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4

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO
Neste capítulo serão descritas as caracterizações do meio físico, o qual tem por objetivo

fornecer informações a respeito do clima, relevo, solo, condições meteorológica, áreas inundáveis,
acidentes geográficos e existência de cavidades na área de estudo.
4.1

CLIMA E METEOROLOGIA

4.1.1 METODOLOGIA
O diagnóstico das condições climáticas e meteorológicas foi estruturado a partir da
aquisição, padronização, tabulação e modelagem das variáveis climatológicas obtidas junto ao
Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do Brasil (BDMEP) disponibilizado pelo
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A série temporal analisada foi a de 1993 a 2021,
totalizando o período de 28 anos, aproximando se do recomendado pela Organização
Meteorológica Mundial (OMM), a qual indica para tal tipo de análise a série temporal de 30 anos.
Não foi possível obter os dois anos iniciais da série recomendada, devido à falta de dados das
estações meteorológicas nos anos de 1991 e 1992. As lacunas de dados foram normalizadas com
uso da média ponderada. Os dados de direção e velocidade predominante dos ventos foram
trabalhados no software WRPlot.
As estações meteorológicas foram selecionadas conforme sua proximidade com o
empreendimento e integridade das séries, conforme demonstrado na Figura 101, sendo elas:
Estação Patos e Estação Seridó (Caicó). Os parâmetros analisados são: precipitação pluviométrica,
evapotranspiração, temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, insolação, nível
ceráunico, direção e velocidade predominante dos ventos.
Em relação ao índice ceráunico, foi utilizada como referência a norma ABNT NBR
5419:2001, que considera a probabilidade de uma estrutura ser atingida por um raio em um ano. Já
a densidade de descargas, que juntamente ao índice ceráunico auxilia na avaliação do risco de
desligamento dos sistemas de transmissão de energia elétrica, é balizada pela norma ABNT NBR
5419 2:2015.
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Figura 101
Localização das estações meteorológicas utilizadas para caracterização das áreas de
influência. Fonte: INMET/BDMEP (2021).

4.1.2 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA REGIONAL E PRINCIPAIS SISTEMAS METEOROLÓGICOS ATUANTES
De acordo com a classificação de Köppen Geiger, que considera a sazonalidade e os
valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e de precipitação, a área que abrange o
empreendimento está situada em clima semiárido quente (BSh), caracterizado por região semiárida
ou estepe de baixas latitude e altitude. Este tipo de clima abrange todo o Planalto da Borborema
(ALVARES et al., 2014), sendo que no vale do rio Paraíba, a precipitação anual é de cerca de 400
mm, considerado um dos locais mais secos do Brasil. A temperatura média do mês mais frio é
superior a 17°C e as precipitações são superiores a 124 mm anuais, atingindo máximos da ordem
de 518 mm. A Figura 102 apresenta a classificação da área de estudo.
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Figura 102
(2014).

Classificação climática das áreas de influência segundo Köppen Geiger. Fonte: Alvares et al.

Segundo Oliva (2019), diversos sistemas atmosféricos que atuam em distintas escalas
espaciais e temporais contribuem para episódios extremos de tempo e de clima que podem resultar
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em chuvas intensas, estiagens prolongadas, ventos fortes ou ondas de frio e de calor.
Na área do empreendimento, situada na costa nordeste brasileira, destaca se a atuação da
variabilidade interanual da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do Atlântico, representada por
uma banda de nuvens convectivas que se estende por uma faixa ao longo da região equatorial. A
ZCIT migra sazonalmente de sua posição mais ao norte (14°N) durante agosto setembro para sua
posição mais ao sul (2°S), durante março abril. Sua migração associada aos fatores que causam o
fortalecimento ou o enfraquecimento dos ventos alísios de nordeste e de sudeste, possui papel
importante na definição das características da estação chuvosa do norte da região nordeste do
Brasil.
As Linhas de Instabilidade (LIS), que configuram porções dianteiras de um distúrbio
propagante em meso escala, também são atuantes na área do empreendimento. Consistem em
uma estrutura linear de cumulus nimbus, desenvolvendo se com frequência nas costas norte e
nordeste do Brasil, podendo se propagar para o interior do continente e gerar elevados acumulados
de precipitação.
Outro sistema atmosférico atuante na área do empreendimento é o Vórtice Ciclônico de Altos
Níveis (VCAN). O VCAN é definido como um sistema de baixa pressão de escala sinótica formado
na alta troposfera, com circulação ciclônica fechada e que possui o centro mais frio do que a sua
periferia. Possuem, ainda, configuração quase estacionária, mas podem se deslocar, com lentidão,
tanto para oeste como para leste na porção nordeste do Brasil.
A costa nordeste do Brasil também é atingida pelos efeitos dos Distúrbios Ondulatórios de
Leste (DOLS), também chamados de ondas de leste Representam perturbações que se movem
com o fluxo dos ventos alísios para oeste e apresentam configurações ondulatórias nos campos de
vento e pressão. Em um dos primeiros estudos realizados sobre DOLS no Brasil, por Yamazaki e
Rao (1977 apud OLIVA, 2019), verificou se a propagação desses sistemas do Atlântico tropical sul
para o litoral da região nordeste do Brasil durante o inverno austral, sugerindo que a estação
chuvosa no litoral do nordeste é modulada por esse padrão.
Por fim, os fenômenos de variabilidade interanual El Niño Oscilação Sul (ENOS) e sua fase
oposta, La Niña, também contribuem para a configuração do clima na área do empreendimento,
uma vez que são responsáveis por alterações na temperatura da superfície do mar. O El Niño causa
grande influência sobre a precipitação, conferindo às regiões norte e nordeste do Brasil anomalias
negativas e, ao sul de 20°S (sul do Brasil), anomalias positivas. Nos episódios de La Niña, a situação
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é oposta.
4.1.3 PARÂMETROS METEOROLÓGICOS REPRESENTATIVOS DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
4.1.3.1 Precipitação pluvial e evapotranspiração real
Com base na série histórica analisada, observa se que o mês de maior precipitação na área
de estudo é março, com chuva ao longo de 8 dias e volume médio de 273,17 mm. A máxima
histórica de precipitação acumulada em 24 horas foi de 284,6 mm em abril de 2009 na estação
Patos (PB). Em relação aos menores índices de precipitação, chove em média menos que um dia
nos meses de setembro e outubro, e os menores volume de chuva (0,2 mm) também são registrados
nesses meses (Gráfico 29).
Para definição das estações seca e chuvosa na área do empreendimento, é importante
interpretar os períodos de maior e menor precipitação ao longo do ano ponderando os pela
evapotranspiração real, de forma a caracterizar a ocorrência de déficit hídrico, ou seja, ocasião em
que a evapotranspiração é superior ou próxima à precipitação (período seco), e de excedente
hídrico, quando a precipitação é significativamente superior à evapotranspiração (período chuvoso).
Os dados analisados indicam, portanto, que o período seco na área do empreendimento é
compreendido entre os meses de julho e novembro, e o período chuvoso entre janeiro e maio. Junho
e dezembro podem ser considerados como meses de transição.
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Gráfico 29 Precipitação pluvial média e evapotranspiração real representativos das áreas de influência
(série temporal 1993 2021). Fonte: INMET (2021).

4.1.3.2 Temperatura do ar
A temperatura média anual da área do empreendimento é da ordem de 22,17°C, enquanto
as temperaturas médias mínimas e máxima anuais atingem, respectivamente, 17,41°C e 29°C.
O mês mais quente é novembro, enquanto a máxima absoluta registrada nas Normais
Climatológicas do Brasil (1981 2010) ocorreu em 3 de dezembro de 2019, quando atingiu 40,3°C
na estação Seridó (Caicó) (Gráfico 30).
O mês com as menores temperaturas é julho, quando a média é de 21,5°C, enquanto a
temperatura mínima absoluta de 16,3°C foi registrada em março de 1995 na estação Seridó (Caicó).
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Gráfico 30 Temperaturas máxima, média e mínima representativas das áreas de influência (série temporal
1993 2021). Fonte: INMET (2021).

4.1.3.3 Umidade relativa do ar
Na área do empreendimento, a umidade relativa média ao longo do ano é da ordem 62,2%.
O mês com maior índice de umidade no ar é abril, quando esta atinge 74,6%. O mês com menor
disponibilidade de vapor de água na atmosfera é novembro, com umidade relativa média de 52,3%
(Gráfico 31).

Página 189 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Gráfico 31 Umidade relativa do ar (média anual) representativa das áreas de influência (série temporal
1993 2021). Fonte: INMET (2021).

4.1.3.4 Pressão atmosférica
A pressão atmosférica média anual na área de estudo é de 992,9 mbar. O mês com maior
pressão atmosférica é julho com valor médio de 995,3 mbar. A menor pressão atmosférica média é
registrada no mês de dezembro, quando seu valor é de 991,3 mbar (Gráfico 32).
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Gráfico 32 Pressão atmosférica média anual representativa das áreas de influência (série temporal 1993
2021). Fonte: INMET (2021).

4.1.3.5 Nebulosidade e insolação
O período de maior insolação na área do empreendimento compreende os meses de menor
precipitação, pois a nebulosidade é preponderante em relação ao fotoperíodo, influenciando
diretamente na incidência de raios solares sobre a superfície. As médias dadas pela série histórica
apontam que outubro é o mês de maior insolação, onde são registradas 294,2 horas de sol. O mês
de menor insolação é junho, com 167 horas de sol (Gráfico 33).
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Gráfico 33 Insolação média anual representativa das áreas de influência (série temporal 1993 2021).
Fonte: INMET (2021).

4.1.3.6 Velocidade e direção predominante dos ventos
Em termos de velocidade média do vento, o mês com maior incidência é setembro, quando
os valores atingem 5,2 m/s. A máxima registrada se dá em agosto (6,69 m/s). Em contrapartida, o
mês com menor velocidade média é abril, ocasião que o valor médio é de 2,8 m/s (Gráfico 34).
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Gráfico 34 Velocidade média anual dos ventos representativa das áreas de influência (série temporal
1993 2021). Fonte: INMET (2021).

A direção preferencial do vento é do quadrante leste, mais especificamente de este sudeste
e com velocidade mais frequente contida na classe de 2,1 a 3,6 m/s (Gráfico 35). De modo similar,
a direção das rajadas é proveniente dessa mesma direção, com maior frequência no intervalo de
5,7 a 8,8 m/s (Gráfico 36). Algumas rajadas podem chegar a velocidades superiores a 11,10 m/s
(ou 40 km/h).
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Gráfico 35 Diagrama de rosáceas apontando direção, frequência e velocidade do vento. Estação Seridó
(Caicó) (série temporal 1993 2021). Fonte: INMET (2021).

Gráfico 36 Diagrama de rosáceas apontando direção, frequência e velocidade da rajada. Estação Seridó
(Caicó) (série temporal 1993 2021). Fonte: INMET (2021).

4.1.3.7 Índice ceráunico e densidade de descargas atmosféricas
O índice ceráunico indica o número de dias com trovoadas durante o ano numa dada região.
De acordo com Oliveira (1986), a atividade de descargas elétricas diminui com o aumento da
latitude. Isto se deve à diminuição da altitude da isoterma 10 °C, que corresponde à altitude do
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centro de cargas negativas da nuvem. Ainda segundo o autor, em toda a extensão territorial
brasileira, a maior incidência de raios ocorre entre os meses de janeiro e março, que corresponde
ao período sazonal de verão no Hemisfério Sul.
O território nacional foi mapeado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), levando em consideração o cruzamento de dados de
ocorrência dos parâmetros meteorológicos e fenômenos climatológicos, buscando a classificação
das áreas geográficas de ocorrência de descargas elétricas e seu respectivo nível ceráunico
(SHIGA, 2007).
O resultado deste cruzamento é o mapa de nível ceráunico do Brasil, apresentado na norma
ABNT NBR 5419:2001. Em relação a este mapa, as áreas de influência se enquadram entre as
classes com 30 a 60 dias por ano com ocorrência de descargas elétricas (Td

Nível Ceráunico).

De acordo com Shiga (2007), estes valores são considerados altos. A norma ABNT NBR 5419:2001
estabelece que riscos diretos e indiretos para transmissão de energia são registrados apenas
quando o nível ceráunico apresentar valores acima de 25.
Cabe ressaltar a importância de outros fatores que influenciam no impacto das descargas
atmosféricas sobre as estruturas de transmissão, tais como as dimensões e as características das
estruturas e das linhas conectadas, das características do ambiente da estrutura e das próprias
linhas.
4.2

RECURSOS HÍDRICOS

4.2.1 METODOLOGIA
A caracterização dos recursos hídricos superficiais foi realizada a partir da: a) compilação
de dados secundários; b) execução de rotinas de geoprocessamento complementares; c) registro
fotográfico de feições hidrográficas em campo; e d) validação de dados secundários e primários em
gabinete.
As principais fontes dos dados bibliográficos e geoespaciais foram a Agência Nacional de
Águas (ANA, 2021), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio
Grande do Norte (SEMARH) e o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte
(IGARN), Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA/PB) e do Zoneamento
Ecológico Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas Açu (MZPAS).
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A hidronímia da área de interesse foi verificada em campo ou obtida a partir de cartas
topográficas em escala 1:100.000 disponíveis no complemento DSG Tools para QuantumGIS.
Informações quantitativas sobre uso do solo foram geradas a partir de operações de
geoprocessamento sobre produtos cartográficos resultantes do Mapeamento Anual da Cobertura e
Uso do Solo do Brasil (MAPBIOMAS, 2021), ano base 2020.
As nascentes foram extraídas a partir do vértice inicial das geometrias de linhas existentes
na base georreferenciada do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Piranhas Açu (ANA,
2018), com auxílio de ferramentas e rotinas de geoprocessamento executadas para o polígono
correspondente às sub bacias ottocodificadas as quais o empreendimento intercepta.
O levantamento de campo ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2021. As
informações foram registradas com uso de ficha de campo e fotografias, sendo georreferenciadas
com uso de receptor GPS. Todas as imagens registradas em campo são apresentadas
acompanhadas de coordenadas UTM (X/Y), Datum SIRGAS 2000.
4.2.2 CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA REGIONAL
Segundo órgãos gestores de recursos hídricos (ANA, AESA/PB, IGARN/RN, EMBRAPA,
2005 a 2021), a Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental possui uma área de 286.802 km²,
equivalente a 3,4% do território brasileiro, abrangendo os estados de Piauí (1%), Ceará (46%), Rio
Grande do Norte (19%), Paraíba (20%), Pernambuco (10%), Alagoas (5%).
Dados do INMET (série temporal até 2007 média anual) configuram a região como a menor
em disponibilidade hídrica do país: apenas 1.145 m3/hab./ano, e vazão média de 774 m³/s
consequência da variação de precipitações nessa área. Caracterizada por um clima semiárido em
sua porção interna e mais extensa, e clima litoral úmido em sua porção litorânea à leste, anualmente
apresenta alta evapotranspiração e baixos índices de pluviosidade, apenas 1052 mm/ano, abaixo
da média nacional de 1761 mm e frequentes longos períodos de estiagem.
Nas unidades hidrográficas propostas pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), a
Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental subdivide se em 23 bacias de nível 2: Coreau,
Litoral Ceará 1, Acaraú, Curu, Metropolitana, Jaguaribe 1, 2, 3, 4 e 5, Piranhas Açú, Apodi, Litoral
RN, Ceará Mirim, Trairi, Litoral Sul RN, Paraíba 1 e 2, Capibaribe, Litoral Sul PE e Mundaú; sendo
a Bacia Hidrográfica Piranhas Açu a de maior porte, ocupando cerca de 15% da Região.
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Com área total de drenagem de 43.681,50 km², a Bacia Hidrográfica (BH) do Piranhas Açu
tem 60% de sua área no Estado da Paraíba (26.183,00 km²), e 40% no Estado do Rio Grande do
Norte (17.498,50 km²). Contempla 147 municípios, sendo 45 no Estado do Rio Grande do Norte e
102 no Estado da Paraíba. Conta com uma população total de 1.363.802 habitantes, sendo que
914.343 habitantes (67%) no estado paraibano e 449.459 habitantes (33%) no estado potiguar.
Os municípios mais populosos que a interceptam a bacia são: Patos, com 100.674
habitantes, e Sousa, com 65.803 habitantes, na Paraíba; Caicó, com 62.709 habitantes, e Assú,
com 53.227 habitantes, no Rio Grande do Norte. A maioria dos municípios (73%) possui menos de
10.000 habitantes, enquanto apenas 13 municípios (9%) registram população total maior que
20.000 habitantes. Historicamente, a taxa média de crescimento populacional da bacia entre 1970
1980 foi de 1,11% a.a., e no período 2000 2010 foi reduzida a 0,61% a.a. Na BH Piranhas Açu
estão localizados a barragem Armando Ribeiro Gonçalves e o sistema de reservatórios Curema
(AESA, 2007).
O rio Piranhas Açu, que dá nome à bacia, nasce na Serra de Piancó, no município de Bonito
de Santa Fé, no Estado da Paraíba, e segue seu curso pelo Estado do Rio Grande do Norte,
desaguando no Oceano Atlântico, na Costa Potiguar, próximo à cidade de Macau. A extensão de
seu curso principal é de pouco menos de 400 km. Sendo um rio característico do semiárido
nordestino (com exceção do rio São Francisco e do Parnaíba), é intermitente em condições naturais
e perenizado por dois reservatórios de regularização construídos pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS): Curema

Ribeiro

Gonçalves (RN).
De acordo com o Atlas Águas de Segurança Hídrica do Abastecimento Urbano (ANA, 2021),
a BH encontra se em limites de menor disponibilidade hídrica superficial, atingindo no máximo 5
L/s/km². Apresenta precipitações médias variando de 400 a 800 mm anuais concentradas entre os
meses de fevereiro a maio. Por sua vez, as taxas de evapotranspiração são elevadas, chegando a
máximas de 2000 mm/ano, o que pode ocasionar, eventualmente, cenários de déficit hídrico.
Os potenciais conflitos quanto à qualidade da água se referem ao lançamento de esgotos
domésticos, mineração e à contaminação por fontes difusas. A poluição de origem doméstica ocorre
de maneira localizada, próxima aos principais centros urbanos, porém, as baixas percentagens de
coleta e tratamento de esgotos domésticos fazem com que estas sejam relativamente significativas.
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A Figura 103 indica a abrangência da Região Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental e
a posição das áreas de influência.

Figura 103

Região Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. Fonte: ANA (2015).

4.2.3 CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
As áreas de influência do empreendimento estão sobrepostas às sub bacias ottocodificadas
nível 5 dos rios Seridó, Sabugi e São José (ANA, 2021). Juntas, tais bacias estão inseridas no
contexto hidrográfico da bacia Piranhas Açu, compreendendo uma área de drenagem de
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aproximadamente 5.078,86 km² (Figura 104).

Figura 104 Contexto das sub bacias sobrepostas pela ADA e áreas de influência do empreendimento.
Fonte: ANA (2021).

4.2.3.1 Sub bacia do rio Seridó
A sub bacia do rio Seridó possui 2.116,74 km², dos quais 140,38 km² (6,6%) estão
sobrepostos pela AII e 5,02 km² (0,24%) pela AID. O rio Seridó nasce à nordeste do município de
Pedra Lavrada (PB), junto a Serra do Lagamar, percorrendo 113 km até a confluência com o rio
nascente até a referida confluência, drena cinco municípios no Rio Grande do Norte e seis na
Paraíba.
O regime hidrológico é efêm
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hierarquia. Como um todo, a rede de drenagem possui comprimento de 1.697,30 km; o que confere
densidade de drenagem 0,80 km/km² a esta sub bacia.
O coeficiente de compacidade de 1,87 indica que a bacia não está sujeita a grandes
enchentes. De modo similar, no Atlas de Vulnerabilidade a Inundação do Brasil (ANA, 2014),
somente alguns segmentos à jusante do rio principal apresentam vulnerabilidade baixa a
inundações, o que significa que nenhuma inundação foi registrada nos últimos 10 anos, e que,
quando estas ocorrem, causam somente danos localizados.
Conforme análise baseada nos produtos cartográficos gerados pelo Mapbiomas (2021), o
uso e cobertura do solo na sub bacia é dado por savanas 38,1%; pastagem 24,1%; campos 19,4%;
agricultura e pastagem 15,9%; área urbana 1,1%; massa d água 0,5%; florestas 0,4%; outras áreas
não vegetadas 0,4% e afloramentos de rocha 0,1%. Em campo, se constata que as savanas são
amplamente utilizadas para prática de pecuária. Diante dos contextos de uso do solo e hidrográfico,
os principais rios a serem transpostos pelo empreendimento são listados na Tabela 18.
Tabela 18 Principais cursos hídricos da bacia do rio Seridó interceptados pelo traçado do empreendimento.
Identificação
Riacho dos Quintos
Rio Santana

O rio Santana nasce na escarpa leste da Serra do Brejinho, e segue sentido norte encaixado
entre as serras de Santana e dos Quintos, correndo a leste do município de Santana do Seridó.
Considerando seu caráter intermitente, é possível notar em campo que seu leito é esculpido em
rochas do embasamento, depósitos fluviais mais recentes e também horizontes de solo, estes
últimos constituindo pacotes com até 4 metros de espessura (Figura 105).
Apesar da sobreposição relativamente pequena desta bacia para com as áreas de influência,
destaca se o tributário da margem esquerda do rio Santana que nasce na Serra das Queimadas e
escoa sentido oeste, sendo interseccionado por passagem molhada junto a estrada para Várzea do
Barro. Como se trata de um curso d
1:100.000, BDGEX, 2021), nesse estudo é referido como riacho da Passagem Molhada. O
segmento norte da LT, junto a Serra das Queimadas, é subparalelo à LT por cerca de três
quilômetros, aproximadamente do vértice um até o três (Figura 106, Figura 107 e Figura 108).
O riacho dos Quintos tem sua hidronímia em referência à serra homônima, posicionada
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imediatamente à oeste do curso hídrico, e que também separa os estados da Paraíba e Rio Grande
do Norte. Em função do seu caráter intermitente, é possível notar que o leito de fundo é preenchido
por sedimento arenoso (Figura 109).

Figura 105
Rio Santana com leito esculpido em Figura 106
Alto curso do riacho da Passagem
rochas do embasamento, depósitos recentes e solos. Molhada, na Serra das Queimadas.

Figura 107 Médio curso do riacho da Passagem Figura 108
Passagem molhada sobre riacho
Molhada, em segmento subparalelo ao eixo da LT.
homônimo, estrada várzea do barro.
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Figura 109 Riacho dos Quintos a jusante da passagem
molhada. Notar sedimento arenoso preenchendo o leito.

4.2.3.2 Sub bacia rio São José
A sub bacia do rio São José é a que possui maior sobreposição com as áreas de influência
do empreendimento. Dos seus 1.371,93 km² de área de captação, 289,22 km² (21,1%) pela AII e
16,88 km² (1,23%) pela AID. O rio São José nasce a norte da Serra do Pingo e da Borborema no
município paraibano de Santa Luzia.
Desde a nascente até a foz no rio Seridó, percorre 99,5 km, drenando três municípios
paraibanos e quatro potiguares. Segundo a cartografia hidrológica de referência, o comprimento
total dos canais é de 1.239,95 km, o que lhe confere densidade de drenagem de 0,9016 km/km². O
ressalvando se que as observações foram feitas durante a estação seca.
Do ponto de vista do coeficiente de compacidade (1,92), é uma bacia não sujeita a grandes
enchentes, argumento corroborado pelo Atlas de Vulnerabilidade a Inundações da ANA (2014).
Neste, consta segmento à jusante do empreendimento com baixa vulnerabilidade a inundação,
segmento este situado no rio Chafariz, com inundações que causam danos locais, e que não
ocorreram nos últimos 10 anos.
O uso e cobertura do solo é de agricultura e pastagem em 33,3% da área da sub bacia;
pastagem em 26,9%; savanas em 19,0%; campos em 18,2%; outras áreas não vegetadas em 0,9%;
área urbana em 0,9%; massa d'água em 0,6%; afloramentos de rocha em 0,1% e florestas em 0,1%
(extraído de MAPBIOMAS, 2021). Assim como na bacia do rio Seridó, o grau de antropização por
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pecuária nas savanas é alto, sobretudo nas áreas de relevo plano ou suave ondulado. Diante dos
contextos de uso e ocupação do solo e hidrográfico, são 12 os principais rios a serem transpostos
pelo empreendimento, conforme Tabela 19.
Tabela 19
Principais cursos hídricos da bacia do rio São José interceptados pelo traçado do
empreendimento.
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

Os rios Timbaúba e São José e os riachos Mofumbo, Santa Maria, Boqueirãozinho, da Serra
e Cabaça têm suas cabeceiras (cursos de primeira ordem) nos altos topográficos da Serra do
Brejinho, correndo no sentido oeste noroeste em canais subparalelos, sugerindo controle
estrutural.
O riacho da Carnaúba e o riacho Cabaceira originam se nos flancos oeste da Serra do
Pilãozinho e Serra de Santana, respectivamente. Encaixado entre a Serra do Pilãozinho e a Serra
do Riacho do Fogo, corre o riacho do Fogo, que secciona o município de Santa Luzia e contribui
com o abastecimento do açude municipal.
Todos os cursos hídricos mencionados possuem natureza intermitente. Todavia, aqueles de
maior calibre são transpostos por obras de arte especiais, a exemplo do riacho da Serra e riacho
Santa Maria, que correm sob a rodovia PB 221 (Figura 110 e Figura 111).
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Figura 110
221.

Ponte sobre o riacho da Serra na PB

Figura 111 Ponte sobre o riacho Santa Maria na
PB 221, no perímetro urbano de São José do
Sabugi.

Em relação aos canais dos cursos hídricos e de seus principais tributários, e aproveitando
se do período de estiagem em que estão expostos, é possível notar em campo que os leitos são
frequentemente preenchidos por sedimentos que variam entre areia grossa até seixos e blocos de
dimensões decimétricas (Figura 112 a Figura 115), sendo comuns também aqueles que esculpem
leito rochoso (Figura 116 e Figura 117).

Figura 112 Tributário do riacho Cabaceiras próximo Figura 113 Tributario do riacho Cabaceiras próximo
a PB 085 e ao povoado Quatorze. Notar leito ao povoado Santana. Notar leito arenoso a
composto por seixos e blocos.
cascalhoso.
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Figura 114

Tributário do riacho Santa Maria Figura 115
Riacho da Cabaça próximo à serra
homônima esculpindo pavimento cascalhoso em
com cascalho e blocos rochosos de maior dimensão. área de pastagem.

Figura 116 Riacho da Serra esculpindo leito em Figura 117
Tributário do riacho das Queimadas,
afloramento rochoso.
esclupindo leito em afloramento rochoso.

O riacho do Fogo é um dos cursos hídricos que contribui para a manutenção do açude
público de Santa Luzia. A partir da análise de imagens CNES/Airbus e informações de campo, é
do remanso durante o período chuvoso, a exemplo daquelas mostradas na Figura 118 e Figura 119.
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Figura 118 Riacho do Fogo em área de remanso do Figura 119
Planície de inundação do riacho do
açude público de Santa Luzia.
Saco, em área de remanso do açude público de
Santa Luzia.

Diante das observações de campo e dos dados levantados, nota se que a sub bacia do rio
São José é umas das mais antropizadas no contexto da AII do empreendimento, pois, além da
presença de aglomerados rurais, são praticadas atividades econômicas como pecuária de corte e
leite, mineração, produção de carvão e cerâmica de telhas e tijolos.
4.2.3.3 Sub bacia do rio Sabugi
A sub bacia do rio Sabugi se encontra a sudoeste do município de Santa Luzia. Possui área
de 1.590,18 km², dos quais 86,25 km² (5,71%) são sobrepostos pela AII e 3,66 km² (0,23%) pela
AID.
O rio Sabugi nasce à sudeste do município de São Mamede (PB), nos contrafortes da Serra
do Pinga, percorrendo 90,6 km até a sua foz no rio Seridó. Nesse trajeto, drena cinco municípios
paraibanos e quatro potiguares. Os canais são de regime hidrológico normalmente efêmero a
intermitente, totalizando 2.165,68 km de comprimento, o que resulta em uma densidade de
drenagem de 1,36 km/km².
O coeficiente de compacidade de 1,72 indica que se trata de uma bacia que não é submetida
a grandes enchentes, porém, ANA (2014) indica segmento com baixa vulnerabilidade a inundação
à jusante de São Mamede, ou seja, segmento este em que as inundações que ocasionam danos
pontuais não ocorrem há mais de 10 anos.
Conforme se avança rumo a sul (vértices 16 ao 21) no empreendimento, a antropização da
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paisagem fica mais evidente, de modo que o uso e cobertura do solo dominante é o de agricultura
e pastagem 42,4%; savanas 25,9%; pastagens 15,9%; campos 14,0%; massas d'água 1,3%; áreas
urbanas 0,3% e outras áreas não vegetadas 0,2%. Os principais rios a serem transpostos pelo
empreendimento são listados na Tabela 20.
Tabela 20
Principais cursos hídricos da bacia do rio Sabugi interceptados pelo traçado do
empreendimento.
Identificação
Riacho do Rolo
Riacho Massapê

A sub bacia do rio Sabugi é a que possui menor área de sobreposição para com as áreas
de influência do empreendimento. Contudo, apresenta notável antropização da vegetação nativa
pela pecuária e demais atividades econômicas regionais, além de contar com a Subestação Santa
Luzia II, já em operação.
As drenagens que irão compor o riacho do Rolo e o riacho Massapé têm início no flanco
noroeste da Serra do Pilãozinho, próximo ao Pico do Yayú. O leito destes cursos hídricos e de seus
principais tributários é frequentemente formado por sedimentos arenosos, às vezes cascalhosos,
conforme mostra a Figura 120. Em função do uso predominante do solo para agropecuária, são
comuns as bacias de captação de água para fins de dessedentação animal (Figura 121).

Figura 120

Riacho Massapê. Notar leito arenoso.

Figura 121 Bacia de captação para dessedentação
animal em área de tributário do riacho do Rolo.
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4.3

GEOLOGIA

4.3.1 METODOLOGIA
O diagnóstico geológico foi realizado com base nas seguintes etapas: a) pesquisa
bibliográfica e obtenção de dados geoespaciais; b) recorte das bases cartográficas com base nos
limites da área de estudo; c) interpretação dos principais lineamentos estruturais; d) levantamento
de campo; e) consolidação das informações primárias e secundárias em gabinete com utilização de
Sistema de Informação Geográfica (SIG).
A pesquisa bibliográfica consistiu na consulta de periódicos científicos, obras acadêmicas,
livros e publicações editadas por instituições de renome, como o Serviço Geológico Brasileiro
(CPRM). A bases cartográfica em formato vetorial e os padrões de legenda relacionados à
litoestratigrafia foram obtidos junto ao Sistema de Geociências do Serviço Geológico do Brasil
GeoBank/GeoSGB.
O levantamento de campo na área de estudo ocorreu entre os meses de setembro e outubro
de 2021. As informações foram registradas com uso de ficha de campo e fotografias, sendo
georreferenciadas com uso de receptor GPS.
4.3.2 GEOLOGIA REGIONAL E ARCABOUÇO GEOTECTÔNICO
As áreas de influência do empreendimento estão assentadas sobre unidades
litoestratográficas contextualizadas pela evolução da Província Borborema, conforme proposta por
Almeida et al. (1977 apud TEIXEIRA, et al. 2004)), que se constitui de terrenos ou faixas de
dobramentos associados às orogêneses do Meso e Neoproterozóico e granitogêneses correlatas,
incluindo fragmentos antigos do Arqueano/Paleoproterozoico, bacias sedimentares tafrogênicas
mesozoicas sobrepostas por coberturas superficiais recentes (CPRM, 2001).
Estudos iniciais conduzidos por Brito Neves (1975 apud CPRM, 2001) atribuem a
compartimentação tectônica da Província Borborema a faixas, sistemas de dobramentos ou
cinturões metamórficos, separados por maciços medianos e zonas geoanticlinais de natureza
gnáissico migmatítico granítica, que abrigam nos seus interiores faixas de supracrustais. Os
sistemas de dobramentos foram considerados como entidades de evolução monocíclica filiados ao
Evento Brasiliano, enquanto que o embasamento divisório de idade arqueana/paleoproterozoica
teria evolução policíclica.
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Jardim de Sá (1977), todavia, admite evolução policíclica também para as outras faixas
dobradas correlatas da Província Borborema, advogando se então uma tectônica tangencial do
Paleoproterozoico relacionada ao Ciclo Transamazônico (2,0 1,8 Ga) e retrabalhamento
essencialmente transcorrente no Ciclo Brasiliano (0,75 0,57 Ga). Já Santos (1996 e 1998) propõe
nova compartimentação geotectônica para a Província Borborema, dividindo a em domínios e
terrenos tectonoestratigráficos, resultantes de colagem que teria ocorrido durante os eventos
acrescionários e colisionais Cariris Velhos (de idade Grenville) e Brasiliano/Pan Africano (CPRM,
2001).
A Província Borborema também registra episódios intrusivos em sistemas de dobramentos
e em supracrustais no âmbito do Maciço Pernambuco Alagoas, indicativos de um evento orogênico
mesproterozoico (BRITO NEVES et al., 1984; LIMA et al., 1985; BRITO NEVES et al., 1990 apud
CPRM, 2001).
A Figura 122 apresenta o esboço geológico da Província Borborema, na qual estão contidas
as áreas de influência, conforme entendimento de Teixeira et al. (2004).
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Figura 122 Esboço Geológico da Província Borborema. Fonte: Teixeira et al. (2004, modificado de Brito
Neves, 1998).

4.3.3 LITOESTRATIGRAFIA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
A área prevista para implantação do empreendimento reflete a estratigrafia geológica
regional, representada por: (i) um embasamento gnáissico ou migmatítico de idades arqueana e
paleoproterozoica, sobreposto por (ii) uma sequência de rochas supracrustais deformadas e
dominantemente formadas no Neoproterozoico, ambos cortados por (iii) intrusões graníticas em
forma de plútons e sheets que ocorreram predominantemente no Neoproterozoico superior.
Todavia, as (iv) sequências sedimentares mesozoicas e cenozoicas, mapeadas em escala regional,
não foram encontradas nos limites das áreas de influência do empreendimento.
Em relação às unidades litoestratigráficas, nas áreas de influência estão presentes litotipos
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do Complexo Caicó, que representa o embasamento cristalino; Formação Equador, Formação
Seridó e Formação Jucurutu, que compõem o Grupo Seridó (supracrustais metassedimentares); e
granitos da Suíte Intrusiva Itaporanga. O Mapa 5 apresenta a distribuição espacial das unidades
litoestratigráficas, conforme proposta de CPRM (2009 e 2018), sobrepostas às áreas de influência.
Depósitos mais recentes ocorrem de modo restrito: os clásticos areno cascalhosos
associados as planícies de inundação da drenagem atual e as lateritas associadas a topos plano
convexos.
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Mapa 5 Mapa de articulação de unidades litoestratigráficas presentes nas áreas de influência. Fonte:
CPRM (2009 e 2018).
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4.3.3.1 Complexo Caicó (PP2cai)
Compreende ortognaisses tonalíticos contendo, por vezes, intercalações de anfibolitos,
rochas calcissilicáticas, paragnaisses e eventualmente metacalcários. Os ortognaisses tonalíticos
apresentam se como biotita hornblenda gnaisses de cor cinza e granulação média. Certos
afloramentos mostram bandamento com alternância de bandas félsicas e máficas. Localmente os
ortognaisses apresentam se tectonizados, caracterizando zonas de alta, intermediária a baixa
deformação, como enfatizam os xenólitos anfibolíticos, de ordem centimétrica, mais ou menos
estirados, marcando a atuação e evolução da deformação heterogênea. Além dos xenólitos, são
encontrados diques/sills de anfibolitos com espessura variável, no máximo de ordem métrica
(CPRM, 2009).
A associação mineral é composta por oligoclásio, andesina, hornblenda, biotita, quartzo,
pequena presença de microclina, epidoto e ilmenita. A textura milonítica mascara texturas primitivas
reliquiares. Os gnaisses calcissilicáticos são intercalações pouco comuns e possuem espessuras
desde centimétricas a métricas. Ocorrem em níveis com texturas heterogranoblásticas, constituídos
por diopsídio, microclina, plagioclásio e frações menores de escapolita, quartzo, tremolita actinolita,
carbonato e epidoto; enquanto outros níveis apresentam textura granoblástica e estrutura bandada,
onde faixas ricas em hornblenda epidoto alternam se com faixas quartzo feldspáticas (CPRM,
2009).
As intercalações anfibolíticas também ocorrem desde a escala centimétrica até métrica,
como bandas nos gnaisses, com cor negra a levemente esverdeada e granulação média ou fina.
Os termos de granulação média possuem textura granoblástica e são constituídos por hornblenda,
andesina, quartzo, biotita e acessórios; enquanto aqueles de granulação fina apresentam textura
irregular, porém com caráter granoblástico orientado, sendo constituídos por hornblenda, actinolita,
oligoclásio, epidoto e clorita (CPRM, 2009).
De forma localizada, em augen gnaisses podem ser desenvolvidos planos de dissolução
com recristalização de biotita e, ao mesmo tempo, sendo injetado por exudações de rochas
pegmatoides, às vezes em estrutura de "dominó". Fraturas de extensão preenchidas por rochas
pegmatoides são evidenciadas pelo crescimento de feldspato potássico perpendicularmente ao
contato ou bordas do dique/veio (CPRM, 2009).
O intenso retrabalhamento tectônico, assim como a atuação dos agentes intempéricos,
dificultam a observação e identificação das relações de contato entre os diferentes litotipos que
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compõem o complexo, não sendo possível seu reconhecimento em campo. Todavia, estudos
conduzidos pela CPRM (2009) sugerem uma d
embasamento e a sequência metassedimentar sobreposta.
Esta unidade é predominante nas áreas de influência do empreendimento, ocupando 51%
da AII e 63% da AID. Está distribuída entre as porções centro leste e extremo oeste destas áreas,
entrecortada pelas metassedimentares supracrustais do Grupo Seridó, principalmente as das
formações Seridó e Jucurutu, e pelas intrusões graníticas e pegmatíticas.
Ao longo das áreas de influência, o Complexo Caicó se apresenta tanto em áreas aplainadas
e dissecadas, quando normalmente estão presentes litotipos mais frágeis ao intemperismo, a
exemplo dos micaxistos (Figura 123 e Figura 124), quanto em altos topográficos normalmente
alinhados a N NE sustentados por rochas com termos mais silicosos, notadamente mais resistentes
à erosão (Figura 125). Entretanto, afloramentos in situ de litotipos mais resistentes à erosão também
ocorrem em meio às áreas dissecadas, a exemplo do granito gnaisse indicado na (Figura 126).

Figura 123
aplainada.

Micaxisto aflorando em meio à área

Figura 124
Biotita xisto intercalado a granito
gnaisse de cor branca em corte de estrada às
margens da rodovia PB 221.
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Figura 125
Granito gnaisse na crista de
elevação topográfica com orientação N NE.

Figura 126
Granito gnaisse em meio à área
dissecada
correspondente
à
unidade
geomorfológica conhecida como Depressão de
Patos.

As rochas do Complexo Caicó também ocorrem na forma de blocos rolados ou tombados
cujas dimensões variam entre centimétrica a decamétrica, como os blocos mostrados na (Figura
127 e Figura 128), registrados no sopé e meia encosta de alto topográfico orientado a N NE, cujos
flancos íngremes favorecem os movimentos de massa gravitacionais do tipo queda e tombamento.

Figura 127
Blocos de granito gnaisse
desprendidos por movimento de massa
gravitacional posicionados na base de alto
topográfico.

Figura 128 Blocos de granito gnaisse tombados
por
movimento
de
massa
gravitacional
posicionados na meia encosta de alto topográfico.

Em relação à composição e paragênese, as rochas desta unidade aflorantes na área do
empreendimento incluem granito gnaisses (Figura 129), granito gnaisses xistosos, micaxistos
(Figura 130), muscovita gnaisses xistosos e biotita gnaisses tonalíticos na forma de enclaves (Figura
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131). Em detalhe, os micaxistos apresentam se comumente em níveis lepidoblásticos intercalados
a níveis granoblásticos ou porfiroblásticos concordantes à foliação principal, neste último também
podem ser observados cristais estirados (Figura 129).
Os biotita xistos apresentam textura semelhante, onde os níveis de minerais placoides
arranjam se paralela ou subparalelamente a níveis granoblásticos, sendo que em alguns locais é
possível notar incipiente orientação dos cristais de quartzo e/ou feldspato, sugerindo milonitização.
Os biotita gnaisses tonalíticos observados possuem níveis granoblásticos finos intercalados aos
micáceos, ainda que seja possível notar indícios de recristalização de biotita. Por fim, é comum a
presença de níveis centimétricos a métricos de minerais recristalizados, a exemplo do quartzo
(Figura 132) e clorita. Mais raramente, também ocorrem níveis pegmatoides.

Figura 129
leucocrático.

Detalhe

de

granito gnaisse

Figura 130
Detalhe de micaxisto com níveis
leipidoblásticos
intercalados
a
níveis
porfiroblásticos
com
quartzo
estirado
concordantes à xistosidade.
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Figura 131
Detalhe do contato entre granito
gnaisse leucocrático e enclave de biotita gnaisse
tonalítico.

Figura 132 Níveis de quartzo recristalizado em
meio a granito gnaisse leucocrático.

4.3.3.2 Grupo Seridó
Formação Equador (NP3se)

A porção basal do Grupo Seridó, assentada diretamente sobre o embasamento cristalino, é
caracterizada por estratos de quartzitos muscovíticos, feldspáticos a puros, muitos com turmalina
associada. Apresenta usualmente um aspecto foliado, com cor cinza, rosa, verde e bege, às vezes
com

estruturas

primárias

preservadas.

Intercalações

ou

níveis

descontínuos

de

metaconglomerados também são encontrados (CPRM, 2009).
Os muscovita quartzitos são os tipos mais comuns e apresentam se com granulação fina a
média e cor cinza clara. A composição média estimada é de quartzo (80%) e muscovita (15%), e
ainda biotita, minerais opacos (hematita), feldspato e algumas vezes, turmalina e fuchsita, como
acessórios (CPRM, 2009).
Nos quartzitos, o quartzo atinge em torno de 95% em volume da rocha e a fração restante
constitui se essencialmente de muscovita. Os quartzitos arcoseanos (ou feldspáticos) se
caracterizam, muitas vezes, por alternâncias de níveis ricos em quartzo, em muscovita e em
microclina, bem como, pela coloração rosada (CPRM, 2009).
Em relação às áreas de influência, a Formação Equador perfaz 6,2% da AII e 6% da AID.
Concentra se no extremo leste das áreas de influência, entre Santana do Seridó e Saco do Peba,
formando os flancos e a crista da Serra das Queimadas.
A rochas dessa unidade afloram nos flancos e na crista da porção setentrional da Serra das
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Queimadas, onde constituem exposições in situ em meio à vegetação, visivelmente alteradas por
processos intempéricos, que acabam por ressaltar as feições rúpteis e introduzir óxidos e hidróxidos
de ferro, tingindo as rochas com tons amarelados a avermelhados (Figura 133).
Também ocorrem na forma de blocos e matacões rolados e/ou tombados que se deslocam
por gravidade, com dimensões centimétricas a métricas, sobretudo no terço inferior dos flancos e
no sopé da Serra das Queimadas (Figura 133, Figura 134 e Figura 135). Na base da Serra das
Queimadas também se nota grande quantidade de fragmentos centimétricos de rocha, sobretudo
próximos às calhas de drenagens de maior calibre.

Figura 133 Afloramento in situ de quartzito na
crista da Serra das Queimadas.

Figura 134
Blocos angulosos de quartzito
desprendidos
dos
altos
topográficos
e
posicionados na meia encosta.

Figura 135
Detalhe dos blocos de quartzito
desprendidos dos altos topográficos.

Figura 136
Blocos rolados com dimensão
centimétrica dispostos no sopé da Serra das
Queimadas.
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Em ambas as formas de ocorrência, in situ ou em blocos, os litotipos variam entre quartzitos
essencialmente quartzosos e granoblásticos (Figura 137) e muscovita quartzitos com xistosidade
incipiente e presença de biotita e turmalina como minerais acessórios (Figura 138)

Figura 137
Detalhe de quartizo granoblástico
com coloração avermelhada em função da
presença de óxidos e hidróxidos de ferro.

Figura 138 Detalhe de muscovita quartzito com
xistosidade incipiente.

Formação Jucurutu (NP3sju)
A porção intermediária do Grupo Seridó é representada predominantemente por um conjunto
de paragnaisses de composição variada, bandados a homogêneos, arcoseanos a mais argilosos,
normalmente com centenas de metros a alguns poucos quilômetros de espessura. Além de quartzo,
feldspato e micas, epidoto e anfibólios também são constituintes muitas vezes presentes nestes
gnaisses. Intercalações de mármores, quartzitos e rochas calciossilicáticas com largura de até
dezenas de metros, bem como de camadas de rochas vulcânicas básicas a intermediárias, também
são encontradas. Nota se, ainda, a presença de formações ferríferas intercaladas nesta sequência.
Pode estar em contato direto com o embasamento cristalino, onde a Formação Equador está
ausente, seja pela erosão ou mesmo não deposição (CPRM, 2009).
Predominam nesta unidade os clorita biotita gnaisses, apresentando se com granulação
média e cor cinza clara, quando inalterada, com bandas milimétricas pretas a esverdeadas quando
as biotitas são cloritizadas fortemente, alternando com bandas claras quartzosas. São intensamente
dobradas, estiradas e com uma xistosidade principal proeminente, evoluindo a partir de uma
clivagem de crenulação anterior (S1) pela sua transposição. Estão presentes intercalações
lenticulares de calciossilicáticas com incipiente orientação paralela a foliação principal S2 (CPRM,
2009).
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Intercalados aos biotita gnaisses ocorrem mármores em forma lenticular ou corpos
tabulares. Muitas vezes, associado a esses mármores encontram se blocos in situ e lentes métricas
de calciossilicáticas avermelhadas, alongadas na foliação principal S2 e intercaladas,
principalmente, aos epidoto hornblenda gnaisses bandados e clorita biotita gnaisses (CPRM,
2009).
A Formação Jucurutu representa 8,5% da AII e 5% da AID, concentrando se na porção leste
das áreas de influência, entre os municípios de São José do Sabugi e Santana do Seridó, e na
porção sul, a nordeste e sul sudoeste do município de Santa Luzia. Todavia, não foram encontrados
afloramentos desta unidade nas áreas de influência do empreendimento.
Formação Seridó (NP3ss)

A Formação Seridó constitui a parte superior do grupo homônimo, e é a unidade litológica
de maior área aflorante dentre as três. Pode estar em contato direto com os gnaisses do
embasamento, onde os litotipos da Formação Equador e/ou da Formação Jucurutu foram erodidos,
ou mesmo não depositados. É representada predominantemente por biotita xistos, muitas vezes
feldspáticos, podendo ainda ter clorita e muscovita, além de granada, cordierita, silimanita,
andalusita e cianita (CPRM, 2009).
Os micaxistos se apresentam com textura lepidoblástica a lepidogranoblástica, com
frequentes blastos centimétricos de cordierita, às vezes cloritizadas e muscovitizadas. A granulação
é fina a média, com xistosidade proeminente e tonalidade cinza. Em função da intensa deformação
(dobramentos apertados) é evidente a tendência do paralelismo entre as camadas félsicas e
máficas, ocasionando, por vezes, rochas com estrutura bandada. Lentes centimétricas de
calciossilicáticas são frequentes e ocorrem intercaladas na xistosidade principal S2 (CPRM, 2009).
Em relação às áreas de influência, a Formação Seridó representa 26,3% da AII e 23% da
AID. Está presente na porção leste destas áreas, próximo a São José do Sabugi e Santana do
Seridó, nas planícies dissecadas ao pé da Serra das Queimadas; assim como na porção sul, em
uma faixa longitudinal entre as localidades de Santo Antônio e Campo Grande, passando pelo
município de Santa Luzia.
Nas áreas de influência a unidade aflora em exposições in situ pontuais e descontínuas
(Figura 139) e na forma de blocos rolados e/ou tombados com dimensões centimétricas a
decamétricas (Figura 140). Em ambos os casos os litotipos se apresentam alterados com formação
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de óxidos e hidróxidos de ferro e manganês.

Figura 139 Afloramento de micaxisto em meio à
planície a nordeste do município de Santana do
Seridó.

Figura 140
Blocos rolados de micaxisto
posicionados na meia encosta da porção norte da
Serra do Brejinho.

Os principais representantes desta unidade são os micaxistos lepidogranoblásticos, como o
apresentado na Figura 141, cujos níveis descontínuos e granoblásticos de quartzo intercalam se
aos níveis micáceos. A formação de óxidos e hidróxidos de ferro e manganês, como resposta ao
ataque dos agentes intempéricos, promove a alteração da cor primária das rochas para tons
enegrecidos.

Figura 141 Biotita xisto com níveis granoblásticos de
quartzo intercalados aos níveis micáceos.

Próximo aos vales dos cursos hídricos de maior expressão inseridos no domínio da
Formação Seridó, sobretudo nas proximidades da Serra das Queimadas, são observados locais
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cobertos por blocos e fragmentos de rocha com dimensão centimétrica a métrica e diferentes graus
de esfericidade, transportados por gravidade e pela ação hídrica (Figura 142 e Figura 143). A
composição dos clastos é frequentemente obliterada pela alteração intempérica, todavia, é possível
identificar rochas xistosas da Formação Seridó, que compõem o substrato, além de rochas
quartzíticas da Formação Equador e granitoides da Suíte Itaporanga.

Figura 142 Fragmentos de rocha de composição
variada recobrindo área de ocorrência da
Formação Seridó, no sopé da Serra das
Queimadas.

Figura 143 Blocos e fragmentos de quartzito da
Formação Equador recobrindo área de ocorrência
da Formação Seridó, em vale no sopé da Serra
das Queimadas.

4.3.3.3 Suíte Intrusiva Itaporanga (NP3_gamma_2it)
A suíte é caracterizada por uma fácies félsica porfirítica e uma máfica diorítica, que sofreram
processos de mistura mecânica gerando termos híbridos. A fácies félsica porfirítica é constituída
por granitos, granodioritos e quartzo monzonitos, podendo conter megacristais de feldspato que
podem atingir 10 cm. Já a fácies máfica é formada por termos dioríticos e quartzo dioríticos
equigranulares, de coloração cinza escura (MEDEIROS, 1995).
As rochas porfiríticas são compostas por megacristais de ortoclásio (que derivam para
microlínio), plagioclásio, biotita, anfibólio, titanita, allanita, apatita e zircão. As rochas intermediárias
a máficas apresentam mais plagioclásio cálcico e, adicionalmente, clinopiroxênio parcialmente
substituído por hornblenda e apatita (SANTOS & MEDEIROS, 1999).
Associado a este magmatismo, inúmeros pegmatitos, mineralizados ou não, intrudem o
embasamento e as supracrustais, sobretudo nos locais onde os micaxistos foram submetidos à
fácies anfibolito e onde a foliação S2 é mais penetrativa. Estes pegmatitos podem ser mineralizados
em tantalita, columbita, turmalina gemológica, berilo, muscovita e felspatos. Há também
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explorações para pedras ornamentais destes pegmatitos, junto com os migmatitos e conglomerados
(CPRM, 2009).
As intrusões ocorrem de forma localizada nas áreas de influência, perfaze26,351ndo apenas
7,7% da AII e somente 2,3% da AID. Marcam presença no quadrante leste da AII, a noroeste do
município de São José do Sabugi. Também ocorrem no extremo oeste, próximo à Subestação Santa
Luzia II.
Em função da distribuição restrita nas áreas de influência, foi encontrado apenas um
afloramento desta unidade, visivelmente alterado pelos agentes intempéricos (Figura 144). Todavia,
também são encontrados fragmentos de rocha granítica desta suíte, com dimensão centimétrica e
diferentes graus de esfericidade, em área de planície próxima à Serra das Queimadas (Figura 145).

Figura 144 Afloramento in situ de granito da Suíte
Itaporanga.

Figura 145 Fragmentos de rocha de composição
granítica em área de vale próxima à Serra das
Queimadas.

O afloramento encontrado corresponde a granito mesocrático, subfanerítico com granulação
fina. Os tons amarelados a avermelhados são dados pela presença de óxidos e hidróxidos de ferro,
formados em função dos ataques dos agentes intempéricos (Figura 146).
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Figura 146

4.4

Granito mesocrático subfanerítico fino.

RECURSOS MINERAIS

4.4.1 METODOLOGIA
O diagnóstico dos processos minerários colidentes com a área prevista para implantação do
empreendimento foi realizado com base no banco de dados da Agência Nacional de Mineração
(ANM), substituta do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), por meio de consulta
ao Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE), considerando o recorte das
áreas de influência.
A partir do SIGMINE, foram extraídas as bases cartográficas em formato vetorial dos
polígonos em licenciamento com títulos minerários interferentes às áreas de influência. As
informações sobre as etapas de licenciamento, substâncias e usos declarados para as geometrias
interferentes também foram extraídas desta base, em concordância às informações disponibilizadas
na plataforma Cadastro Mineiro, desta mesma agência.
Diferentemente dos demais diagnósticos do meio físico, em que as informações são
analisadas em escala regional e local, os processos minerários são descritos apenas para a escala
local, considerando a abrangência da Área de Influência Direta (AID) e da Área Diretamente Afetada
(ADA), e uma vez que a análise só é possível por meio da sobreposição dos títulos minerários às
estruturas do empreendimento.
4.4.1.1 Processos minerários colidentes com a Área de Influência Direta (AID)
A mineração é uma atividade consolidada na área prevista para implantação do
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empreendimento, com dezenas de processos minerários distribuídos entre todas as fases de
licenciamento, para diferentes classes de uso e de substâncias minerais declaradas. As geometrias
(polígonos) referentes a títulos minerários se distribuem por toda a AID, com especial concentração
na porção centro sul e extremo leste. Ao todo, são 44 processos minerários interferentes com a AID;
destes, 33 colidem apenas com a Área Diretamente Afetada (ADA).
Do total de 44 processos identificados na AID, 24 (ou 55%) estão inseridos nos limites do
estado do Rio Grande do Norte, e 19 (ou 43%) no estado da Paraíba. Um processo minerário consta

Em relação à etapa do licenciamento, os processos minerários colidentes com a AID estão
assim distribuídos: 26 (59%) na fase de autorização de pesquisa; 5 (11%) requerimento de
pesquisa; 3 (7%) disponibilidade; 2 (5%) em concessão de lavra; 2 apto para disponibilidade (4%);
2 (5%) lavra garimpeira; 2 (5%) requerimento de lavra garimpeira; 1 (2%) requerimento de lavra; e
1 (2%) licenciamento. O Gráfico 37 demonstra a distribuição dos processos minerários interferentes
com a AID em relação à fase do licenciamento junto à ANM.
No que tange às substâncias declaradas na AID, as principais são: feldspato (20%); berilo
(18%); granito (14%); vermiculita (14%); turmalina (7%); calcita (5%), minério de lítio (5%); minério
de tântalo (5%); areia (2%); gnaisse (2%); minério de cobre (2%); minério de ouro (2%); scheelita
(2%); e dado não cadastrado (2%). O Gráfico 38 indica as substâncias declaradas nos processos
colidentes com a AID.
A maior parcela das substâncias declaradas na AID é destinada para uso industrial (59%) e
como gema, para indústria de joias (16%). Em menor proporção, são registrados usos para
revestimento (5%), brita (2%), construção civil (2%) e como pedra decorativa ou ornamental (2%).
Outros 16 processos minerários não cadastraram ou preferiram não declarar os usos (14%). O
Gráfico 39 apresenta os usos declarados pelos requerentes dos títulos minerários interferentes com
a AID.
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Gráfico 37 Distribuição dos processos minerários
interferentes com a AID em relação à fase de
licenciamento.

Gráfico 38
Distribuição dos processos minerários
interferentes com a AID em relação às substâncias
declaradas.

Gráfico 39
Distribuição dos processos minerários
interferentes com a AID em relação aos usos declarados.

Nota se que a titularidade dos processos é pulverizada entre 25 diferentes requerentes
(empresas ou pessoas físicas). Destes, 10 são titulares de dois até quatro processos cada. Ou seja,
66% dos processos minerários pertencem a apenas 10 titulares. A Tabela 21 sintetiza os títulos
minerários interferentes com a AID (o nome dos requerentes foi mantido conforme cadastro no
SIGMINE), enquanto o Mapa 6 os espacializa.
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Tabela 21

Processos minerários interferentes com a Área de Influência Direta (AID).

Processo nº UF

Requerente

Fase

Substância

Uso

1 848024/2009 RN

Odulio Jose Marensi
de Moura

Lavra garimpeira

Feldspato

Industrial

2 848900/2011 RN

Caulina Minerios Ltda
Me

Autorização de
pesquisa

Minério de
berílio

Industrial

3 848246/2015 RN

Helen Pimenta
Rodrigues

Autorização de
pesquisa

Berilo

Gema

4 848247/2015 RN

Helen Pimenta
Rodrigues

Autorização de
pesquisa

Berilo

Gema

5 848178/2016 RN

NE Mineração
Indústria e Comércio
Ltda.

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

6 848052/2015 RN

Mineração Coto
Comércio Importação
e Exportação Ltda

Requerimento de
lavra

Granito

Revestimento

7 848245/2017 RN

Ilena Maria
Albuquerque

Autorização de
pesquisa

Turmalina

Gema

8 848261/2017 RN

Ilena Maria
Albuquerque

Autorização de
pesquisa

Turmalina

Gema

9 848274/2017 RN

C. Fernando R. da
Paz & Cia Ltda.

Apto para
disponibilidade

Minério de
berílio

Industrial
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Processo nº UF

Requerente

Fase

Substância

Uso

10 848281/2017 RN

Casa Grande
Mineracao Eireli

Autorização de
pesquisa

Minério de
cobre

Industrial

11 848038/2018 RN

Helen Pimenta
Rodrigues

Autorização de
pesquisa

Berilo

Gema

12 848037/2018 RN

Helen Pimenta
Rodrigues

Autorização de
pesquisa

Berilo

Gema

13 848073/2018 RN

Ilena Maria
Albuquerque

Autorização de
pesquisa

Minério de
berílio

Industrial

14 848265/2018 RN

Wagner Mota Eulálio
Lima ME

Lavra garimpeira

Feldspato

Industrial

15 848201/2018 RN

Wagner Mota Eulálio
Lima ME

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

16 846003/2019 RN

Frederico Vieira de
Melo

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

17 848179/2019 RN

Jansen Carlos Getúlio
de Souza Mendonça

Requerimento de
lavra garimpeira

Feldspato

Industrial

18 848006/2020 RN

Ilena Maria
Albuquerque

Requerimento de
lavra garimpeira

Turmalina

Gema
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Processo nº UF

Requerente

Fase

Substância

Uso

19 848020/2021 RN Mineracao Apollo Ltda

Requerimento de
lavra garimpeira

Minério de lítio

Industrial

H&R Exportacao e
20 848006/2005 RN Importacao e Minerios
Ltda

Disponibilidade

Berilo

Industrial

21 848215/2011 RN

Casa Grande
Mineracao Eireli

Disponibilidade

Granito

Revestimento

22 300628/2017 NI

Dado Não Cadastrado

Disponibilidade

Dado não
cadastrado

Dado não
cadastrado

23 840390/1988 PB

Mpl Mineração Pedra
Lavrada Ltda

Concessão de lavra

Vermiculita

Não
informado

24 846047/1994 PB

Mineração Coto
Comércio Importação
e Exportação Ltda

Requerimento de
pesquisa

Granito

Não
informado

25 846050/1994 PB

Mineração Coto
Comércio Importação
e Exportação Ltda

Requerimento de
pesquisa

Granito

Não
informado
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Processo nº UF

Requerente

Fase

Substância

Uso

26 846051/1994 PB

Mineração Coto
Comércio Importação
e Exportação Ltda

Requerimento de
pesquisa

Granito

Não
informado

27 846215/2008 PB

Mineração Santa
Luzia do Brasil Ltda

Autorização de
pesquisa

minério de
tântalo

Industrial

28 846073/2009 PB

Borborema Mineração
Ltda.

Autorização de
pesquisa

Minério de
ouro

Industrial

29 846088/2000 PB

Amaral Mineração
Ltda

Concessão de lavra

Granito

Pedra
decorativa

30 846514/2012 PB

Birk Reibel

Autorização de
pesquisa

Vermiculita

Industrial

31 846592/2012 PB

Birk Reibel

Autorização de
pesquisa

Vermiculita

Industrial

32 846020/2013 PB

Birk Reibel

Autorização de
pesquisa

Vermiculita

Industrial

33 846021/2013 PB

Birk Reibel

Autorização de
pesquisa

Vermiculita

Industrial

34 846158/2014 PB

Mpl Mineração Pedra
Lavrada Ltda

Autorização de
pesquisa

Vermiculita

Industrial

35 846061/2016 PB

Mineração Santa
Luzia do Brasil Ltda

Autorização de
pesquisa

Calcita

Industrial
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Processo nº UF

Requerente

Fase

Substância

Uso

36 846080/2016 PB

Dois A Engenharia e
Tecnologia Ltda

Autorização de
pesquisa

Minério de
tântalo

Industrial

37 848178/2016 RN

NE Mineração
Indústria e Comércio
Ltda.

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

38 846184/2016 PB

Iberobras Construcao
Civil e Empreitadas
Ltda

Licenciamento

Areia

Construção
civil

39 846195/2016 PB

Peter Georg Hluchan

Autorização de
pesquisa

Calcita

Industrial

40 848201/2018 RN

Wagner Mota Eulálio
Lima ME

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

41 846003/2019 RN

Frederico Vieira de
Melo

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

Apto para
disponibilidade

Minério de lítio

Industrial

42 846006/2019 PB Prosper Mineracao SA

43 805155/1977 PB

Mineração e Comércio
Anaua Ltda

Requerimento de
pesquisa

Scheelita

Não
informado

44 846104/2021 PB

Mineracao Yayu Ltda
Me

Autorização de
pesquisa

Gnaisse

Brita

Fonte: SIGMINE/ANM (2021). *NI: Não Informado
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Mapa 6 Mapa de articulação de processos minerários interferentes com a Área de Influência Direta
(AID). Fonte: SIGMINE/ANM (2021).
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A forte atividade minerária na região prevista para abrigar o empreendimento reflete a
presença de materiais minerais com alto potencial para exploração econômica, sobressaindo se os
feldspatos, vermiculita, cobre, lítio e tântalo para uso industrial; berilo e ouro para indústria de joias;
e granito como rocha ornamental.
Os métodos de exploração destas substâncias envolvem tanto a extração manual como a
mecanizada com eventual uso de explosivos para desmonte dos maciços rochosos. As perfurações
nos maciços podem ser realizadas manualmente, por marteletes pneumáticos, ou por perfuratrizes
pneumáticas e/ou hidráulicas, seguidas pela introdução de explosivos nos furos, detonação e
remoção da rocha fragmentada.
Qualquer atividade de extração mineral, seja ela manual ou mecanizada, é incompatível à
instalação e operação da LT, de acordo com as normativas que regem os setores de energia e
mineração. Todavia, da totalidade de processos minerários colidentes com a AID, apenas dois estão
em fase de Concessão de lavra, ou seja, têm permissão para iniciar as intervenções no terreno para
extração da substância mineral. Estes processos dizem respeito às substâncias vermiculita
(840390/1988) e granito (846088/2000), e localizam se a leste sudeste do município de Santa
Luzia e a noroeste da Serra da Cabaça, respectivamente.
4.5

GEOMORFOLOGIA

4.5.1 METODOLOGIA
Os métodos e técnicas empregados na caracterização da compartimentação geomorfológica
da área de estudo consistiram na concatenação de informações de campo com dados secundários
oriundos de periódicos científicos, livros e bases cartográficas.
Além de literatura técnica corrente, buscou se priorizar o uso de referenciais bibliográficos
e cartográficos oficiais, obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009
e 2009).
Estudos pioneiros executados em âmbito nacional a partir de imagens de radar
apresentados em escala 1:250.000 (MME, 1982) se utilizaram de metodologia de classificação de
compartimentos do relevo baseada em táxons. Posteriormente, os resultados desses estudos foram
digitalizados e aprimorados a partir de cenas do satélite LANDSAT 5, disponíveis no catálogo do
IBGE (2021). Com sutis modificações e/ou adaptações, tanto a literatura científica como as bases
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cartográficas oficiais disponibilizadas pelos órgãos estaduais utilizam esse sistema de classificação
(ROSS, 1992; FLORENZANO et al., 2008; IBGE, 2009). Conforme empregada pelo IBGE (2009), a
taxonomia do relevo utilizada no presente estudo se estrutura da seguinte forma:
Domínios Morfoestruturais: compreendem os maiores táxons e organizam os fatos
geomorfológicos segundo a composição mineralógica e a presença de estruturas primárias
e/ou tectônicas nas rochas (e.g. cinturões móveis neoproterozoicos, bacias sedimentares
paleozoicas, entre outros);
Regiões Geomorfológicas: representam compartimentos inseridos nos conjuntos que sob a
ação dos fatores climáticos pretéritos e atuais, lhes conferem características genéticas
similares (e.g. Planalto da Borborema, Chapada Diamantina);
Unidades Geomorfológicas: são definidas como um arranjo de formas altimétricas e
fisionomicamente semelhantes em seus diversos tipos de modelados. O comportamento da
drenagem, seus padrões e anomalias são tomados como referencial à medida que revelam
as relações entre os ambientes climáticos atuais ou passados e as condicionantes litológicas
ou tectônicas (e.g. planícies, depressões, tabuleiros, chapadas, patamares, planaltos e
serras);
Modelados de dissecação: padrão de formas de relevo que apresentam definição
geométrica similar em função de uma gênese comum e processos morfogenéticos atuantes,
resultando na recorrência dos materiais correlativos superficiais. Em relação à gênese,
podem ser tipos de acumulação, aplanamento, dissolução e dissecação;
Formas de relevo simbolizadas: abrangem feições que, por sua dimensão espacial, somente
podem ser representadas por símbolos lineares ou pontuais. Possivelmente correspondem
à 5ª e 6ª ordens taxonômicas de ROSS (1992), que compreendem, respectivamente,
segmentos de vertente e feições como ravinas, voçorocas, depósitos oriundos de
assoreamento e formas antrópicas de corte e aterro.
O levantamento de campo na área de estudo ocorreu entre os meses de setembro e outubro
de 2021. As informações foram registradas com uso de ficha de campo e fotografias, sendo
georreferenciadas com uso de receptor GPS. Informações adicionais sobre a compartimentação do
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relevo foram fotografadas com uso de veículo aéreo não tripulado (VANT) multirotor DJI Phanton 4
Standard.
4.5.2 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL
A região que compreende as áreas de influência se encontra predominantemente no
domínio

morfoestrutural

Cinturões

Móveis

Neoproterozoicos,

que

são

extensas

áreas

representadas por planaltos, alinhamentos serranos e depressões interplanálticas elaborados em
terrenos dobrados e falhados, incluindo principalmente metamorfitos e granitoides associados.
Subordinadamente, a região também está compreendida no domínio Crátons Neoproterozoicos,
que configuram planaltos residuais, chapadas e depressões interplanálticas, tendo como
embasamento metamorfitos e granitoides associados e incluindo como cobertura rochas
sedimentares e/ou vulcano plutonismo, deformados ou não (IBGE, 2009).
Ainda considerando a região de abrangência das áreas de influência, o domínio dos
Cinturões Móveis Neoproterozoicos pode ser subdividido em duas regiões geomorfológicas: (i)
Planalto da Borborema; e (ii) Depressões Sertanejas. Já o domínio dos Crátons Neoproterozoicos
apresenta se apenas com a região geomorfológica (iii) Patamar Sertanejo.
Localmente, o (i) Planalto da Borborema é representado pela unidade geomorfológica Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema, enquanto que as (ii) Depressões Sertanejas estão
representadas pela unidade Depressão Sertaneja Setentrional. Já a região (iii) Patamar Sertanejo
está representada pela unidade geomorfológica Depressão dos Patos.
4.5.3 GEOMORFOLOGIA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Segundo a cartografia de referência (IBGE, 2009), as áreas de influência estendem se
predominantemente por terrenos das unidades geomorfológicas Depressão Sertaneja Setentrional,
Serras Ocidentais do Planalto da Borborema e Depressão de Patos. Com ocorrência muito restrita,
também ocorre a unidade Alinhamento de Cristas do Patamar Sertanejo. O Mapa 7 apresenta a
distribuição espacial das unidades geomorfológicas sobrepostas às áreas de influência.
Devido a pequena escala de cartografia geomorfológica, o grau de generalização
cartográfica é alto. Os conceitos aplicados por (IBGE, 2009) se adequam a escala 1:250.000, ou
seja, a uma escala de reconhecimento. Quando um levantamento em escala maior é executado, é
normal que haja um detalhamento das classes taxonômicas representadas na cartografia. Assim
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sendo, além dos modelados de dissecação estrutural com topos convexos ou de topo plano,
também foram identificadas modelados de aplanamento e de acumulação.
Na sequência são descritos os principais modelados de dissecação e aplanamento que
caracterizam a área de estudo, com base na cartografia de referência (IBGE, 2009).
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Mapa 7
(2009).

Mapa de articulação unidades geomorfológicas presentes nas áreas de influência. Fonte: IBGE
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4.5.3.1 Depressão Sertaneja Setentrional

Dt e Pgi

A Depressão Sertaneja Setentrional, compreendida na região das Depressões Sertanejas,
abrange a porção norte das áreas aplainadas do Cinturão Brasiliano, onde predominam acentuados
processos de dissecação. Trata se de extensas superfícies aplainadas onde a monotonia do relevo
rebaixado só é quebrada pela ocorrência de elevações isoladas, remanescentes que em sua
maioria são constituídas por rochas mais resistentes a erosão do que as do entorno (inselbergs),
como intrusões plutônicas exumadas. A gênese destas depressões está atrelada a episódios de
variações climáticas que se sucederam no Cenozoico (DINIZ et al., 2017).
A dissecação nas depressões é comandada por uma rede de drenagem que segue, de forma
perceptível, a direção das principais estruturas dúcteis e rúpteis do embasamento cristalino, de
orientação NE SW na maioria dos casos. O relevo varia de plano à suavemente ondulado, com
altitudes que vão desde 50 a 350 m (DINIZ et al., 2017).
Em relação às áreas de influência, esta unidade geomorfológica está presente em 64% da
AII e 71% da AID. Estende se do sopé da Serra das Queimadas até o município de Santa Luzia,
cobrindo toda a porção central das áreas de influência.
Ao longo das áreas de influência, predominam paisagens de dissecação homogênea ou
diferencial, com baixa densidade de drenagem, predominando aquelas de primeira e segunda
ordens, desenvolvidas a partir dos altos topográficos a leste. Das poucas elevações presentes nesta
unidade, destaca se a Serra da Cabaça, posicionada a nordeste do município de Santa Luzia, cuja
forma de topo tabular diferencia se das demais cristas circundantes, representantes das Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema, que costumam desenvolver formas cuneiformes.
A Figura 147 e a Figura 148 exibem a vista para a Depressão Sertaneja Setentrional a partir
de uma destas elevações topográficas, a Serra do Brejinho, em sua porção noroeste. Já a Figura
149 e Figura 150 mostram as áreas dissecadas da Depressão a partir do nível do solo, tendo a
Serra das Queimada e a Serra do Brejinho ao fundo, respectivamente.
Os vales são bem definidos, e sugerem controle estrutural em função do paralelismo dos
canais principais, orientados a NW SE em grande parte da área e curvando a N S no extremo
leste, esculpidos sobre o embasamento cristalino do Complexo Caicó e também sobre as
supracrustais metassedimentares do Grupo Seridó.
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Figura 147
Depressão Sertaneja Setentrional
vista a partir da meia encosta da porção noroeste
da Serra do Brejinho. Visada para norte nordeste.

Figura 148
Depressão Sertaneja Setentrional
vista a partir da meia encosta da porção noroeste
da Serra do Brejinho. Visada para noroeste.

Figura 149 Depressão Sertaneja Setentrional em
primeiro plano. Ao fundo, Serra das Queimadas.
Visada para leste.

Figura 150 Depressão Sertaneja Setentrional em
primeiro plano. Ao fundo, parque eólico instalado
no alto da Serra do Brejinho (Serras Ocidentais do
Planalto da Borborema). Visada para leste.

A partir das planícies da Depressão Sertaneja Setentrional é possível observar boa parte
das elevações e cumeadas circundantes às áreas de influência, a exemplo da Serra das
Queimadas, Serra dos Quintos e Serra de Santana, todas representantes da unidade Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema (Figura 151).
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Figura 151 Depressão Sertaneja Setentrional em primeiro plano. Ao fundo e à direita, Serra de Santana
e Serra dos Quintos, e à esquerda, Serra das Queimadas (Serras Ocidentais do Planalto da Borborema).
Visada para sul sudeste.

Os processos de erosão diferencial combinados aos materiais geológicos de diferentes
suscetibilidades deram origem a feições, como pináculos (Figura 152), e altos topográficos de topos
convexos remanescentes na paisagem, como a porção oeste da Serra do Brejinho (Figura 153).

Figura 152
Feição remanescente de erosão
diferencial (pináculo) em granito gnaisse do
Complexo Caicó, em meio à Depressão Sertaneja
Setentrional.

Figura 153 Morro sustentato por granito gnaisse
do Complexo Caicó compondo a paisagem da
Depressão Sertaneja Setentrional.Visada para
leste.

Em meio à Depressão, nos afloramentos in situ de granito gnaisses do Complexo Caicó, se
observam de forma localizada feições côncavas decimétricas a decamétricas, formadas pela
persistência da erosão hídrica, e que funcionam como locais de acúmulo de sedimentos, fragmentos
(Figura
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154 e Figura 155) (registradas em período de seca).

Figura 154
Feições côncavas em granito
gnaisses do Complexo Caicó em meio à
Depressão Sertaneja Setentrional.

Figura 155 Detalhe de feição côncava em granito
gnaisse do Complexo Caicó com acúmulo de
sedimentos e fragmentos de rocha.

4.5.3.2 Serras Ocidentais do Planalto da Borborema

Dea, Da e Dc

Esta unidade geomorfológica, compreendida na região do Planalto da Borborema, se
apresenta como uma área de relevo bastante movimentado, com superfícies onduladas e
inclinadas, com escarpas íngremes. As altitudes podem variar de 350 a 780 m de altitude. O topo
do planalto é caracterizado pela ocorrência de extensas áreas aplainadas marcadas por um relevo
de colinas suaves (DINIZ et al., 2017).
O modelado e a dissecação do relevo se organizam na direção preferencial NE SW, em
virtude da influência de estruturas brasilianas do embasamento. Nas áreas de escarpas, onde a
dissecação é mais incisiva, como nas cabeceiras de drenagem do rio Acauã, na encosta ocidental,
e nas cabeceiras do rio Trairi, na encosta oriental, formaram se verdadeiras depressões
intraplanálticas (DINIZ et al., 2017).
Em relação às áreas de influência, perfaz 14,8% da AII e 8% da AID. Está presente de forma
localizada no extremo leste das áreas de influência, na interseção com a Serra das Queimadas, e
ao longo dos altos topográficos nas proximidades dos municípios de Santana do Seridó (Serra de
Santana), São José do Sabugi (Serra do Brejinho) e a sudoeste do município de Santa Luzia (Serra
do Pilãozinho e Serra da Boa Vista).
Ao longo das áreas de influência, esta unidade é indicada frequentemente pelos topos
convexos que constituem linhas de cumeada e dão origem aos acidentes geográficos conhecidos
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regionalmente, entre eles a Serra das Queimadas, Serra dos Quintos e Serra do Pilãozinho (Figura
156, Figura 157 e Figura 158). Todavia, também se apresentam com topos de formas tabulares,
como a Serra do Riacho do Fogo e porção oeste da Serra do Brejinho, com frequentes exposições
de rocha ao longo das linhas de crista.

Figura 156 Vista para Serra das Queimadas, que compõem as paisagens das Serras Ocidentais do
Planalto da Borborema. Visada para norte.

Figura 157 Serra dos Quintos, em destaque, e
Serra das Queimadas, ao fundo. Visada para
sudeste.

Figura 158 Linha de crista e flancos da Serra do
Pilãozinho à esquerda. Depressão de Patos à
direita e Morro do Yayú ao fundo. Visada para
sudoeste.

Estes altos topográficos com orientação predominante NE SW abrigam boa parte das
cabeceiras de drenagem que irão drenar as áreas baixas da Depressão Sertaneja. As drenagens
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de primeira e segunda ordem tendem a ser oblíquas a esta orientação (NE SW) na porção centro
oeste das áreas de influência, e também paralelas a esta na porção leste do empreendimento e nos
vales encaixados entre as serras, como o riacho dos Quintos e o rio São Bento (Figura 159 e Figura
160).

Figura 159
Vista para vale entre elevações
topográficas pertencentes às Serras Ocidentais do
Planalto da Borborema. vista para sul.

Figura 160 Vista para o vale do riacho do Fogo a
partir da crista da Serra do Pilãozinho. Ao fundo,
Serra do Riacho do Fogo. Visada para sudeste.

As escarpas são íngremes e costumam estar cobertas parcial ou totalmente pela vegetação,
sendo que pontualmente afloram exposições de rocha, concentradas no terço superior das
elevações. Esta unidade é esculpida predominantemente sobre as rochas metassedimentares do
Grupo Seridó e rochas do embasamento do Complexo Caicó. Por se destacarem em meio à
paisagem arrasada, estas elevações, quando de topos tabulares (Figura 161), são favoráveis à
instalação de complexos eólicos, a exemplo do Complexo Chafariz, instalado na porção sul da Serra
do Brejinho.
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Figura 161 Morros de topo tabular compondo a Serra do Brejinho,
em área pertencente às Serras Ocidentais do Planalto da Borborema.

4.5.3.3 Depressão de Patos

Dt

Em relação às áreas de influência, esta unidade geomorfológica está presente em 18% da
AII e 20% da AID. Ocorre ao sul do município de Santa Luzia, e se caracteriza pela extensa área
aplainada desenvolvida sobre rochas do Complexo Caicó e entrecortada por remanescentes tanto
do embasamento cristalino quanto do Grupo Seridó, a exemplo da Serra do Pilãozinho, sustentada
principalmente pelas metassedimentares da Formação Jucurutu (Figura 162 a Figura 165).
A Depressão de Patos abriga drenagens de primeira e segunda ordens cujas cabeceiras
remetem, principalmente, à Serra do Pilãozinho. Assim como no restante das áreas de influência, a
densidade de drenagem é baixa, e o paralelismo entre os canais denota algum controle estrutural.
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Figura 162
Depressão de Patos em primeiro
plano. Ao fundo, Serra do Pilãozinho (Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema). Visada
para sul.

Figura 163
Depressão de Patos em primeiro
plano. Ao fundo, Serra do Pilãozinho (Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema). Visada
para sul sudeste.

Figura 164
Área aplainada no interior da
Depressão de Patos. Ao fundo, Serra do
Pilãozinho (Serras Ocidentais do Planalto da
Borborema). Visada para leste.

Figura 165 Vista para a Depressão de Patos do
alto da Serra do Pilãozinho. Visada para noroeste.

Dentre estes remanescentes, destaca se o Morro do Yayú (ou Pico do Yayú), um inselberg
sustentado pelas rochas do embasamento cristalino e submetido ao processo de pediplanação do
Patamar Sertanejo. Ainda que se apresente com topo em forma convexa e em meio a altos
topográficos circunzivinhos, destaca se na paisagem justamente por ocorrer no contexto da
Depressão de Patos (Figura 166).
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Figura 166 Morro do Yayú ao fundo. Em primeiro
plano, afloramento de granito gnaisse do
Complexo Caicó no interior da Depressão de
Patos. Visada para sul sudoeste.

4.6

Figura 167 Morro do Yayú ao fundo. Em primeiro
plano, afloramento de granito gnaisse do
Complexo Caicó no interior da Depressão de
Patos. Visada para sul sudoeste.

PEDOLOGIA

4.6.1 METODOLOGIA
O diagnóstico pedológico da área de estudo foi realizado com base nas seguintes etapas:
a) pesquisa bibliográfica e obtenção de dados geoespaciais relacionados com a temática; b) recorte
das bases cartográficas com base nos limites da área de estudo; c) levantamento de campo; d)
ordenamento e georreferenciamento das informações coletadas; e) consolidação dos dados
secundários a partir das informações obtidas em campo.
A pesquisa bibliográfica consistiu na consulta de sites, livros e publicações editados por
instituições de renome, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As bases cartográficas em formato vetorial e
os padrões de legendas relacionados às ordens de solos foram extraídas a partir do Mapa de Solos
do Brasil (IBGE, 2006).
O levantamento de campo ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 2021. As
descrições foram feitas a partir das rotinas descritas por Santos et al. (2015), e as informações
foram registradas com uso de fichas de campo e de fotografias. O ferramental utilizado para
espacialização da informação consistiu em um receptor GPS, máquina fotográfica, escala de cores
de Munsell, lente com aumento de 20x, martelo sedimentológico e enxada.
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4.6.2 CONTEXTO PEDOLÓGICO REGIONAL
Segundo EMBRAPA (2014), a região Nordeste do Brasil, em razão da diversidade de climas,
formações vegetais, tipos de rochas e conformações do relevo, apresenta uma grande diversidade
de ambientes e, consequentemente, de solos. Esses solos apresentam feições morfológicas,
físicas, químicas e mineralógicas marcantes, o que lhes permitem ser subdivididos em classes
relativamente homogêneas. Devido à intrincada organização de ambientes no Nordeste,
particularmente na região semiárida, com áreas de cristalino, bacias sedimentares e áreas de
recobrimento do cristalino por sedimentos, não é difícil encontrar solos arenosos e profundos a
pouca distância de solos argilosos e rasos.
Com base na cartografia pedológica de referência (IBGE, 2006), as principais ordens
identificadas nas áreas de influência do empreendimento são os Neossolos e os Luvissolos,
apresentadas no Mapa 8.
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Mapa 8
(2006).

Mapa de articulação unidades pedológicas reconhecidas nas áreas de influência. Fonte: IBGE
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4.6.3 PEDOLOGIA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Durante o levantamento de campo foram registradas poucas exposições naturais ou
antrópicas de solos, o que se deve, sobretudo, à dissecação generalizada da paisagem e à
preservação da cobertura vegetal ao longo das encostas. As raras exposições se dão em cortes de
estrada e áreas de empréstimo de material.
Diferentemente do indicado na cartografia regional (IBGE, 2006), que mapeou Neossolos e
Luvissolos nas áreas de influência, o que se constatou em campo foi uma paisagem dominada por
Neossolos, com ocorrências pontuais de Luvissolos, Planossolos e Cambissolos

estas últimas

ordens, não mapeadas. Tanto as ordens reconhecidas em campo como as da cartografia de
referência são descritas na sequência.
4.6.3.1 Neossolos
De acordo com EMBRAPA (2014), os Neossolos são solos minerais pouco desenvolvidos
com ausência do horizonte B diagnóstico. Em função de sua diversidade e de suas características
singulares são subdivididos em quatro subordens: Neossolos Litólicos, Neossolos Regolíticos,
Neossolos Quartzarênicos e Neossolos Flúvicos.
Destes, são identificados nas áreas de influências apenas os Neossolos Litólicos, Flúvicos
e Quartzarênicos, que juntos perfazem 48% da AII e a 50% da AID não sendo possível distingui
los em termos de porcentagem de cobertura destas áreas. Essa ordem é bem distribuída ao longo
da área de estudo, ocorrendo tanto em regiões mais elevadas como em depressões na paisagem.
Os Neossolos Litólicos são solos rasos e geralmente pedregosos. Apresentam contato lítico
dentro de 50 cm de profundidade. Têm nítido predomínio de atributos físicos, químicos e
mineralógicos herdados do material de origem. Podem ser utilizados como área de empréstimo de
material (piçarreira) para construção civil (EMBRAPA, 2014). A Figura 168 e Figura 169 exibem
perfis de Neossolos Litólicos identificados na área de ocorrência da Formação Seridó (biotita
quartzito xistos) e Equador (muscovita quartzitos).
Ainda segundo EMBRAPA (op. cit.), apresentam muitas limitações ao uso agrícola e não
agrícola, tais como: pequena profundidade efetiva e pequena capacidade de armazenamento de
água, pedregosidade e rochosidade generalizada e alta suscetibilidade à erosão. São utilizados
como substrato para pastagem natural e cultivos de subsistência em áreas planas, porém, em razão
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de suas limitações, sua indicação principal é para preservação ambiental.
Os Neossolos Flúvicos são solos profundos derivados de sedimentos fluviais. Possuem
camadas ou lentes estratificadas, identificadas por variações irregulares (erráticas) de
granulometria ou de outros atributos do solo em profundidade, como o teor de carbono orgânico.
Possuem fertilidade natural média a alta, ocorrendo comumente em relevo plano, o que permite a
mecanização agrícola, e bom potencial para agricultura, inclusive irrigada (EMBRAPA, 2014). Na
Figura 170 e Figura 171 estão representados Neossolos Flúvicos, onde, é possível notar a
imbricação de clastos centimétricos de quartzo de distribuídos de forma errática, em lentes ou
mesmo em camadas ao longo de todo o perfil.
Contudo, por estarem presentes em contexto de várzeas, planícies fluviais e terraços
aluvionares, apresentam elevado risco de inundação periódica, salinização e solonização, restrição
de drenagem ou de uso agrícola devido à legislação ambiental. Utilizados como substrato para
agricultura irrigada, culturas agrícolas anuais e pastagem, pecuária extensiva e preservação
ambiental das margens dos rios (mata ciliar).
Nas áreas de influência, são reconhecidos principalmente ao longo das drenagens efêmeras
de primeira ordem que drenam direto dos altos topográficos. Nestes locais, apresentam horizonte
homogêneo, espesso, sem horizonte orgânico superficial incipiente. Em alguns locais é possível
notar níveis com clastos imbricados, lentes ou camadas de cascalho em meio a solo arenoso
imaturo em termos de granulação e mineralogia. Podem ser derivados tanto de granito gnaisses e
outros termos metamórficos do Complexo Caicó quanto das metassedimentares do Grupo Seridó,
sendo facilmente reconhecidos pela abundância em fragmentos de quartzo.
Os Neossolos Quartzarênicos são derivados de rochas ou sedimentos de natureza
essencialmente quartzosa. Ocorrem em relevo suave ondulado apresentando textura arenosa até
1,5 m de profundidade e apresentam pequena diferenciação entre horizontes no perfil (EMBRAPA,
2014). A Figura 172 e Figura 173 contém exemplos de perfis de Neossolos Quartzarênicos que
ocorrem tanto próximos a drenagens de maior quanto de menor hierarquia fluvial.
Esses solos possuem potencial baixo a médio para agricultura, grande profundidade efetiva,
forte a excessivamente drenado e permite a mecanização agrícola. Porém, como fator limitante,
apresenta baixa a muito baixa capacidade de retenção de água, fertilidade natural muito baixa,
baixos teores de matéria orgânica e elevado risco de contaminação de águas subterrâneas.
Utilizado como substrato para agricultura irrigada (fruticultura), pastagem, pecuária extensiva,
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preservação ambiental e fonte de areia para construção civil.

Figura 168 Neossolo litólico exposto às margens
da estrada para são bento. Alto de serrote
sustentado por micaxistos.

Figura 169
Neossolo litólico parcialmente
cimentado ao longo de cumeeira da Serra das
Queimadas. Exposição junto a banqueta, nome
local dado a escavações para. garimpo.

Figura 170
Neossolo flúvico exposto nas
margens do riacho Boqueirãozinho, próximo a
Serra do Brejinho. Notar intercalações lenticulares
de cascalhos quartzosos aluviais.

Figura 171 Neossolo flúvico exposto na margem
do riacho Cabaceiras. Notar camada tabular de
cascalho de origem aluvial, próximo da interseção
deste riacho com a PB 085.
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Figura 172 Neossolo Quartzarênico exposto em
corte na estrada de acesso a Várzea do Barro,
próximo a planície de inundação do riacho da
Passagem Molhada. Notar sutil concentração de
materia orgânica do horizonte A.

Figura 173
Neossolo Quartzarênico com
horizonte A cimentado por complexos organo
alumínicos, adjcente a drenagem efêmera.

4.6.3.2 Luvissolos
A cartografia de referência (IBGE, 2006) reconhece esta ordem como a predominante nas
áreas de influência, perfazendo 52% da AII e 49% da AID. Estão presentes de forma contínua entre
o município de Santana do Seridó, no extremo leste, até a subestação Santa Luzia II, no extremo
oeste das áreas de influência.
De acordo com EMBRAPA (2014), são solos rasos a pouco profundos, típicos de ambiente
semiárido, ricos em bases e com argila de atividade alta. Apresentam acúmulo de argila em
subsuperfície, caracterizado pelo horizonte Bt. Possuem nítida diferenciação entre os horizontes A
e Bt em função da cor, textura e estrutura. São solos ricos em nutrientes (Ca 2+, Mg2+, K2+), com
reação variando de moderadamente ácida a neutra. Aqueles mais profundos podem ser irrigados
com restrições. A Figura 174 e Figura 175 exibem perfis de Luvissolos identificados no contexto das
áreas de influência do empreendimento.
Segundo EMBRAPA (op. cit.), como limitações ao uso, apresentam alta suscetibilidade à
erosão, pedregosidade superficial comum, pequena profundidade efetiva, consistência muita dura
quando seco, e muito pegajosa quando molhada, e risco de salinização e de solonização. Utilizado
para agricultura de sequeiro, pastagem, pecuária extensiva e preservação ambiental.
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Para Câmara (2016), a distribuição de Luvissolos está associada à litologia,
independentemente de sua posição na paisagem, onde Luvissolos são formados pelas rochas
básicas e os Planossolos pelas rochas ácidas. Segundo a autora, o clima atual associado à
presença de minerais primários como plagioclásios, biotita e anfibólios favorece o processo de
bissialitização. Com isso, os solos apresentam argila de alta atividade, propriedade diagnóstica para
Luvissolos. Já a presença de minerais máficos (que contribui para os altos teores de ferro nestes
solos), associado a um ambiente semiárido (baixa umidade e baixo teor de matéria orgânica)
condiciona o processo de rubificação, que é marcante na formação de Luvissolos devido a formação
do horizonte B mais avermelhado.

Figura 174 Luvissolo em corte situado na estrada
para Várzea do Barro. Horizonte soterrado por
cascalhos de origem fluvial, adjcante a vale.

Figura 175 Luvissolo exposto em corte da rodovia
RN 081. Local com relevo plano a suave ondulado.

4.6.3.3 Cambissolos
Embora não registrados na cartografia de referência (IBGE, 2006) e, portanto, não
quantificáveis em termos de percentual de cobertura, esta ordem foi reconhecida em campo, em
perfis localizados junto ao bordo de serras ou serrotes sustentadas por granitos gnaisse,
tangenciados por estradas vicinais e rodovias
De acordo com EMBRAPA (2014), são solos pouco desenvolvidos, com presença de
horizonte B incipiente (Bi). Rochas e sedimentos diversificados constituem seu material de origem,
possuindo grande heterogeneidade de atributos morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos.
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Apresentam minerais primários facilmente alteráveis na massa do solo, são boas reservas de
nutrientes e com capacidade de armazenamento de água. A Figura 176 mostra perfil de Cambissolo
identificado em corte da RN 081 situado em bocaina de serra na saída de Santana do Seridó RN
sentido São José do Sabugi PB.
Ainda segundo EMBRAPA (op. cit.), suas principais limitações são: risco de inundação no
ambiente de várzea, alto teor de alumínio trocável, risco de erosão, pedregosidade e rochosidade,
e associação com relevo forte ondulado. Utilizados como substrato para culturas agrícolas de ciclo
curto e/ou perene, pastagem e agricultura irrigada.
Nas áreas de relevo forte ondulado ou nas margens de rios é indicado para preservação
ambiental. São solos vulneráveis a erosão quando submetidos a antropização sem adequadas
técnicas de manejo. Do ponto de vista morfodinâmico, denotam transporte gravitacional de matéria
ao longo da vertente.

Figura 176 Perfil de Cambissolo adjacente a talude
de corte na PB 081, próximo ao município de Santana do Seridó.

4.7

ESPELEOLOGIA

4.7.1 METODOLOGIA
O fluxo de trabalho do presente estudo contemplou: i) levantamento de bases cartográficas
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e bibliográficas; ii) análise do potencial espeleológico; iii) caminhamento de campo; iv) identificação
de cavidades e feições espeleológicas; vi) espelometria das cavidades identificadas; e vii) cobertura
aérea de locais com ocorrência improvável para cavidades naturais subterrêneas.
Além de normativas legais, os referenciais bibliográficos foram publicações em livros e
periódicos científicos voltados para pesquisa em geociências e Espeleologia, dando enfâse para
estudos voltados para espeleogênese de rochas graníticas na região nordeste do Brasil.
A cartografia de apoio foi adquirida junto ao Instituto Brasileiro de Geoestatítica
Agência Nacional de Águas

ANA e os Modelos Digitais de Terreno

IBGE,

MDTs junto ao Topodata

hospedado pelo Instituto Nacional de Pequisas Espaciais (INPE). A base cartográfica específica
contemplou o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas
Mendes de Conservação da Biodiversidade
da Sociedade Brasileira de Espeleologia

CANIE do Instituto Chico

ICMBio e o Cadastro Nacional de Cavidades

CNC

SBE. A análise inicial do potencial Espeleológico da área

de estudo se deu a partir do Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil (JANSEN
et al., 2012).
Tendo em vista que a análise do potencial espeleológico consiste em etapa essencial para
o dimensionamento do esforço de campo, esta foi conduzida em escala compatível com a área de
estudo espeleológica. A partir dela foi confeccionado novo mapa de potencial espeleológico para a
ADA (entorno de 30 m) e AID (entorno de 250 m) indicando áreas com maior ou menor possibilidade
de ocorrência de cavidades naturais.
Com base no mapa de potencial espeleológico, delineou se estratégia de caminhamento
com equidistâncias menores em áreas de mais elevada potencialidade espeleológica, e maiores
em áreas de baixa potencialidade. Nas áreas rurais nitidamente antropizadas, com baixo potencial
espeleológico, relevo plano a suave ondulado, campo visual amplo e sem rocha aflorante a
cobertura foi realizada com a apoio de veículo aéreo não tripulado. Nas zonas urbanas, planícies
de inundação e áreas de terceiros sem permissão de acesso não houve levantamento sistemático
terrestre ou aéreo, somente foram percorridas estradas vicinais de uso público.
Conforme a praxis na execução de estudos espeleológicos sitemáticos, após a identificação
de cavidade foi elaborado croqui em escala contendo planta baixa, perfil longitudinal e/ou seção
grau 2C BCRA (British Cave Research Association). Quando presentes, foram descritas feições
como espeleotemas, falhas e fraturas, sumidouros, surgências, canalículos, depósitos
sedimentares, fauna e material paleontológico e arqueológico.
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4.7.2 CONTEXTUALIZAÇÃO ESPELEOLÓGICA REGIONAL
Apesar de mais de 90% das cavernas conhecidas no mundo se desenvolverem em calcários
e dolomitos, no Brasil essa proporção é um pouco diferente. Os registros de cavernas em rochas
como arenitos, quartzitos e BIFs (Banded Iron Formation ou Formação Ferrífera Bandada) são
expressivos e o potencial para aumentar esse número é significativo.
O conjunto de cavernas inseridas em um mesmo corpo de rocha suscetível ao processo de
carstificação foi nomeado por Karman e Sánchez (1979) como província espeleológica. As
principais províncias espeleológicas do Brasil são: Supergrupo Canudos; grupos Bambuí, Una,
Apodi, Corumbá, Açungui, Pardo, Araras, São João Del Rei, Brusque, Ubajara, Vargem Grande e
as formações Vazante e Caatinga; além das não carbonáticas, como a província Quadrilátero
Ferrífero, Conceição e Carajás no Estado do Pará (AULER et al., 2001) (Figura 177).

Figura 177

Províncias cársticas do Brasil. O polígono preto indica a área de estudo espeleológico.
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A área de estudo está inserida na fronteira entre o Rio Grande Norte e a Paraíba, conhecida
como Seridó. O Seridó é uma região interestadual que abrange 25 municípios, e que, segundo
Bezerra Junior e Silva (2007), é caracterizada pelo bioma Caatinga, clima semiárido com secas
prolongadas, relevo com formações antigas, solos facilmente erodíveis e um sistema hidrológico
com baixo potencial. Também se destaca o potencial arqueológico regional, materializado por vários
sítios arqueológicos com pinturas rupestres e petróglifos.
O Seridó se apresenta como uma lacuna com relação a estudos espeleológicos
sistemáticos. A maioria das cavidades registradas no Rio Grande do Norte se encontra no que
Karman e Sánchez (1979) denominaram como Distrito Espeleológico Chapada do Apodi, recorte
espacial circunscrito pela Região Carbonática do Paleozoico/Mesozoico do Nordeste.
Segundo o Anuário Estatístico do Patrimônio Espeleológico Brasileiro (CECAV, 2021b), em
2020 foram registradas 133 novas cavidades no Rio Grande do Norte, o segundo maior número
depois de Minas Gerais, com 908 registros. Este dado fortalece a interpretação que parte do estado
é pouco explorada, panorama este que tende a se alterar nos próximos anos, com a expansão dos
complexos geradores de energia eólica e solar.
Na atualidade, o Rio Grande do Norte possui 1.291 cavidades registradas no CANIE
(CECAV, 2021), o equivalente a 5,9% do total nacional. A maioria das cavidades ocorre em rochas
sedimentares químico detríticas 66%; sedimentos clásticos 19%; rochas ígneas 10%, meta ígneas
2%, metassedimentares 2%; e sedimentares 1%. Já no CNC (SBE, 2021), são 45 registros de
cavidades desenvolvidas em rochas sedimentares químico detríticas 75%, ígneas 23% e
sedimentares 2% (Gráfico 40).
Conforme consta na base de dados CANIE (CECAV, 2021), a cavidade mais próxima à área
de estudo espeleológica é o abrigo sob rocha Pedra do Chinelo, que dista cerca de 7 km ao nordeste
da AID do empreendimento. No CNC (SBE, 2021), o registro mais proximal está cerca de 20 km à
nordeste. Trata se da Pedra do Fundão, cavidade com 50 m² de projeção horizontal, 10 m de
desenvolvimento linear e 10 m de desnível (Mapa 9).
Para o estado da Paraíba, foram identificadas 19 cavernas, ou 0,08% do total nacional
(extraído de CECAV, 2021). Os registros são de cavidades desenvolvidas em rochas ígneas 79%
e sedimentares 21%. Já no CNC (SBE, 2021) consta registro de 16 cavidades desenvolvidas em
rochas ígneas 44%, sedimentares 31%, metassedimentares 18% e meta ígneas 6% (Gráfico 41).
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No território paraibano, a cavidade mais próxima do empreendimento dista mais 10 km para
sudeste da AID, seu registro consta somente no CNC (modificado de SBE, 2021). A caverna
Camarinha do Fundão, como é conhecida, possui desenvolvimento linear de 6 m, projeção
horizontal de 6 m e desnível de 30 m, o que permite supor que se trata de um abismo esculpido em
xistos, localizado no município de Junco do Seridó, cerca de 15 km à sudeste de Santa Luzia (Mapa
9).

Gráfico 40
Distribuição das cavidades
registradas no Rio Grande do Norte segundo
litotipos contemplados no CANIE (CECAV, 2021).

Gráfico 41
Distribuição das cavidades
registradas na Paraíba segundo litotipos
contemplados no CANIE (CECAV, 2021).

Independentemente da base de dados consultada, o que se percebe é que depois das
carbonáticas as rochas mais propensas a ocorrência de cavidades são as ígneas, como granitos,
dioritos, sienitos, monzonitos; as metamórficas, como gnaisses e metassedimentares adjacentes a
plútons graníticos, tais como xistos, micaxistos, quartzitos, entre outras. Fora das unidades
carbonáticas da Bacia Potiguar, nos domínios da Província Borborema, e mais especificamente no
Seridó, os plútons de granito gnaisse costumam sustentar inselbergs em formato de domos e
serras, por vezes com patamares intermediários e com desnível superior 100 m entre o topo e a
base. Além do potencial arqueológico desses inselbergs, pesquisas (MAIA & NASCIMENTO, 2018;
WALDHERR et al., 2020; RODRIGUES et al., 2019) têm se atentado à geomorfologia típica dessas
formas de relevo desenvolvidas sobre rochas granitoides e gnáissicas, estudando sua gênese e
classificando as conforme as proposições de Twidale (1982).
De acordo com Maia & Nascimento (2018), a geomorfologia no nordeste setentrional
brasileiro corresponde a formas esculpidas sobre extensas exposições de embasamento pré
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cambriano, caracterizadas por dobramentos e por intenso plutonismo granítico decorrente da
orogênese brasiliana. Em termos percentuais, as áreas de exposição granítica associadas a esses
plútons correspondem a aproximadamente 15% do recorte utilizado no estudo (nordeste
setentrional).
Dentre as formas de meteorização descritas por esses autores, destacam se tafones,
cavidades que se formam a partir da expansão de um núcleo de remoção de matéria que vai
progressivamente sendo consumido pelo intemperismo. Os tafones de parede formam se em
diferentes porções da escarpas graníticas, podendo estar associados a: i) paleoníveis de dissolução
graníticas; ou ii) juntas de alívio de pressão, ocorrendo preferencialmente nas partes elevadas ou
limites laterais dos inselbergs. Outro tipo de tafone consiste em cavidades basais que se formam
em matacões de granito, constituindo feições convexas que se expandem de forma ascendente da
base do bloco granítico consumindo seu interior.
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Mapa 9 Mapa de articulação da localização das cavidades próximas da área de estudo espeleológico
registradas nos bancos de dados do CNC (SBE, 2021) e CANIE (CECAV, 2021)
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4.7.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ESPELEOLÓGICO
4.7.3.1 Avaliação do potencial espeleológico
A análise inicial do potencial espeleológico foi realizada com base Mapa de Potencialidade
de Ocorrência de Cavernas no Brasil (JANSEN et al., 2012). Com base neste se constatou que o
grau de potencialidade da área de estudo espeleológico se divide em: Baixo 53,7%, Médio 4,7%,
Alto 15,7% e Muito Alto 25,8% (Tabela 22). As classes de potencialidade são apresentadas no Mapa
10, Mapa 11, Mapa 12 e Mapa 13.
Tabela 22 Classes de potencialidade da área de estudo espeleológica segundo o Mapa de Potencialidade
de Ocorrência de Cavernas no Brasil na escala 1:2.500.000 (JANSEN et al., 2012).
Grau de potencialidade

Área (km²)

Percentual (%)

Muito Alto

6,5

25,8

Alto

3,1

15,7

Médio

1,2

4,7

Baixo

13,6

53,7

24,4*

100%

* Áreas

Nos estudos espeleológicos, usualmente se relaciona a litologia com o potencial
espeleológico, sendo que tal relação é validada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação
de Cavernas (CECAV ICMBio) (Tabela 23). Contudo, sabe se que apesar de importante, a litologia
não deve ser interpretada como único condicionante ao desenvolvimento de cavidades.
A presença de descontinuidades nas rochas, permeabilidade, gradiente hidráulico, pH,
condições climáticas presentes e pretéritas também são variáveis importantes, porém nem sempre
passíveis de observação, seja na fase de planejamento ou mesmo na de execução. Diante do
exposto, para melhor interpretar a potencialidade espeleológica em escala local são utilizadas
informações geomorfológicas, pedológicas, fitofisionômicas, de uso e cobertura do solo
interpretadas a partir de imagens de satelites, arquivos vetoriais e Modelos Digitais de Terrenos
(MDTs) que expressem variações visuais e estruturais na compartimentação da paisagem em
questão.
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Tabela 23

Grau de potencialidade de acordo com a litologia (JANSEN et al., 2012).
Grau de

Litotipos

Potencialidade

Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação ferrífera bandada, Itabirito e
Jaspilito.

Muito Alto
Alto

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga.
Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca, Metaconglomerado,
Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito, Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha calci
silicática, Siltito e Xisto.
Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito, Diabasio, Diamictito, Enderbito,
Gabro, Gnaisse, Granito, Granitóide, Granodiorito, Hornfels, Kinzigito, Komatito, Laterita,
Metachert, Migmatito, Monzogranito, Oliva gabro, Ortoanfibolito, Sienito, Sienogranito, Tonalito,
Trondhjemito, entre outros litotipos.

Médio

Baixo
Ocorrência

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros sedimentos.

Improvável

Com bases nos parâmetros supracitados, e sobretudo no geomorfológico (baseado em
DINIZ et al., 2017), foram individualizadas três grandes unidades de paisagem na escala da área
de estudo espeleológico: i) inselbergs granito gnáissicos e quartizíticos; ii) rampas de colúvio ou
pedimentos; e iii) depressões adjacentes (Figura 178 a Figura 183).

Figura 178
Depressão adjacente e inselberg
granito gnáissico contínuo, Serra do Brejinho, São
José do Sabugi PB.

Figura 179
Depressão adjacente a inselbergs
granítico gnáissicos isolados, Serras do Exu e da
Raposa, São José do Sabugi PB.
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Figura 180
Depressão adjacente a inselberg
quartzítico (ao fundo), Serra das Queimadas,
Santana do Seridó RN.

Figura 181
Em primeiro plano, depressão
adjacente vista a partir da Serra das Queimadas.
Ao
fundo,
inselbergs
granítico gnássicos,
Parelhas RN.

Figura 182 Rampas de colúvio junto a inselberg,
Serra do Brejinho, São José do Sabugi PB.

Figura 183 Rampa de colúvio sobre o inselberg
Serra do Brejinho, São José do Sabugi PB.

A unidade mais expressiva do ponto de vista da potencialidade espeleológica é a dos
inselbergs granito gnáissicos. Estas feições ocorrem de modo isolado ou contínuo, nesse último
caso, compondo serras com aspecto de cristas. A declividade nos flancos é ondulada a forte
ondulada (EMBRAPA, 1979), os patamares intermediários e os topos são convexos, porém, podem
apresentar discreto aplanamento. O desnível entre o topo e a base frequentemente supera os 100
m.
Ao longo das suas encostas são observadas superfícies de ruptura plano convexas
concordantes com o mergulho da vertente contendo sucessivos desníveis abruptos escalonados
rumo à jusante. Ambos condicionam a ocorrência de movimentos de massa do tipo desplacamento.
Comumente a rocha é pigmentada com tonalidades de vermelho e negro, o que destaca o caminho
preferencial das águas meteóricas enriquecidas por óxidos hidróxidos de ferro e manganês
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lixiviados de montante. Essa dinâmica morfogenética provavelmente está relacionada às juntas de
alívio de pressão no corpo granítico (Figura 184 a Figura 189).

Figura 184
Imagem aérea de inselbergs
granítico gnaissicos com desníveis abruptos
subhorizontais
condicionados
por
descontinuidades na rocha.

Figura 185 Inselberg granítico pigmentado por
óxi hidróxidos de ferro e manganês com
superfícies de ruptura concordantes com a
vertente.

Figura 186
Detalhe de superfície de ruptura
concordante com a vertente.

Figura 187 Desnível abrupto condicionado por
descontinuidades e movimentos de massa da
rocha.
Notar
matacões
oriundos
do
desplacamento basal.

Página 264 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Figura 188
Descontinuidades na base de
desnível abrupto, que facilitam escoamento de
água.

Figura 189 Evidência de desplacamento ocorrido
ao longo de plano de ruptura.

A transição entre os inselbergs granítico gnássicos e a depressão adjacente se dá por meio
de rampas de origem colúvio aluvial (pedimentos), feições estas com comprimento, inclinação e
espessura variável. Sua gênese está associada a episódios de dissecação generalizada que
resultam no aplanamento do relevo e no recuo erosivo das vertentes, normalmente em climas áridos
e semiáridos. Diante das raras chuvas típicas desses climas, enxurradas transportam os fragmentos
das áreas altas e os espalham sobre as áreas planas baixas, concentrando os como depósitos de
cascalho mais espessos em baixos topográficos e em vales de canais fluviais assoreados e
aplainados (SIGEP, 2021).
Do ponto de vista espeleológico, essas feições geomorfológicas podem apresentar potencial
para ocorrência de cavidades, visto que nas zonas proximais aos flancos dos inselberqs ocorrem
boulders e matacões tabulares oriundos do desplacamento e com propensão ao desenvolvimento
de espaço vazios (depósitos de tálus) (Figura 190). Nas zonas intermediárias, tais fragmentos são
evidenciados pela dissecação fluvial junto a anfiteatros ou canais efêmeros de primeira ordem
(Figura 191). Já nas distais, as rochas tendem a se apresentar como matacões, blocos e cascalhos,
com eventual exposição de rochas em in situ. As exposições de rochas in situ podem ser tanto na
Figura 192). De modo
geral, as rampas coluviais têm propensão a ocorrência de feições espeleológicas do tipo abrigo,
reentrância, fenda ou mesmo pináculo.
A passagem das zonas intermediárias e distais das rampas coluviais não é nítida do ponto
de vista geomorfológico, porém, é evidenciada pelo aumento da antropização da vegetação e do
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solo, afetadas pelo deslocamento e pisoteamento do gado (Figura 193 e Figura 194). À medida que
se adentra a depressão adjacente há nítida substituição da vegetação por pastagem, muitas vezes,
conciliada com extrativismo para produção de carvão (Figura 195).

Figura 190
Boulders tabulares expostos por
drenagem efêmera em zona proximal de rampa
coluvial.

Figura 191
Matacões e blocos expostos por
drenagem efêmera em zona proximal de rampa
coluvial.

Figura 192 Inselbergs do tipo castle koppie em
meio a rampa de colúvio, constituída por matacões
de micaxisto.

Figura 193 Porção intermediária para montante
da rampa coluvial, em área comumente
antropizada por pecuária.
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Figura 194
Porção distal para montante da
rampa coluvial. Notar boulders tabulares
verticalizados ao fundo.

Figura 195 Porção distal para jusante da rampa
coluvial, ou seja, para a depressão adacente
amplamente utilizada para pecuária.

A depressão adjacente no contexto desse estudo se trata de um compartimento amplo com
relevo plano ou, excepcionalmente, suave ondulado, com declividade de até 8%. Trata se da
unidade de paisagem mais antropizada no contexto da área de estudo espeleológico, pois além do
uso extensivo para pecuária comporta áreas urbanas, rodovias, adutoras, linhas de transmissão ou
distribuição entre outros equipamentos.
Do ponto de vista espeleológico, apresenta potencialidade baixa ou ocorrência improvável
de cavidades, ainda que haja algumas feições espeleológicas em pequena escala associadas aos
afloramentos rochosos (Figura 196 e Figura 197). A rede de drenagem não se mostra eficiente do
ponto de vista espeleogenético, pois o relevo é fracamente dissecado e os cursos de maior
hierarquia fluvial se mostram bastante assoreados. Apesar de possuir elevações sustentadas por
granitos, granitos
e Figura 199

Figura 198
Figura 200 e Figura 201), o potencial é baixo.
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Figura 196
Exposição de granito gnaisses na
depressão adjacente. Relevo suave ondulado.
Vegetação esparsa com prática de pecuária.

Figura 197 Exposição de granada biotita xisto.
Elevação em compartimento de relevo suave
ondulado. Vegetação degradada por pecuária.

Figura 198
Morro testemunho com topo em
castle koopie consituído de granada biotita xisto.

Figura 199 Exposição em cumeeira adjacente à
serra principal, castle koopie de muscovita
quartzito.
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Figura 200 Exposição de granitos leucocráticos
constituindo
domo
com
desplacamentos
centimétricos, com ocorrência de bacias e sulcos
de dissolução.

Figura 201
Sutil domo de ortognaisses com
sulcos de dissolução.

Ainda na depressão adjacente, nos locais que o grau de antropização pela pecuária é alto,
a vegetação arbórea é esparsa e o relevo suave, o campo visual é suficiente para visualização de
feições de potencial há mais de 100 m de distância (nesse caso, afloramentos de rocha). O
substrato é essencialmente constituído por pavimentos de cascalho quartzoso ou solo fracamente
desenvolvido. As exposições de rocha são raras (Figura 202 a Figura 207).

Figura 202 Depressão constituída por pavimento
cascalhoso de quartzo. Vegetação esparsa
permitindo amplo campo visual.

Figura 203
Depressão adjacente amplamente
utilizada para pecuária. Vegetação herbáceo
arbustiva.
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Figura 204
Depressão adjacente. Vegetação
herbácea (pastagem) entremeada por arbustivas e
arbóreas isoladas.

Figura 205
Pavimento cascalhoso
vegetação de jurema. Área de pecuária.

Figura 206
Local antropizado por pecuária e
extração de saibro e granito.

Figura 207
Compartimento de relevo plano,
antropizado por pecuária e sucetível a
alagamento. Indivíduos isolados de jurema.

com
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Mapa 10 Mapa de articulação localização das cavidades próximas da área de estudo espeleológico
registradas nos bancos de dados do CNC (SBE, 2021) e CANIE (CECAV. 2021).

Página 271 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Mapa 11
Mapa de articulação de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas da área de estudo
espeleológico folha 01.
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Mapa 12
Mapa de articulação de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas da área de estudo
espeleológico folha 02.
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Mapa 13
Mapa de articulação de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas da área de estudo
espeleológico folha 03.
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4.7.3.2 Estratégia de caminhamento
O caminhamento prospectivo se deu pelo método convencional com equidistância da ordem
de 70 metros nas áreas com potencialidade alta e de cerca de 100 metros nas áreas de baixa. Em
áreas de ocorrência improvável eventualmente a equidistância foi superior a 100 metros (Tabela
24).
Tabela 24

Métricas do caminhamento executado na área de estudo espeleológico.

Potencialidade
espeleológica

Área
(km²)

Caminhamento linear
(km)

Cobertura do caminhamento
(km²)

Percentual de cobertura
(%)

Alta

0,6

17,15

0,56

93%

Baixa

17,82

242,62

12,77

72%

Ocorrência improvável

7,13

32,99

3,04

43%

Já nas áreas de ocorrência improvável, ou seja, naquelas com relevo plano pouco dissecado
pela drenagem e com amplo campo visual devido a antropização por pecuária, ou, nas zonas
urbanas, rodovias, planícies de inundação e açudes para dessedentação humana ou animal o
levantamento se deu a partir de estradas com uso de aeronave não tripulada (Tabela 25). Os planos
de voos foram executados a 60 metros acima do solo com campo visual fixado em 150 metros
(visada oblíqua), sendo planejados de modo a cobrir lacunas no caminhamento prospectivo e com
aquisição de fotografias controlada pelo operador.
Tabela 25

Métricas do sobrevoo executado na área de estudo espeleológico.

Potencialidade
espeleológica

Área (km²)

Voo linear (km)

Cobertura de voo (km²)

Percentual
de
cobertura
(%)

Baixa

17,82

43,15

2,4

13%

Ocorrência improvável

7,13

30,24

3,94

55%

Em áreas de terceiros onde o acesso não foi autorizado, o levantamento de prospecção
espeleológica se restringiu a percorrer estradas pavimentadas ou vicinais públicas (p.e. da BR 230
até o vértice 15). Outros fatores que impediram a execução do caminhamento prospectivo foram as
declividades acentuadas combinadas ao solo cascalhoso instável (norte do vértice 1) e a presença
de animais peçonhentos como abelhas, marimbondos e cobras. Por se tratar de uma área com
vocação para pecuária leiteira e de corte, eventualmente, foram efetuados desvios para evitar
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proximidade com animais mais agressivos.
Apesar das dificuldades inerentes a atividade, considera se que a cobertura foi satisfatória
para fins de caracterização inicial do patrimônio espeleológico da área de estudo, conforme pode
se observar na Tabela 26, contendo o somatório da cobertura realizada por caminhamento
prospectivo convencional e aéreo. Conteúdo cartográfico adicional referente a cobertura aérea pode
ser consultado no Anexo 4.
Tabela 26

Métrica total do levantamento executado na área de estudo espeleológico.

Potencialidade
espeleológica

Área
(km²)

Cobertura linear total
(km)

Área coberta total
(km²)

Percentual de cobertura
(%)

Alta

0,6

17,15

0,56

93%

Baixa

17,82

285,77

15,73

85%

Ocorrência improvável

7,13

63,29

6,98

98%

O caminhamento prospectivo executado é mostrado no Mapa 14, Mapa 15 e Mapa 16.
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Mapa 14

Mapa de articulação de caminhamento prospectivo

folha 01.
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Mapa 15

Mapa de articulação de caminhamento prospectivo

folha 02.
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Mapa 16

Mapa de articulação de caminhamento prospectivo

folha 03.
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4.7.3.3 Cavidades identificadas
Foram identificadas 18 cavidades na área de estudo espeleológico, que ocorrem em dois
contextos distintos, associadas a: i) depósitos de tálus; e ii) descontinuidade horizontais em rochas.
Independentemente do contexto, o fato é que as descontinuidades na rocha são o principal
condicionante da espeleogênese: se por um lado constituem planos de ruptura concordantes com
o mergulho da vertente que condicionam a ocorrência de movimentos de massa do tipo
desplacamento, por outro, favorecem o surgimento de espaços vazios que tendem a ser ampliados
tanto pela gravidade quanto pelo fluxo hídrico.
Apesar dos estudos de Maia & Nascimento (2018) distinguirem a gênese das cavidades do
tipo tafone em associadas a (i) paleoníveis epigênicos ou a (ii) juntas de alívio, na área de estudo
espeleológico o que se percebe é a justaposição desses condicionantes, sobretudo na base dos
inselbergs. Ainda assim, é nítido o condicionamento espeleogenético por juntas de alívio horizontais
e sub horizontais reafeiçoadas pelo fluxo hídrico, de modo que cavidades essencialmente
associadas a depósitos de tálus (desplacamento) são de ocorrência secundária neste contexto.
Uma síntese das informações espeleométricas e espeleogenéticas das cavidades
identificadas no contexto da área de estudo é apresentada na Tabela 27. A localização das
cavidades e as respectivas áreas de influência cautelares de 250 m são apresentadas no Mapa 17.
As fichas de campo, fotografias e croquis individualizados por cavidade constam no Anexo 4.
Tabela 27

Principais dados espeleométricos das cavidades identificadas na área de estudo espeleológico.
Coordenadas

Cavidade

Contexto

Phz*
(m)

DL**
(m)

Sobreposição com
AID (250 m)

X

Y

Z (m)

89

743391,34

9249044,8

386,14

Tálus

2

2

Faixa de servidão

131

740474,07

9246777,1

417,89

Tálus

6,7

8

Faixa de servidão

276

740369,51

9246713,6

394,4

Juntas

8,4

12

Faixa de servidão

277

740014,36

9246224,8

379,68

Juntas

8,28

12

Faixa de servidão

278

739892,73

9246224,7

363,34

Juntas

3,9

6

Faixa de servidão

279

739902,32

9246242,4

363,14

Juntas

5,07

7

Faixa de servidão

280

739911,59

9246264,8

363,41

Juntas

3,1

5

Faixa de servidão
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Coordenadas

Cavidade

Contexto

Phz*
(m)

DL**
(m)

Sobreposição com
AID (250 m)

X

Y

Z (m)

281

740140,77

9246451,9

382,11

Juntas

5,3

7,5

Linha de
Transmissão, faixa
de servidão

282

740128,33

9246439,4

380,43

Juntas

3,1

3,5

Linha de
Transmissão, faixa
de servidão

283

740100,05

9246370,8

381,24

Juntas

5,3

9

Linha de
Transmissão, faixa
de servidão

284

740091,04

9246359,4

384,17

Juntas

6,8

7

Linha de
Transmissão, faixa
de servidão

285

740086,76

9246343

384,09

Juntas

6,6

8

Linha de
Transmissão, faixa
de servidão

286

740086,07

9246337,1

384,86

Juntas

3,6

6

Linha de
Transmissão, faixa
de servidão

287

742026,51

9248523,7

405,18

Juntas

2,2

2,5

288

741878,51

9248318,6

401,22

Tálus

6,3

8,5

Linha de
Transmissão, faixa
de servidão

289

741932,9

9248341,1

416,95

Tálus

2,5

2,5

Faixa de servidão

290

742001,35

9248438,5

424,97

Tálus

3,7

3,7

Linha de
Transmissão, faixa
de servidão

291

742097,12

9248610,5

396,34

Juntas

2,8

2,8

Linha de
Transmissão, faixa
de servidão

*Phz = Projeção horizontal. ** DL = Desenvolvimento linear.
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Mapa 17 Localização das cavidades identifcadas na área de estudo espeleológico e respectivas áreas
de influência preliminares.
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4.7.3.4 Feições espeleológicas
Neste estudo são consideradas feições espeleológicas aquelas feições que não atendem
aos critérios legais e geométricos para serem denominadas de cavidade subterrânea natural. Aqui,
são consideradas feições espeleológicas os abrigos, fendas, reentrâncias, sulcos e bacias de
dissolução. Além destas, também se apresenta o registro de afloramento verticalizado de muscovita
quartzito, típico de locais inseguros ao caminhamento, e de uma das galerias normalmente
escavadas junto aos veios de quartzo para possível garimpo irregular de turmalina (Figura 208 a
Figura 225).

Figura 208
tálus.

Reentrância associada a depósito de

Figura 209
Abrigo associado a boulder em
depósito de tálus.

Figura 210
Reentrância associada junta de
contração subhorizontal.

Figura 211
Abrigo associado a afloramento
subvertical de granito gnaisse.
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Figura 212
abrupto.

Reentrância junto a base de desnível

Figura 213
contração.

Reentrância junto a junta de

Figura 214
Pináculo ruiniforme de granito
gnaisse junto a rampa coluvial.

Figura 215 Abrigo junto afloramento verticalizado
granito gnaisse.

Figura 216 Bacia de dissolução no topo de lajedo
constituído por granito gnaisse.

Figura 217
Bacia de dissolução parcialmente
assoreada. Notar desenvolvimento de vegetação.
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Figura 218
granito.

Figura 220

Reentrância em afloramento de

Abrigo em micaxisto.

Figura 222 Afloramento de muscovita quartzito
típico de locais íngremes e inacessíveis ao
caminhamento.

Figura 219

Abrigo em micaxisto.

Figura 221

Abrigo em micaxisto.

Figura 223
Sulco de dissolução condicionado
pelo bandamento da rocha, lajedo.

Página 285 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Figura 224
Bacia de dissolução utilizada para
dessedentação animal. Ao fundo, morro do Yayú.

4.8

Figura 225 Galeria recentemente escavada para
garimpo, desenvolvimento vertical superior a 3 m,
presença de morcegos.

CONCLUSÕES
Nas áreas de influência do empreendimento destaca se a predominância do clima semiárido

quente (tipo BSh de Köppen Geiger), em que as estações do ano são evidenciadas pela
concentração da pluviosidade nos meses mais quentes. O período chuvoso concentra se entre
janeiro e maio, compatível à sazonalidade do hemisfério norte, dada a proximidade deste, com
predominância de ventos de direção nordeste; enquanto o período seco, ou de menor precipitação,
concentra se entre julho e novembro, com ventos predominando na direção leste nordeste.
Motivados pelas enérgicas condições climáticas, os agentes intempéricos, em associação
aos processos epirogenéticos atuantes, são responsáveis pelas paisagens dissecadas e aplainadas
que definem a região de inserção do empreendimento, cujos processos se deram sobre unidades
geológicas intensamente retrabalhadas da Província Borborema. O persistente processo erosivo
deu origem a um modelado de relevo que reflete essencialmente os diferentes materiais geológicos
que compõem o substrato da região, onde inselbergs sustentados por rochas do embasamento
(Complexo Caicó) e cadeias de serras esculpidas em supracrustais metassedimentares (Grupo
Seridó) destacam se em meio à paisagem dissecada, em ação direta da erosão diferencial sobre
os litotipos mais suscetíveis aos agentes intempéricos.
Sobre o relevo aplainado desenvolveu se extensa malha de drenagem, obedecendo a
evidente controle estrutural a oeste da Serra das Queimadas, segmentada nas bacias dos rios
Seridó, Sabugi e São José no domínio das áreas de influência. Grande parte dos cursos hídricos
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que seccionam as áreas do empreendimento têm origem nos altos topográficos posicionados a
leste, a exemplo da Serra do Beijinho, Serra do Pilãozinho e Serra dos Quintos.
O regime hidrol
do empreendimento é efêmero a intermitente, a exemplo dos riachos Santa Maria, da Serra, das
Queimadas, dos Quintos e do Fogo

este último contribuinte do açude público de Santa Luzia.

A composição geológica heterogênea resulta na forte vocação da região para atividades
minerárias, cujos registros junto à ANM demonstram títulos minerários requeridos para substâncias
de uso industrial (feldspato, vermiculita, cobre, lítio e tântalo), na indústria de joias (berilo e ouro) e
como rocha ornamental (granito). Foram identificados 44 títulos minerários colidentes com a Área
de Influência Direta do empreendimento, todavia, apenas dois processos estão em fase de
Concessão de Lavra.
A expressiva dissecação promovida pelos agentes climáticos e intempéricos, aliada à
composição geológica favorável, deu origem a solos rasos e pedreogosos, que na área de estudo
são representados, predominantemente, por luvissolos, neossolos e cambissolos, naturalmente
suscetíveis à erosão.
Em relação ao potencial espeleogenético, pouco mais da metade das áreas estudadas foi
classificada predominantemente como de baixo potencial (54%), enquanto que terrenos com alto e
muito alto potencial perfazem 41% destas. A favorabilidade para ocorrência de cavidades naturais
subterrâneas é dada pela presença de rochas graníticas gnáissicas e quartzíticas na forma de
inselbergs ou cadeias de montanhas, aliadas, sobretudo, a descontinuidades nos maciços rochosos
e depósitos de tálus.
Foram mapeadas 18 cavidades, cujas áreas de influência cautelares (buffer de 250 m a
partir do contorno da cavidade) se sobrepõem à ADA e AID do empreendimento. As cavidades
identificadas estão posicionadas no flanco noroeste da Serra do Brejinho, cuja orientação nordeste
sudoeste é paralela ao traçado da LT. Apesar disso, nenhuma estrutura do empreendimento se
encontra dentro da área de influência cautelar de tais cavidades.
Essas mesmas condições de dinâmica superficial e litológica atribuem baixo potencial à
formação de cavidades na área prevista para implantação do empreendimento. O fato dessas áreas
serem significativamente antropizadas por si só já sugere baixa potencialidade para ocorrência de
cavidades. Por outro lado, os bordos de serras dominantemente sustentadas por granitos gnaisses
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e as respectivas rampas coluviais junto aos seus bordos são, naturalmente, áreas com
potencialidade para ocorrência de cavidades e feições espeleológicas.
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5

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO SOCIOECONÔMICO
O Estudo Socioeconômico tem por objetivo fornecer informações que permitam uma

compreensão da realidade social e econômica das áreas de influência do empreendimento em
questão.
Neste capítulo serão caracterizados os principais componentes do meio socioeconômico das
áreas de influência do empreendimento, os quais contemplam aspectos demográficos, de educação
e renda, saúde, desenvolvimento humano, atividades econômicas, infraestrutura regional,
ocorrência de assentamentos rurais e comunidades tradicionais.
5.1

METODOLOGIA
O estudo foi guiado pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 421/2011 e

sistematizado de maneira a permitir a melhor visualização e compreensão das informações
referentes a Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID) do empreendimento.
A Área de Influência Direta (AID) é representada pelas propriedades onde será implantado o
empreendimento, e a Área Diretamente Afetada (ADA) engloba o traçado da linha, sua faixa de
servidão, canteiro de obras e acessos propostos para a LT.
Sua caracterização foi conduzia com base em observações técnicas de campo realizada durante
o Estudo de Viabilidade do empreendimento, levando em conta os atributos socioeconômicos que
podem estar suscetíveis às interferências do empreendimento, como o uso e a ocupação do solo,
atividades produtivas, infraestrutura e existência de benfeitorias.
Os municípios de Parelhas (RN), Santana do Seridó (RN), São José do Sabugi (PB) e Santa
Luzia (PB) que serão interceptados pela LT 500 kV Oeste Seridó, foram definidos como Área de
Influência Direta (AII) do empreendimento.
A caracterização das áreas de estudo foi realizada com base em pesquisas de dados
secundários junto a órgãos oficiais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas

IBGE,

Prefeituras Municipais, Ministério do Desenvolvimento, Governos Estaduais e outros.
Sempre que possível e pertinente, as informações apuradas foram apresentadas em séries
históricas e dispostas em gráficos e tabelas permitindo uma melhor avaliação dos aspectos
socioeconômicos

distribuídos

pelas

temáticas:

Contexto

Territorial,

Contexto

Histórico,
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Caracterização Populacional, Infraestrutura Urbana Habitação, Saneamento Básico, Saúde,
Educação, Segurança Pública, Economia, Políticas Públicas de Assistência Social, Sistema Viário,
Lazer Cultura e Turismo, Comunidades Tradicionais, Patrimônio Arqueológico. As quais serão
devidamente retratadas a seguir.
5.2

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)

5.2.1 CONTEXTO TERRITORIAL
Os municípios objeto deste estudo pertencem a diferentes dinâmicas territoriais, com o
objetivo de permitir a melhor visualização do contexto regional da AII do empreendimento é
imprescindível o entendimento das características socioespaciais e demográficas dos municípios
afetados pelo empreendimento. A figura a seguir representa o trajeto da LT 500 kV Oeste Seridó, a
qual intercepta os municípios de Parelhas e Santana do Seridó, pertencem ao Estado do Rio Grande
do Norte, e São José do Sabugi e Santa Luzia, que pertencem ao Estado da Paraíba.

Mapa 18

Caracterização Territorial Fonte: AURA, 2021.
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Se tratando das características espaciais é possível afirmar que o empreendimento se
encontra a uma distância média 234,5 km de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, e a
270,5 km da capital do Estado da Paraíba, João Pessoa. Além disso, é possível detalhar as
seguintes informações territoriais de cada município:
Tabela 28
Estado

Características Territoriais dos municípios.
Distância
Extensão
Município
da Capital
Territorial
(Km)

Municípios Vizinhos

RN

Parelhas

232

513,507 Km²

Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó,
Santana do Seridó, Equador, São Vicente do
Seridó, Pedra Lavrada e Nova Palmeira

RN

Santana do
Seridó

237

188,4 Km²

Equador, Ouro Branco, Parelhas e São José do
Sabugi

PB

São José do
Sabugi

276

213,55 Km²

Santa Luzia e Santana do Seridó

PB

Santa Luzia

265

440,76 Km²

São José do Sabugi, Várzea, Salgadinho,
Passagem, Junco do Seridó e São Mamede

Fonte: IBGE, 2021.

Quanto a hierarquia urbana e regiões de influência de cada um dos municípios é possível
afirmar que:
Parelhas (RN): Está inserido sob influência de Arranjo Populacional da capital do estado
(IBGE 2018), na microrregião de Seridó Oriental e Mesorregião de Central Potiguar
(IBGE 2020). A região intermediária, assim como a região imediata (IBGE 2020) é de
Caicó.
Santana do Seridó (RN): Está na Região de Influência de Parelhas

Centro de Zona B

(4B) (IBGE,2018) na Região Intermediária e Imediata de Caicó (IBGE, 2010),
Mesorregião Central Potiguar e Microrregião de Seridó Oriental (IBGE, 2020). O maior
município nos arredores de Santana do Seridó é Parelhas.
São José do Sabugi (PB): Está inserido na Região de Influência de Santa Luzia

Centro

de Zona B (4B) (IBGE, 2018), Região intermediária e imediata de Patos (IBGE, 2020),
Mesorregião de Borborema e Microrregião de Seridó Ocidental Paraibano (IBGE, 2020).
Santa Luzia (PB): Encontra se na Região de Influência Arranjo Populacional de Patos
Centro Sub regional A (3ª) (IBGE,2018) na Região Intermediária e Imediata de Patos
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(IBGE, 2010), Mesorregião de Borborema e Microrregião de Seridó Ocidental Paraibano
(IBGE, 2020). A maior cidade próxima é Parelhas (RN) a 35 quilômetros de distância.
Os municípios de Parelhas e Santana do Seridó, no Rio Grande do Norte, fazem parte do
Território da Cidadania Seridó. De acordo com o Perfil Territorial elaborado em 2015 pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário, a região é composta por 25 municípios do mesmo estado, que somam
mais de 10 mil quilômetros quadrados e reúne aproximadamente 296 mil habitantes.
Tabela 29 Dados Básicos do Território da Cidadania Seridó do Rio Grande do Norte
Desenvolvimento Agrário.
Variável

Valor

Área (em Km²)

10.796

População Total (hab.)

295.726

População Urbana (hab.)

225.066

População Rural (hab.)

70.660

Nº de Famílias Assentadas
Número de Projetos
Área Reformada

Reforma Agrária

Reforma Agrária

Reforma Agrária (em hectares)

1.016
22
24.888

Nº de estabelecimentos da agricultura familiar

11.266

Pessoal ocupado na agricultura familiar

31.242

Número de Pescadores

Ministério do

0

Fonte: IBGE, 2015.

Já os municípios São José do Sabugi e Santa Luzia, na Paraíba, fazem parte do Território
da Cidadania Médio Sertão. De acordo com o Perfil Territorial elaborado em 2015 pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário, a região é composta por 24 municípios, que somam mais de 6 mil
quilômetros quadrados e reúne aproximadamente 233 mil habitantes.
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Tabela 30
Dados Básicos do Território da Cidadania Médio Sertão da Paraíba
Desenvolvimento Agrário.
Variável
Área (em Km²)

Valor
6.154

População Total (hab.)

232.585

População Urbana (hab.)

176.878

População Rural (hab.)

55.707

Nº de Famílias Assentadas
Número de Projetos
Área Reformada

Ministério do

Reforma Agrária

Reforma Agrária

Reforma Agrária (em hectares)

1.159
30
43.254

Nº de estabelecimentos da agricultura familiar

8.837

Pessoal ocupado na agricultura familiar

26.247

Número de Pescadores

0

Fonte: IBGE, 2015.
Para melhor compreender a dinâmica territorial da região é necessário entender como se
deu a formação histórica e cultural de cada um destes territórios. Dessa forma, a seguir, apresenta
se um breve resumo histórico de cada um dos municípios interceptados pela LT objeto deste estudo.
5.2.2 CONTEXTO HISTÓRICO
5.2.2.1 Parelhas (RN):
Como muitos outros municípios da região, Parelhas foi colonizado por holandeses que,
apesar de terem se aliado inicialmente com as tribos indígenas guerreiras Canindés e Janduís,
também foi influenciado por disputas e confrontos entre nativos e colonizadores. Conflitos esses
que ficaram conhecidos como Guerra dos Bárbaros e que se acalmaram apenas em 1690, com a
chegada de destacamentos armados e a derrota dos indígenas que, por sua vez, foram conduzidos
para o litoral do estado.
Com a tranquilidade restaurada, o local recebeu seus primeiros povoadores vindos das
redondezas do rio São Francisco e que se instalaram às margens do rio Seridó atraídos pela
facilidade de acesso à água e pela qualidade do solo para a agricultura e pecuária (IBGE, 2021).
Em 1850, a Fazenda Boqueirão se firmou como protagonista para o desenvolvimento da
região uma vez que se tornou ponto de apoio e encontro de boiadeiros e cavaleiros que
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frequentavam a chamada feira de Conceição do Azevedo. A estrada de acesso para o local era
ampla para que os cavaleiros e boiadeiros experimentassem a velocidade de seus cavalos,
correndo lado a lado. Esta prática é conhecida como parelha, que, mais tarde, deu nome ao
município.
Em 1856, a prosperidade da região foi abalada por uma terrível epidemia de Cólera Morbus,
o que levou Sebastião Gomes de Oliveira e Cosme Luiz a fazerem uma promessa à São Sebastião.
Com o fim do surto, os ilustres moradores construíram uma capela dedicada ao Santo.
A Igreja se tornou o Marco Zero do povoado que, em 26 de novembro de 1920 (Lei n° 478)
foi elevado à categoria de vila. Seis anos depois, em 8 de novembro de 1926, a Lei n° 630
desmembrou o território de Jardim do Seridó tornando então Parelhas um município.

Figura 226 Igreja Matriz São Sebastião do município de Parelhas, RN.
Fonte: Aura, 2021.

5.2.2.2 Santana do Seridó (RN):
Também formado a partir do crescimento da localidade conhecida como Jardim do Seridó,
Santana do Seridó recebeu seus primeiros colonizadores em meados do Século XVII. Eram
trabalhadores e pequenos proprietários rurais que criavam gado e cultivavam cereais na região e
que construíram ali seus novos lares formando um pequeno núcleo habitacional às margens do
riacho da Raposa.
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Em 1927 o povoado realizou sua primeira feira, prática que incentivava a economia local e
a circulação de pessoas. Três anos depois, em 1930, a comunidade construiu a capela em
homenagem à Nossa Senhora de Santana, padroeira da cidade até os dias atuais, e missas
começaram a ser celebradas, assim como novenas e festas em homenagem à Santa que originou
o nome do povoado.

Figura 227 Capela Central do Município de Santana do Seridó, RN.
Fonte: Aura, 2021.

Foi apenas em 30 de novembro de 1953 que o então povoado foi reconhecido como distrito
de Santana do Seridó (Lei n° 962/1953). Em 10 de maio de 1962 o então distrito foi desmembrado
de Jardim do Seridó (Lei n° 2.770/1962) e oficialmente reconhecido como município que se instalou
em 9 de abril do ano de 1963 (IBGE, 2021).
Os municípios do Estado da Paraíba, caracterizados a seguir, possuem histórias que se
misturam e se confundem entre inúmeros atos e disposições constitucionais transitórias do estado.
O que resultou em diversas alterações de nome dos povoados, assim como suas categorias,
distritos sedes e territórios.
5.2.2.3 São José do Sabugi (PB):
A história de São José do Sabugi se inicia com Raul Aprígio Batista que, em 1926 instalou
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a primeira fazenda na localidade, o sítio São José. No ano seguinte, em 1927, Manoel Rodrigues
Pinto chegou ao local estabelecendo sua moradia, o Cônego Viana celebrou a primeira missa e foi
realizada a primeira feira. A capela foi construída em 1928 e recebeu a imagem de São José, que
se tornou o padroeiro da cidade.

Figura 228 Igreja de São José, no município de São José do Sabugi, PB.
Fonte: Aura, 2021.

Dez anos depois, em 1938, foi criado o distrito chamado Caapoã, subordinado ao município
de Santa Luzia até 1943, quando foi assinado o decreto lei estadual nº 520 que alterou o nome do
município de Santa Luzia para Sabugi.
O município voltou a se chamar Santa Luzia em 1948 por ato das disposições constitucionais
transitórias do Estado da Paraíba. No ano seguinte, foi promulgada a Lei Estadual nº 318/1949 que
mudou novamente a denominação do distrito de Caapoã para São José do Sabugi.
Mas foi apenas em 22 de dezembro de 1961 que o então distrito foi elevado à categoria de
município com a denominação São José do Sabugi, pela lei estadual nº 2682/1961, sendo
desmembrado de Santa Luzia. Em divisão territorial datada de 31 de dezembro de 1963, o município
é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007 (IBGE,
2021).
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5.2.2.4 Santa Luzia (PB):
O primeiro contato de colonizadores com indígenas ocorreu em 1702 com a chegada dos
desbravadores Sargento Mor Matias Negreiros, Alferes Marcos Rodrigues Cabral e Manoel
Monteiro. Foi quando se iniciou o processo de ocupação de terras então chamado Data de Moicó
ou Moinocó (IBGE, 2021).
A primeira habitação foi construída no local pelo português Geraldo Ferreira que com o
tempo se tornou proprietário de inúmeras glebas. Legado que foi herdado por seu sobrinho, Geraldo
Ferreira Nunes Sobrinho, procedente de Mamanguape, e que construiu a capela de Santa Luzia em
1773. Porém, apenas em 1857 foi criada a paróquia do mesmo nome.
Em 1866 o missionário nordestino Padre Ibiapina ampliou o açude construído por Sobrinho
no local e que mais tarde ficou conhecido como Açude da Caridade, atual patrimônio da Prefeitura
Municipal.
Em 1871 que o local foi reconhecido como distrito sede pela Lei Provincial Nº 410. Nos anos
seguintes, a localidade sofreu reformulações administrativas, ganhando e perdendo distritos até
2007, quando permanece a divisão territorial atual.
As mesmas idas e vindas também foram registradas com relação ao nome e identidade do
território que foi oficialmente denominado Santa Luzia (deixando de ser Santa Luzia do Sabugi) em
1938 com a homologação do decreto lei estadual nº 1164 (IBGE, 2021).
5.2.3

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
Com relação a caracterização populacional da AII é possível destacar que todos os

municípios vêm apresentando um aumento populacional anual desde 2000.
De acordo com o último Censo realizado (IBGE, 2010), a população do município de
Parelhas (RN) era de 20.354 habitantes (51,1% são de sexo feminino e 48,9% do sexo masculino),
sendo 17.084 habitantes da área urbana e 3.3270 da área rural. Já a densidade demográfica em
toda extensão territorial é de 39,67hab/km² e a estimativa populacional calculada pelo Instituto em
2021 é de 21.611 habitantes.
Também no Rio Grande do Norte, Santana do Seridó, possui uma população estimada pelo
IBGE em 2021 de 2.699 habitantes. Já o último Censo realizado (2010) aponta que o município
contava com 2.526 moradores (50,2% do sexo masculino e 49,8% do sexo feminino), sendo 1.653
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de área urbana e 873 de zona rural. A densidade demográfica é de 13,41 hab./km².
No Estado da Paraíba, São José do Sabugi conta com população estimada pelo IBGE em
2021 de 4.153 habitantes, enquanto o último Censo realizado em 2010 apontou a existência de
4.010 pessoas (50,9% do sexo masculino e 49,1% do sexo feminino). Desse total, sendo 2.579
pessoas vivem em área urbana e 1.431 em zona rural. A densidade demográfica é de 19,38
hab./km².
Também em solo paraibano, Santa Luzia possui população estimada pelo IBGE em 2021
de 15.470 habitantes. Entretanto, de acordo com o último Censo (2010) o município registrou a
habitação de 14.719 pessoas, sendo 48,5% do sexo masculino e, 51,5% do sexo feminino. Desse
total de habitantes, o Censo também apontou que 13.479 vivem em zona urbana e 1.240 em região
rural do município. A densidade demográfica de 32,30 hab./km²
Considerando o crescimento populacional apresentado na Tabela 31, o município Santana
do Seridó apresentou a maior taxa de crescimento (0,06% ao ano) e São José do Sabugi apresentou
a menor taxa de crescimento (0,02% ao ano), fato este está vinculado com o grande fluxo de
migração da zona rural (0,20% ao ano).
Tabela 31

Habitantes por municípios.
Anos

Espaço de
Interesse

Parelhas

RN

Santana do Seridó
RN

São José do
Sabugi PB

Santa Luzia

PB

Taxa de Crescimentos Anual

População

2000

2010

2021
(Estimativa)

2000 / 2021

Total

19.318

20.354

21.611

0,05

Urbana

15.606

17.084

0,09

Rural

3.712

3.270

0,12

Total

2.376

2,516

Urbana

1.292

1.653

0,19

Rural

984

873

0,11

Total

3.913

4.010

Urbana

2.21

2.579

0,16

Rural

1.692

1.431

0,15

Total

14.005

14.719

Urbana

12.459

13.479

0,08

Rural

1.546

1.240

0,20

2.699

4.153

15.470

0,06

0,02

0,05

Fonte: IBGE, 2021.
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Um ponto que merece destaque ao se analisar a Tabela 31, é o crescente êxodo rural dos
municípios da AII, uma vez que todos apresentaram migração da zona rural e crescimento. Os
municípios Parelhas (RN) e Santa Luzia (PB) possuem sua população predominantemente urbana,
sendo que respectivamente 83,93% e 91,57% da população de tais municípios residem na sede
municipal. Já em Santana do Seridó (RN) e São José do Sabugi (PB), a taxa de urbanização é
menos elevada, sendo de aproximadamente 65% da população reside nas sedes municipais.
Quanto a estrutura etária da população, o Censo apresentou dados somente de 2010, fato
que não permite uma comparação de crescimento. Contudo, com o intuito de caracterizar as regiões
foco do estudo, no Estado do Rio Grande do Norte, conforme Tabela 32, a maior parte da população
encontra se em fase produtiva dos 20 a 49 anos, caracterizando a existência da população
economicamente ativa nestes municípios. Já nos municípios da Paraíba, detalhados na Tabela 33,
existe uma distribuição homogênea entre as faixas etárias, sendo o maior destaque para a
população na faixa etária entre 30 e 39 anos.
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Tabela 32

Distribuição Populacional dos municípios do Rio Grande do Norte por faixa etária e sexo.
Parelhas

Grupo de Idade

RN

Santana do Seridó
Sexo

Masculino

Feminino

Grupo de Idade

RN
Sexo

Masculino

Feminino

0 a 4 anos

1.571

768

803

0 a 4 anos

160

85

75

5 a 9 anos

1.508

758

750

5 a 9 anos

198

94

104

10 a 14
anos

1.825

907

918

10 a 14
anos

195

95

100

15 a 19
anos

1.761

869

892

15 a 19
anos

243

117

126

20 a 24
anos

2.112

1.086

1.026

20 a 24
anos

248

116

132

25 a 29
anos

1.706

880

826

25 a 29
anos

226

128

98

30 a 39
anos

2.855

1.405

1.450

30 a 39
anos

351

169

182

40 a 49
anos

2.576

1.275

1.301

40 a 49
anos

331

174

157

50 a 59
anos

1.786

842

944

50 a 59
anos

220

118

102

60 a 69
anos

1.192

553

639

60 a 69
anos

170

67

103

70 anos
ou mais

1.462

618

844

70 anos ou
mais

184

104

80

Fonte: IBGE, 2021.
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Tabela 33

Distribuição Populacional dos municípios da Paraíba por faixa etária e sexo.
São José do Sabugi

Grupo de Idade

PB

Santa Luzia

Sexo
Masculino

Feminino

Grupo de Idade

PB
Sexo

Masculino

Feminino

0 a 4 anos

287

159

128

0 a 4 anos

1.074

548

526

5 a 9 anos

312

139

173

5 a 9 anos

1.236

634

602

10 a 14
anos

366

187

179

10 a 14
anos

1.267

638

629

15 a 19
anos

358

194

164

15 a 19
anos

1.319

677

642

20 a 24
anos

363

197

166

20 a 24
anos

1.237

590

647

25 a 29
anos

329

164

165

25 a 29
anos

1.232

621

611

30 a 39
anos

605

322

283

30 a 39
anos

2.142

1.054

1.088

40 a 49
anos

496

244

252

40 a 49
anos

1.790

864

926

50 a 59
anos

368

182

186

50 a 59
anos

1.297

585

712

60 a 69
anos

280

145

135

60 a 69
anos

1.033

485

548

70 anos
ou mais

246

109

138

70 anos ou
mais

1.092

441

651

Fonte: IBGE, 2021.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), permite a avaliação do progresso, a longo prazo, de
três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Seu objetivo é
oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita,
também indicado neste estudo, no item Economia e que considera apenas a dimensão econômica
do desenvolvimento.
Numericamente, o IDHM varia de 0 a 1. Quanto maior for o número, maior será o Índice de
Desenvolvimento Humano de um determinado local. É classificado a partir de cinco grupos: muito
alto (IDH entre 0,800 a 1), alto (0,700 a 0,799), médio (0,600 a 0,699), baixo (0,500 a 0,599) e muito
baixo (0 a 0,499).
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Com base nos dados disponibilizados pelo Censo (IBGE, 2010), todos os municípios da AII,
possuem uma IDHM médio. Sendo o município de Santa Luzia (PB) o que apresenta melhor Índice,
com pontuação de 0,682, seguido por Parelhas (RN) com 0,676, Santana do Seridó (RN) com 0,642
e São José do Sabugi (PB) com 0,617 (IBGE, 2010).
5.2.4 INFRAESTRUTURA URBANA
A infraestrutura urbana é fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável dos
municípios, qualidade de vida e assistência à população local. Sua capacidade de atendimento deve
ser proporcional ao tamanho e às necessidades da população, assegurando o acesso a este Direito
Humano.
Com a implantação de um novo empreendimento há inserção de novos moradores
temporários que dependerão desta infraestrutura, conforme histograma de mão de obra ( Gráfico 42)
previsto para a implantação do empreendimento em estudo, a obra deverá gerar em média 165
empregos diretos. Destes, parte serão trabalhadores locais e outra parte formada por especialistas
trazidos de outras localidades do país, o que implica no provável aumento populacional temporário.
Sendo assim, é fundamental entender a infraestrutura dos municípios que serão interceptados pelo
empreendimento a fim de prever e mitigar possíveis impactos sociais negativos.
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HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
out/22

nov/22

dez/22

jan/23

fev/23

mar/23

abr/23

mai/23

Topografo

1

2

2

2

2

2

2

2

Auxiliar Topografia

2

4

4

4

2

2

2

2

Motorista
Equipe de desmatamento faixa servidão

1

2

2

2

2

2

2

2

Encarregado equipe

2

2

2

2

Operador trator

1

1

1

1

Operador motoserra

4

4

4

4

Auxiliares

8

8

8

8

Motorista

2

2

2

2

EQUIPES DE PESSOAL DE OBRA

jun/23

Equipe de Topografia

Equipe de escavação de fundações
Encarregado equipe

2

4

4

4

Profissional escavação

8

16

16

16

Auxiliares

16

32

32

32

Operador retroescavadeira

2

4

4

4

Motorista
Equipe de concretagem e aterramento fund.

2

4

4

4

Encarregado equipe

12

12

12

Nivelador

8

8

8

8

Profissional fundações

16

16

16

16

12

Operador retroescavadeira

4

4

4

4

Auxiliares

80

80

80

80

Motoristas

16

16

16

16

Motorista operador de munck

8

8

8

8

Operador de betoneira
Equipe de montagem estruturas

8

8

8

8

Encarregado equipe

2

2

2

2

Montadores

20

20

20

20

Auxiliares

16

16

16

16

Motoristas

6

6

6

6

Motorista operador de munck

2

2

2

2

Operador de guindaste
Equipe lançamento e grampeamento de cabos

1

1

1

1

Encarregado equipe

4

4

4

4

Montadores

30

30

30

30

Auxiliares

24

24

24

24

Motoristas

8

8

8

8

Motorista operador de munck

2

2

2

2

Operador freio e puller
Equipe revisão e comissionamento

2

2

2

2

Encarregado equipe

1

1

Montadores

4

4

Auxiliares

2

2

83

7

TOTAL

Gráfico 42

51

237

284

284

275

123

76

Histograma de Mão de Obra Direta (MOD) e Mão de Obra Indireta (MOI).

Fonte: Oeste Energia, 2021

Diante disso, a seguir são apresentadas informações a respeito da infraestrutura
habitacional, saneamento básico, saúde e educação:
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5.2.4.1 Habitação:
De acordo com o Censo (2010), todos os municípios da AII possuem juntos cerca de 12 mil
domicílios, os quais são ocupados por uma média de 3 a 4 habitantes em cada um deles. Dentre
os municípios da área de estudo, Parelhas é responsável por 49,38% da estrutura habitacional,
totalizando 6.060 domicílios (Tabela 34).
Tabela 34

População Domicílio Particulares Permanentes.

Espaço de Interesse

Parelhas

RN

Santana do Seridó

São José do Sabugi

Santa Luzia

Domicílio Particulares Permanentes

PB

RN

PB

Total

6.060

Urbana

5.088

Rural

972

Total

725

Urbana

496

Rural

229

Total

1.135

Urbana

747

Rural

388

Total

4.352

Urbana

4.008

Rural

344

Moradores em
Domicílios
Particulares
Permanentes

20.310 pessoas

2.523 pessoas

4.007 pessoas

14.679 pessoas

Fonte: IBGE, Censo 2010.

Os dados apresentados pelo IBGE também permitem o cálculo de que cerca de 98% da
habitação da área de estudo é composta por casas (Gráfico 43).
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Tipos de Domicílio
4.283

5.966

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

58

43

1.000

721
0

1

0

1

1.133
0

0

70
1

0

0

0
Nº

Nº

Nº

Nº

Parelhas - RN

Santana do Seridó RN

São José do Sabugi
- PB

Santa Luzia - PB

Apartamento

Casa

Casa de Vila ou Condomínio

Habitação em casa de cômodo ou cortiço

Gráfico 43 Tipos de Domicílio por município.
Fonte: IBGE, 2021.

Em relação a condição de ocupação dos domicílios, o Gráfico 44, caracteriza que a grande
maioria dos moradores habitam domicílios próprios, sendo que em Parelhas 77,67% são próprios e
12,09% alugados, em Santana do Seridó 81.93% são próprios e 4,96% alugados, em São José do
Sabugi 71,10% são próprios e 7,92% alugados e em Santa Luzia 69,94% são próprios e 19,32%
alugados.
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Condição de Ocupação dos Domicílios
1

10

100

1000

10000

733
613

Parelhas - RN

4.707
14
36
93

Santana do Seridó - RN

594

90
234

São José do Sabugi - PB

807
3
841
434

Santa Luzia - PB

3.044
34

Alugado

Cedido

Próprio

Outra Condição

Gráfico 44 Ocupação por Domicílio.
Fonte: IBGE, 2021.

Alguns fatores são fundamentais para que se possa compreender a qualidade de vida dos
habitantes dos municípios que compõem a AII do empreendimento, como por exemplo o
fornecimento de energia elétrica que permite o armazenamento de alimentos e acesso a outros
eletrodomésticos que possam contribuir diretamente para a qualidade de vida da população. Ao
analisar o Gráfico 45, é possível afirmar que cerca de 99% dos domicílios possuem este tipo de
abastecimento.
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EXISTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA
6.000

6.024
4.324

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

720

1.121

43
Parelhas - RN

3
Santana do Seridó RN

Sim

13
São José do Sabugi PB

29
Santa Luzia - PB

Não

Gráfico 45 Energia Elétrica nos domicílios.
Fonte: IBGE,2021.

Estima se que devido às informações relativas à mão de obra necessária para a implantação
do empreendimento, haverá movimentação do setor de habitação dos municípios da AII, fato este
importante para a economia local.
5.2.4.2 Saneamento básico:
Fundamental para a saúde pública e qualidade ambiental do município, o saneamento
básico está relacionado ao esgotamento e tratamento sanitário, abastecimento de água potável,
manejo de água pluvial, limpeza urbana, controle de pragas, vetores e outros agentes que possam
causar danos à saúde dos habitantes.
Para retratar a realidade da infraestrutura e desses serviços prestados pelos municípios, o
presente estudo se baseou em dados obtidos junto ao IBGE e ao Sistema de Informações de
Saneamento

SINIS, do Governo Federal. Informações estas que serão apresentadas a seguir

considerando cada um dos municípios da AII do empreendimento.
Sendo assim, com relação as condições do abastecimento de água os índices de
abastecimento de água potável são demonstrados, com base em informações do IBGE (2015), na
Tabela 35, permitindo traçar um comparativo entre as principais formas de abastecimento de água
potável à população em cada um dos municípios:
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Tabela 35

Tipos de abastecimento de água.
Domicílios
Parelhas
(RN)

Santana
do Seridó
(RN)

São José
do Sabugi
(PB)

Santa
Luzia
(PB)

Poço ou nascente na propriedade

274

98

141

164

Poço ou nascente fora da propriedade

308

94

121

46

5.230

499

755

3.884

Água da chuva armazenada em cisterna

4

1

30

61

Água da chuva armazenada de outra forma

3

3

3

2

Carro pipa

20

1

8

22

Rio, açude, lago ou igarapé

79

24

64

71

149

3

12

103

Forma de abastecimento de água

Rede Geral

Outra
Fonte: IBGE, 2015.

O quadro acima demonstra que Parelhas (RN) possui 6.645 unidades de economia que são
abastecidas com água potável, somando 1.821 m³ de água tratada consumida por dia e a perda do
sistema de 29,7%. Já Santana do Seridó (RN) fornece água para 537 unidades de economia com
134 m³ de água tratada consumida por dia e o seu índice de perda do sistema é calculado em
50,9%.
No Estado da Paraíba, a cidade de São José do Sabugi possui 955 unidades de economia
abastecidas, somando um total de 261 m³ e o índice de perda do sistema é calculado em 13,4%.
Enquanto Santa Luzia possui 537 unidades de economia abastecidas com 273 m³ por dia e o índice
de perda do sistema é calculado em 50,9%.
Entretanto, dados mais recentes apresentados pelo Sistema Nacional de Informações de
Saneamento

SINIS e alimentados pelas próprias empresas de abastecimento de água, referente

ao ano de 2019, possibilita traçar um comparativo quanto infraestrutura para tal, conforme gráfico a
seguir:
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Infraestrutura

Abastecimento de Água

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
População
Ligações
Economias
Ligações
Ligações
Economias
População
total atendida ativas de água ativas de água
ativas
totais de água residenciais
urbana
com
de água
ativas de água
atendida
abastecimento
micromedidas
micromedidas
com
de água
abastecimento
de água
Parelhas - RN

Santana do Seridó - RN

São José do Sabugi - PB

Santa Luzia - PB

Gráfico 46 Infraestrutura Abastecimento de Água.
Fonte: SINIS, 2019.

O mesmo sistema também permite a elaboração de um comparativo entre a extensão da
infraestrutura existente para o abastecimento, com o volume de água ofertado para a população e
as necessidades em cada uma dessas cidades.
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Infraestrutura

Abastecimento de Água

1200

1000

800

600

400

200

0
Extensão da rede de
água
Parelhas - RN

Volume de água
produzido

Volume de água
tratada em ETAs

Santana do Seridó - RN

Volume de água
consumido

São José do Sabugi - PB

Volume de serviço

Santa Luzia - PB

Gráfico 47 Infraestrutura Abastecimento de Água.
Fonte: SINIS,2019.

Outro fator de saúde pública fundamental para analisar a qualidade de vida dos moradores
dos municípios que fazem parte da AII do empreendimento é o esgotamento sanitário. Para isso, é
importante levar em consideração a infraestrutura nos domicílios como a existência de banheiros e
a destinação do esgoto gerado em cada residência.
Os dados apresentados neste estudo foram encontrados junto ao Censo do IBGE (2010).
Para isso o órgão considerou como banheiro um cômodo próprio que dispunha de chuveiro (ou
banheira) e vaso sanitário (ou privada) de uso exclusivo dos moradores do domicílio (inclusive os
localizados no terreno ou na propriedade). Já sanitário é considerado um local limitado por paredes
de qualquer material, coberto ou não por um teto que dispõe de vaso sanitário ou buraco para
dejeções. Neste caso, o local pode ser de uso exclusivo dos moradores do domicílio particular
permanente ou no terreno.
Sendo assim, a tabela a seguir ilustra a infraestrutura sanitária encontrada em cada um dos
lares dos municípios da AII do empreendimento, sendo Santa Luzia o município com maior número
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de domicílios sem banheiro ou sanitários para as necessidades básicas:
Esgotamento Sanitário
0
Parelhas - RN

Santana do Seridó - RN

São José do Sabugi - PB

Santa Luzia - PB

1.000

48

2.000

3.000

4.000

5.000

5.695

324

9
3
140
31

714

963

4.202

80
71

Existência de banheiro

6.000

Existência de sanitário

Inexistência de banheiro e sanitários

Gráfico 48 Esgotamento Sanitário por município.
Fonte: IBGE, 2021.

Paralelamente a existência de banheiros e sanitários nos domicílios, é fundamental entender
a infraestrutura e o tratamento dado ao esgoto sanitário produzido nestes locais. Por isso, o gráfico
a seguir nos traz dados quanto a existência de rede geral de esgoto ou pluvial e de fossas sépticas,
nos permitindo destacar que a maioria dos domicílios existentes nos municípios foco deste estudo
é atendida por rede coletora de esgoto, conforme gráfico abaixo:
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Esgotamento Sanitário

4.190
4.000

3.564

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500

730

1.000
500

463
21

147

9

144

0

Parelhas - RN

Santana do Seridó - RN

São José do Sabugi - PB

Rede geral de esgoto ou pluvial

Santa Luzia - PB

Fossa séptica

Gráfico 49 Destinação Esgotamento Sanitário por município.
Fonte: IBGE, 2021.

Já os dados apresentados SINIS (2019) demonstram os avanços e investimentos na
infraestrutura de cada um dos municípios que compõem a AII do empreendimento ao longo dos
últimos 10 anos, conforme as tabelas a seguir. Entretanto, cabe destacar que os municípios de São
José do Sabugi e Santa Luzia não apresentaram os dados referentes aos últimos anos.
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Tabela 36 Cobertura e tratamento de esgoto nos municípios de Parelhas e Santana do Seridó (RN).
Serviços
Água e Esgoto / Res. Sólidos

Parelhas

RN

Santana do Seridó
RN

2018

2019

2018

2019

População total atendida com esgotamento
sanitário (mil habitantes)

19.122

19.216

2.216

2.335

Quantidade de ligações ativas de esgotos
(ligações)

5.770

6.005

691

704

Quantidade de economias ativas de esgotos
(economia.)

5.930

6.158

693

706

Extensão da rede de esgotos (Km)

42,76

65

2,51

19

Volume de esgotos coletado (1.000m³/ano)

602,83

595,4

71,72

72,58

Volume de esgotos tratado (1.000m³/ano)

602,83

595,4

71,72

72,58

Quantidade de economias residenciais ativas de
esgotos (economia.)

5.523

5.742

665

673

Quantidade de ligações totais de esgotos
(ligações)

6.147

6.394

712

727

17.967

17.826

1.747

1.742

População urbana atendida com esgotamento
sanitário (habitantes)
Fonte: SINIS, 2019.
Tabela 37

Cobertura e tratamento de esgoto nos municípios de São José do Sabugi e Santa Luzia (PB).
Serviços
Água e Esgoto / Res. Sólidos

São José do Sabugi
PB
2018

População total atendida com esgotamento
sanitário (habitantes)

2.579

Quantidade de ligações ativas de esgotos
(ligações)

1.290

2019

Santa Luzia
2018

PB
2019

Quantidade de economias ativas de esgotos
(economia.)
Extensão da rede de esgotos (Km)

11

Volume de esgotos coletado (1.000m³/ano)

400

Volume de esgotos tratado (1.000m³/ano)

0

Quantidade de economias residenciais ativas de
esgotos (economia)
Quantidade de ligações totais de esgotos
(ligações)

1.390

População urbana atendida com esgotamento
sanitário (habitantes)

2.579

Fonte: SINIS, 2019
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Nas cidades de Parelhas e Santana do Seridó, no Rio Grande do Norte, o tratamento
sanitário é realizado pela Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte

CAERN, uma

sociedade de economia mista com administração pública. Já nos municípios de São José do Sabugi
e Santa Luzia, ambos na Paraíba, a coleta e tratamento de esgoto são realizados pela Companhia
de Águas e Esgotos da Paraíba

CAGEPA, também uma sociedade de economia mista e

administração pública direta.
Outro importante fator sanitário, e também previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei Federal nº 12.305/2010), é a destinação e o tratamento dos Resíduos Sólidos. Quando
destinados de maneira inadequada, os resíduos podem ser prejudiciais ao meio ambiente,
contaminando solo e corpos hídricos, e para a saúde humana, pois atraem animais e demais vetores
que provocam doenças, gerando transtornos e prejuízos para toda a comunidade.
Sendo assim, o último Censo (IBGE, 2010) mostrou como os cidadãos destes municípios
destinam seus resíduos, conforme a tabela a seguir:
Tabela 38

Destinação do lixo por município.
Parelhas
(RN)

Santana
do Seridó
(RN)

São José
do Sabugi
(PB)

Santa
Luzia
(PB)

Domicílios

Domicílios

Domicílios

Domicílios

Coletado

5.380

547

786

3.920

Enterrado na propriedade

7

4

10

8

Jogado em rio, lago ou mar

0

0

1

0

Jogado em terreno baldio ou logradouro

53

7

49

97

Queimado na propriedade

623

164

287

325

Outro

4

1

1

3

Destino do Lixo

Fonte: IBGE, 2010.

Com relação a coleta e tratamento dos resíduos, as tabelas a seguir apresentam as taxas
de cobertura, material coletado e material tratado dos anos 2018 e 2019, com base nos dados
apresentados pelo SINIS. Destaca se que o município de Parelhas (RN) não apresentou nenhuma
informação no sistema nos últimos três anos, e o município de Santana do Seridó (RN) foi o único
que apresentou taxa de recuperação de material reciclável.

Página 314 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Tabela 39

Coleta e tratamento de lixo nos municípios de Parelhas e Santana do Seridó, (RN).
Serviços
Coleta e Tratamento de Lixo

Parelhas
2018

RN
2019

Santana do Seridó
RN
2018

Municípios para onde são remetidos os Resíduos
Sólidos da Saúde

Caicó

2019
RN

Valor contratual (preço unitário R$ / tonelada) do
serviço de coleta diferenciada dos Resíduos
Sólidos da Saúde (em 31/12 no ano de referência)
Quantidade total de Resíduos Sólidos da Saúde
coletada (tonelada/ano) pelos agentes executores

2

Taxa (%) de cobertura do serviço de coleta
domiciliar direta (porta a porta) da população
urbana do município.

100

52,79

Taxa (%) de cobertura regular do serviço de
coleta de resíduos sólidos domiciliares em relação
à população total do município

100

100

Taxa (%) de cobertura regular do serviço de
coleta de resíduos sólidos domiciliares em relação
à população urbana

100

100

2,38

0,12

Massa de resíduos domiciliares e públicos
coletada per capita em relação à população total
atendida pelo serviço de coleta (kg/habitante/dia)

1,55

0,08

Taxa (%) de recuperação de materiais recicláveis
(exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à
quantidade total coletada

0,17

Produtividade média dos empregados na coleta
(coletadores + motoristas) na coleta em relação à
massa coletada (kg/empregados/dia)
Massa coletada per capita em relação à
população urbana (kg/habitante/dia)
Massa coletada per capita em relação à
população urbana (kg/habitante/dia)
Custo unitário médio (R$/tonelada) do serviço de
coleta

Fonte: SINIS, 2019.
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Tabela 40

Coleta e tratamento de lixo nos municípios de São José do Sabugi e Santa Luzia, (PB).
Serviços
Coleta e Tratamento de Lixo

São José do Sabugi

2018

PB

2019

Municípios para onde são remetidos os Resíduos
Sólidos da Saúde

Santa Luzia

2018

PB

2019

João Pessoa / PB

Valor contratual (preço unitário R$ / tonelada) do
serviço de coleta diferenciada dos Resíduos
Sólidos da Saúde (em 31/12 no ano de referência)
Quantidade total de Resíduos Sólidos da Saúde
coletada (tonelada/ano) pelos agentes executores

1

1

55

55

Taxa (%) de cobertura do serviço de coleta
domiciliar direta (porta a porta) da população
urbana do município.

100

100

100

100

Taxa (%) de cobertura regular do serviço de
coleta de resíduos sólidos domiciliares em relação
à população total do município

64

64

91,58

91,57

Taxa (%) de cobertura regular do serviço de
coleta de resíduos sólidos domiciliares em relação
à população urbana

100

100

100

100

Produtividade média dos empregados na coleta
(coletadores + motoristas) na coleta em relação à
massa coletada (kg/empregados/dia)

647

647

1.027

1.141

Massa coletada per capita em relação à
população urbana (kg/habitante/dia)

1

1

0,88

0,97

Massa coletada per capita em relação à
população urbana (kg/habitante/dia)

1

1

Custo unitário médio (R$/tonelada) do serviço de
coleta

294

326

169,82

167,96

Massa de resíduos domiciliares e públicos
coletada per capita em relação à população total
atendida pelo serviço de coleta (kg/habitante/dia)

1

1

0,88

0,97

Taxa (%) de recuperação de materiais recicláveis
(exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à
quantidade total coletada
Fonte: SINIS, 2019.

5.2.4.3 Saúde:
De acordo com dados do IBGE (2010), os municípios da AII possuem 68 estabelecimentos
de saúde disponíveis para as populações locais. Conforme Tabela 41, Parelhas (RN) conta com o
maior número de estruturas de saúde para o atendimento ao público, e o município de São José do
Sabugi (PB) conta com menor infraestrutura.
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Tabela 41

Infraestrutura de Saúde.
Infraestrutura de Saúde
Municípios

Parelhas

Estabelecimentos de Saúde

RN

Santana do Seridó

São José do Sabugi

Santa Luzia

PB

RN

PB

Total

38

Privados

13

Públicos

24

Total

5

Privados

Atendimento de
emergências
1

1

Públicos

4

Total

6

Privados

0

Públicos

6

Total

19

Privados

3

Públicos

1

0

Fonte: IBGE, 2010

As Figuras a seguir ilustram alguns equipamentos de saúde localizados na AII do
empreendimento:

Figura 229 Hospital Dr. José Augusto Dantas, Figura 230 Maternidade Dr. Graciliano Lordão,
município de Parelhas RN. Fonte: Aura, 2021.
município de. Parelhas, RN. Fonte: Aura, 2021.
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Figura 231 Clínica Maria Teonas, município
de Parelhas, RN. Fonte: Google Maps, 2021.

Figura 232 Policlínica Mãe Vanil, município
de São José do Sabugi, PB. Fonte: Aura, 2021.

Figura 233 Hospital e Maternidade
Sinha Carneiro, município de Santa Luzia
Fonte: Google Maps, 2021.

Figura 234 Unidade Básica de Saúde São José
do Sabugi, município de São Jose do Sabugi, PB.
Fonte: Aura, 2021.1

PB.
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Figura 235 Policlínica Dr. Kival
Gorgonio, município de Santa Luzia
Fonte: Google Maps, 2021.

PB.

Figura 236 UBS Marcia Patrícia Araújo
de Medeiros, município de Santa Luzia PB.
Fonte: Google Maps, 2021.

Figura 237 Unidade Básica de Saúde Riacho da Serra,
município de São José do Sabugi.
Fonte: Google Maps, 2021.

No município de Parelhas, dos 38 estabelecimentos de saúde (Tabela 42), seja para
atendimento à população, ambulatórios ou processamento de dados (como laboratórios), 29 estão
localizados na zona urbana e 9 estão localizados na zona rural (DATASUS, 2021).
Tabela 42

Infraestrutura de Saúde no município de Parelhas, (RN).
Infraestrutura de Saúde em Parelhas
Unidade

RN

Tipo de Estabelecimento

Zona

1

Maternidade Dr. Graciliano Lordão

Centro de Assistência Obstétrica

Urbana

2

Hospital Dr. José Augusto Dantas

Hospital

Urbana
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Infraestrutura de Saúde em Parelhas
Unidade

RN

Tipo de Estabelecimento

Zona

3

Samu 192 Parelhas

Pronto Atendimento

Urbana

4

Policlínica Municipal

Unidade Básica de Saúde

Urbana

5

Posto de Saúde Antonio Adonis

Unidade Básica de Saúde

Rural

6

Posto de Saúde Antonio Inácio

Unidade Básica de Saúde

Rural

7

Posto de Saúde Antonio Jacinto de Medeiros

Unidade Básica de Saúde

Rural

8

Posto de Saúde Inácia da Silva Oliveira

Unidade Básica de Saúde

Rural

9

Posto de Saúde José Gomes de Souza

Unidade Básica de Saúde

Rural

10

Posto de Saúde José Norberto de Oliveira

Unidade Básica de Saúde

Rural

11

Posto de Saúde Mãe Gardina

Unidade Básica de Saúde

Rural

12

Posto de Saúde Mãe Maria

Unidade Básica de Saúde

Rural

13

Posto de Saúde Marlete Nobrega da Luz

Unidade Básica de Saúde

Urbana

14

PSF Dinarte Mariz

Unidade Básica de Saúde

Urbana

15

Unidade Básica de Saúde da Família Boqueirão

Unidade Básica de Saúde

Rural

16

Unidade Básica de Saúde da Família Ivan Bezerra

Unidade Básica de Saúde

Urbana

17

Unidade Básica de Saúde da Família São Sebastião

Unidade Básica de Saúde

Urbana

18

Unidade Básica de Saúde Eloah Diana Bezerra

Unidade Básica de Saúde

Urbana

19

Ceo Dr. Ulisses Bezerra Potiguar

Ambulatório

Urbana

20

Laboratório Dr. Manoel Marques

Ambulatório

Urbana

21

Policlínica Santo Antonio

Ambulatório

Urbana

22

Servulo Azevedo Dias

Ambulatório

Urbana

23

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Parelhas

Ambulatório

Urbana

24

Saúde Serv

Casa de Apoio a Saúde

Urbana

25

Dental Eufrásio Laboratório e Protética

Laboratório de Prótese Dentária

Urbana

26

Laboratório de Prótese Dentária

Laboratório de Prótese Dentária

Urbana

27

Polo de Academia da Saúde de Parelhas

Polo de Prevenção de Doenças

Urbana

28

Bio Análises Laboratório

Apoio Diagnóstico

Urbana

29

Biohemato Lab. de Análises Clínicas

Apoio Diagnóstico

Urbana

30

Econ Ltda

Apoio Diagnóstico

Urbana

31

Joanete de Macedo Almeida

Apoio Diagnóstico

Urbana

32

José Pereira da Costa

Apoio Diagnóstico

Urbana

33

Maria da Guia Dantas Araújo

Apoio Diagnóstico

Urbana

34

SST Fácil

Apoio Diagnóstico

Urbana

35

Vine Laboratório de Análises Clínicas

Apoio Diagnóstico

Urbana

36

Vine Vida Negócios

Apoio Diagnóstico

Urbana

37

Centro de Atenção Psicossocial de Parelhas

Unidade de Atenção Psicossocial

Urbana
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Infraestrutura de Saúde em Parelhas
Unidade
38
Clínica de Fisioterapia José Gambarra
Fonte: Aura, 2021

RN

Tipo de Estabelecimento

Zona

Unidade de Reabilitação

Urbana

No município de Santana do Seridó, dos 05 estabelecimentos de saúde (Tabela 43), 3 estão
localizados na zona urbana e 2 (ambulatórios) estão localizados na zona rural (DATASUS, 2021).
Tabela 43

Infraestrutura de Saúde no município de Santana do Seridó, (RN).
Infraestrutura de Saúde em Santana do Seridó RN
Unidade

Tipo de Estabelecimento

Zona

1

Hospital e Maternidade Ana Bezerra de Almeida

Hospital

Urbana

2

Unidade Saúde da Família de Santana do Seridó

Unidade Básica de Saúde

Urbana

3

Academia da Saúde Municipal

Polo de Prevenção de
Doenças

Urbana

4

Posto de Saúde de Tuiuiu

Ambulatório

Rural

5

Posto de Saúde São Bento

Ambulatório

Rural

Fonte: Aura, 2021.

No município de São José do Sabugi, dos 06 estabelecimentos de saúde (Tabela 44), todos
são localizados na zona urbana, sendo 1 (um) ambulatório. (DATASUS, 2021).
Tabela 44

Infraestrutura de Saúde no município de São José do Sabugi, (PB).
Infraestrutura de Saúde em São José do Sabugi PB
Unidade
Tipo de Estabelecimento

Zona

1

Academia da Saúde Praça Heleno Henrique dos Santos

Unidade Básica de Saúde

Urbana

2

Centro de Especialidades

Unidade Básica de Saúde

Urbana

3

Polo Academia da Saúde de São José do Sabugi

Unidade Básica de Saúde

Urbana

4

UBS Ubiratania Lopes da Costa Azevedo

Unidade Básica de Saúde

Urbana

5

Unidade Básica Riacho da Serra

Unidade Básica de Saúde

Urbana

6

Policlínica Mãe Vanil

Ambulatório

Urbana

Fonte: Aura, 2021.

No município de Santa Luzia, dos 19 estabelecimentos de saúde (Tabela 45), todos são
localizados na zona urbana, considerando ambulatórios, ambientes de processamento de dados
(laboratórios) e Centro Psicossocial. (DATASUS, 2021).
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Tabela 45

Infraestrutura de Saúde no município de Santa Luzia, (PB).
Infraestrutura de Saúde em Santa Luzia
Unidade

1
2
3

Tipo de Estabelecimento

Zona

Hospital

Urbana

Avançado

Pronto Atendimento

Urbana

Básico

Pronto Atendimento

Urbana

Hospital e Maternidade Sinha Carneiro
Serviço de Atendimento Móvel
Serviço de Atendimento Móvel

PB

4

ESF I João Bosco Torres de Medeiros

Unidade Básica de Saúde

Urbana

5

ESF II José de Anchieta Lima

Unidade Básica de Saúde

Urbana

6

ESF III Marcia Patrícia Araújo de Medeiros

Unidade Básica de Saúde

Urbana

7

ESF IV Antonio Bento de Morais

Unidade Básica de Saúde

Urbana

8

ESF V Sebastião de Jesus Machado

Unidade Básica de Saúde

Urbana

9

ESF VI Roberval Eliseu da Nóbrega

Unidade Básica de Saúde

Urbana

10

Climédica Santa Luzia

Ambulatório

Urbana

11

Dr. João Bosco Pereira Serv. Especializado em Saúde

Ambulatório

Urbana

12

Policlínica Dr. Kival Gorgonio

Ambulatório

Urbana

13

Polo de Academia de Saúde I

14

Polo de Academia de Saúde II

15

Nasf Santa Luzia

Unidade de Reabilitação

Urbana

16

Caps I Santa Luzia

Unidade de Alteração
Psicossocial

Urbana

17

Análise Laboratório Clínico

Apoio Diagnóstico

Urbana

18

Clínica Análise Radiodiagnostica

Apoio Diagnóstico

Urbana

Apoio Diagnóstico

Urbana

Laboratório de Análises Clínicas Dr. José Benício de
19
Medeiros
Fonte: Aura,2021.

Polo de Prevenção de
Doenças
Polo de Prevenção de
Doenças

Urbana
Urbana

Cabe ainda destacar que por conta da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID 19), as
informações trazidas pelos dados secundários a respeito da infraestrutura da área de saúde podem
não estar de acordo com a realidade atual. Tendo em vista que diversas estruturas de saúde
(temporárias e permanentes) foram criadas para atendimento à pandemia mundial.
Destes empreendimentos de saúde detalhados acima, nem todos possuem infraestrutura
necessária para atender internamentos e tratamento monitorado. Conforme DATASUS (2021), a
região de estudo possui ao todo 102 leitos para internamento, sendo que no Estado do Rio Grande
do Norte, Parelhas possui 55 leitos, dos quais 38 são destinados à atendimento clínico/cirúrgico,
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Santana do Seridó possui 11 leitos, sendo 8 destinados para clínico/cirúrgico. Já no Estado da
Paraíba, São José do Sabugi não possui leitos disponíveis e Santa Luzia conta com a
disponibilidade de 36 leitos dos quais 26 são destinados à casos clínicos/cirúrgicos.
Ainda analisando as condições de saúde dos municípios é importante destacar o índice de
mortalidade infantil, o qual contempla o número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil
nascidos vivos (DATASUS, 2021). Dentre os municípios foco do estudo destaca as que São José
do Sabugi, apresenta uma alta taxa de mortalidade (Tabela 46), podendo estar relacionado à
diferentes fatores, tais como falta de assistência e acompanhamento médico, desnutrição, déficit de
saneamento, entre outros fatores.
Tabela 46

Mortalidade Infantil.
Mortalidade Infantil
(óbitos por mil nascidos vivo)
Municípios
Parelhas

RN

Santana do Seridó
São José do Sabugi
Santa Luzia

PB

2019

2018

2017

2016

2015

7,66

18,25

14,34

9,65

22,1

28,57

69,77

RN
PB

22,22
66,67
16,76

10,05

5,13

11,3

Fonte: IBGE,2010.

Outro aspecto que influencia diretamente na vulnerabilidade social é a ocorrência de
gravidez na adolescência. De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, a gravidez
na juventude é uma realidade presente em todos os municípios analisados nos últimos anos. Fato
este também presente nos municípios da AII (Tabela 47), dada atenção ao aumento no índice de
gestação em crianças de 10 a 14 anos do município de Santana do Seridó e em adolescentes de
15 a 17 nos municípios de Parelhas e Santa Luzia.
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Tabela 47

Taxa de gravidez
% de Meninas de 10 a 14 anos
de idade que tiveram filhos

Territorialidades
Brasil
Parelhas

RN

Santana do Seridó
São José do Sabugi
Santa Luzia

RN
PB

PB

% de Adolescentes de 15 a 17 anos
de idade que tiveram filhos

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

0,96

0,95

0,88

0,84

0,76

18,32

17,94

17,26

16,7

15,69

0,62

1,24

1,38

1,93

1,43

24,31

23,22

17,4

19,61

20,79

1,46

0,92

3

1,69

2,05

17,96

19,27

17,17

16,95

17,95

1,61

2,33

2,86

2,17

23,08

17,74

16,28

11,43

10,87

16,13

33,33

3,45

11,54

17,24

7,41

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Pnud, Ipea e FJP, 2020

Já com relação as doenças mais recorrentes nos municípios foco do estudo cabe destacar
que as taxas de morbidade ou morbilidade são essenciais. O entendimento quanto ao
monitoramento constante e necessário que deve ser feito pela Vigilância Epidemiológica e de
Controle das Doenças para que seja possível organizar os serviços de saúde necessários para este
atendimento. Por isso, é importante analisar a presença de doenças transmissíveis e doenças não
transmissíveis a fim de entender a capacidade de atendimento das estruturas de saúde pública.
Sendo assim, os Relatórios de Situação dos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba
produzidos pelo Ministério da Saúde em 2011, apresentam um retrato quanto aos registros de
doença de Chagas, lepstospirose, leishmaniose tegumentar americana, rubéola e sarampo. De
acordo com os documentos e as informações apresentadas junto ao Sistema de Informação de
Agravos de Notificação

Sinan, em 2010, o Rio Grande do Norte atingiu uma meta de 60% de

casos com encerramento oportuno, isto é, casos notificados cujo as investigações foram encerradas
dentro dos prazos estabelecidos pela autoridade sanitária. Enquanto o Estado da Paraíba atendeu
70% de encerramento oportuno para o mesmo período.
Dados estes que podem ser verificados de acordo com o registro de cada uma das doenças
nas Tabela 48 e Tabela 49 a seguir, sendo respectivamente do Estado do Rio Grande do Norte e
da Paraíba.
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Tabela 48
do Norte

Proporção de casos residentes encerrados oportunamente por agravo no Estado do Rio Grande
Casos
Agravo

Notificados

Encerrados Oportunamente

Total

Nº

%

Botulismo

0

0

0

Cólera

0

0

0

Coqueluche

7

4

57

Dengue

104

84

80

Difteria

0

0

0

Doença de Chagas

16

5

31

Febre Amarela

1

0

0

Febre do Nilo

0

0

0

Febre Maculosa

0

0

0

Febre Tifóide

0

0

0

Hantavirose

1

0

0

Hepatite Viral

450

298

66

Leishmaniose Visceral

63

46

73

Leptospirose

24

12

50

LTA

81

76

93

Malária

12

11

91

Meningite

86

59

68

Paralisia Flácida Aguda

6

5

83

Peste

0

0

0

Raiva

3

3

100

Rubéola

32

12

37

Sarampo

0

0

0

SRC

0

0

0

Tétano Acidental

13

8

61

Tétano Neonatal

0

0

0

899

623

69

Total:
Fonte: MS/SVS/SINAN, 2011.
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Tabela 49

Proporção de casos residentes encerrados oportunamente por agravo no Estado da Paraíba.
Casos
Gravo

Notificados

Encerrados Oportunamente

Total

Nº

%

Botulismo

0

0

0

Cólera

0

0

0

Coqueluche

4

3

75

Dengue

39

34

87

Difteria

0

0

0

Doença de Chagas

7

2

28

Febre Amarela

0

0

0

Febre do Nilo

0

0

0

Febre Maculosa

0

0

0

Febre Tifóide

0

0

0

Hantavirose

0

0

0

Hepatite Viral

911

684

75

Leishmaniose Visceral

29

22

75

Leptospirose

21

9

42

LTA

78

50

64

Malária

12

9

75

Meningite

87

61

70

Paralisia Flácida Aguda

9

8

88

Peste

0

0

0

Raiva

1

0

0

Rubéola

52

9

55

Sarampo

5

2

40

SRC

0

0

0

Tétano Acidental

3

2

66

Tétano Neonatal

0

0

0

1.258

915

72

Total:
Fonte: MS/SVS/SINAN, 2011.

Entretanto, em dezembro de 2020, a Secretaria de Estado do Rio Grande do Norte publicou
o Boletim Epidemiológico das endemias registradas no estado entre os meses de janeiro e
novembro daquele ano.
O documento traz informações quanto as notificações sobre as doenças de Chagas,
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Leishmaniose (Visceral e Tegumentar), Malária, Leptospirose e Tracoma, no qual foi possível
averiguar que, das cidades do estado que compõem a AII do empreendimento, apenas Parelhas
(RN) registrou um caso de doença de Chagas em 2020 (SESAP, 2020).
Já o Boletim Epidemiológico da Paraíba, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde em
setembro de 2021, não traz registro de nenhuma doença transmissível aguda nas cidades de São
José do Sabugi ou Santa Luzia.
Outros dados que refletem as condições de vida e saúde dos habitantes dos municípios em
estudo é a taxa de internações por doenças provocadas pelo saneamento ambiental inadequado e
por condições sensíveis a atenção primária.
Conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020),
as tabelas apresentadas a seguir (Tabela 50 e Tabela 51), houve uma redução gradativa de
internações por doenças relacionadas ao saneamento. Contudo, as doenças relacionadas à
atenção primária, que poderiam ser controladas e/ou reduzidas por atenção básica da saúde,
apresentam uma instabilidade, pois ao mesmo tempo que reduz em alguns períodos, aumenta em
outros, fato este que pode estar relacionado à dificuldade de infraestrutura de atendimento e
internações hospitalares no município.
Tabela 50

Internações por doenças relacionadas ao saneamento.
% de internações por Doenças relacionadas ao Saneamento Ambiental
Inadequado
Municípios
2013
2014
2015
2016
2017
Brasil

3,84

3,29

3,09

3,05

2,28

10,34

9,67

4,09

5

2,36

Santana do
Seridó RN

9,91

4,15

6,06

9,59

6,56

São José do
Sabugi PB

3,48

3,77

7,48

2,52

1,63

Santa Luzia
PB

9,72

1,76

6,92

2,78

3,47

Parelhas

RN

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Pnud Brasil, IPEA e FJP,2020.
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Tabela 51

Internações por condições sensíveis
% de internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária
Municípios
2013
2014
2015
2016
2017
Brasil

23,74

22,96

22,3

21,61

21,13

25,73

24,37

16,34

20,54

15,63

Santana do
Seridó RN

31,05

26,62

28,74

27,57

25,36

São José do
Sabugi PB

18,28

21,95

26,44

17,71

22,11

32

31,45

37,96

24,47

19,38

Parelhas

RN

Santa Luzia
PB

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Pnud Brasil, IPEA e FJP,2020.

Informações atualizadas a respeito dos principais agravos dos municípios foram solicitadas
para as respectivas prefeituras, contudo não foram disponibilizadas até o fechamento deste estudo.

5.2.4.4 Covid e a Vulnerabilidade Municipal:
Com a pandemia gerada pelo coronavírus, o Instituto Votorantim, com o apoio do BNDES,
desenvolveu uma pesquisa que calcula o Índice Municipal de Vulnerabilidade (IVM). O trabalho tem
o objetivo de mensurar os impactos da pandemia na gestão dos municípios brasileiros e para isso
utiliza os dados secundários públicos obtidos por meio de fontes oficiais.
A pesquisa também atualizou alguns dados e informações sobre os municípios brasileiros,
tendo em vista que o último Censo foi realizado há mais de 10 anos.
Sendo assim, as informações que compõem o IVM são:
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Tabela 52

Índice de Vulnerabilidade Municipal.
Indicadores do índice de Vulnerabilidade Municipal
Indicadores

IVM 2021
População Vulnerável (%)
Proporão de população idosa (60 anos ou
mais em relação a população do
município)
Proporção da população inscrita no
Cadastro Único (% da população)
Internações por doenças ao COVID 19
(por mil habitantes)
Densidade Demográfica (hab/km²)
Taxa de Urbanização (% em relação a
população do município)
Economia local (%)
Proporção de população ocupada (%)
Salário Médio Mensal dos trabalhadores
formais (em salários mínimos)
Estrutura do Sistema de Saúde (por 10
mil habitantes)
Leitos hospitalares na microrregião (por
100 mil habitantes)
Leitos de UTI na microrregião por (por
100 mil habitantes)
Organização do sistema de saúde (%)
Proporção da população dependente do
sistema público de saúde (% em relação
a população do município)
Proporção da população coberta pela
Atenção Básica (% em relação a
população do município)
Capacidade fiscal da administração
municipal
IFGF autonomia fiscal
IFGF investimentos
Capacidade municipal de resposta à crise
da COVID 19
Índice de Eficácia no Enfrentamento da
Pandemia de COVID 19
Fonte: Instituto Votorantim, 2021.

IVM 2021

58,18
50,86

Santana do
Seridó
(RN)
50,08
40,84

São José do
Sabugi
(PB)
48,26
39,6

15,1

15,78

15,43

16,6

55,68

78,77

78,32

57,9

8,26

7,44

5,31

5,38

41,96

14,27

19,42

35

83,93

65,44

64,31

91,58

80,26
15,74

82,5
14,47

83,02
9,21

84,45
10,57

1,47

1,61

1,81

1,7

73,07

73,53

83,35

82,55

25,72

25,72

18,43

18,43

4,02

4,02

0

0

48,58

47,2

Parelhas
(RN)

47,88

48,36

Santa Luzia
(PB)
56,68
51,89

97,18

98,25

98,48

97,24

99,7

100

100

100

84,82

50

0,59

47,24

0
0,31

0
1

0,99
1

0,5
0,56

27,49

17,09

33,19

27,79

0,725

0,829

0,668

0,722

Outra pesquisa intitulada 'Modelagem matemática da disseminação geográfica da Covid
19', liderada pelo professor Silvio C. Ferreira, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), e aprovado
no edital 12/2020 da CAPES no Programa Estratégico Emergencial de Combate a Surtos,
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Endemias, Epidemias e Pandemias é capaz de apontar a evolução da doença e o seu contágio no
país.
A pesquisa se baseia em informações coletadas junto às Secretarias Estaduais de Saúde e
os municípios brasileiros. Sendo assim, é possível traçar o seguinte comparativo dos óbitos
causados pela doença nos municípios que compõem a AII do empreendimento a partir do recorte
do início das análises, em outubro de 2020 até 01º de setembro de 2021.
Com base nestas informações é possível afirmar que Parelhas (RN) e Santa Luzia (PB)
foram os municípios que apresentaram maior número de óbitos para o período, 30 no município de
Parelhas (RN) e 32 no município de Santa Luzia (PB), fato este relacionado a diferença de extensão
territorial e populacional entre os municípios da AII. Enquanto que São José do Sabugi (PB)
apresentou 8 óbitos e Santa do Seridó (RN) foi o que apresentou menor média, com apenas um
óbito no período, conforme tabela e gráficos seguir:
Tabela 53

Comparativo de Letalidade por município.
Comparativo de Letalidade por Município
Mortes por
Municípios
Nº de Mortes
100 mil
Letalidade
Casos
habitantes

Parelhas

RN

Casos por
100 mil
habitantes

30

138,2

0,98%

3048

14.103,93

Santana do
Seridó RN

1

37,05

0,28%

356

13.190,07

São José do
Sabugi PB

8

192,6

0,97%

825

19.865,16

Santa Luzia
PB

32

206,85

1,03%

3.096

20.012,93

Fonte: Universidade Federal de Viçosa, 2021.
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Parelhas

RN:

Gráfico 50 Óbitos em Parelhas/RN.
Fonte: Universidade Federal de Viçosa, 2021.

Santana do Seridó

RN:

Gráfico 51 Óbitos em Seridó/RN.
Fonte: Universidade Federal de Viçosa, 2021.
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São José do Sabugi

PB

Gráfico 52 Óbitos em Sabugi/PB.
Fonte: Universidade Federal de Viçosa, 2021.

Santa Luzia

PB

Gráfico 53 Óbitos em Seridó/RN.
Fonte: Universidade Federal de Viçosa, 2021.
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Com o objetivo de combater a pandemia da COVID 19 e retomar as atividades econômicas,
o Brasil iniciou em janeiro de 2021 os trabalhos para imunização da população ao vírus por meio
da vacinação em massa. Os Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba iniciaram estes trabalhos
em 19 de janeiro daquele ano, seguindo as particularidades de cada região e o Plano Nacional de
Imunização e os Planos Estaduais de Imunização.
Sendo assim, é possível demonstrar a seguir as informações obtidas sobre a vacinação em
cada um dos municípios objeto deste estudo nos quadros a seguir:
Rio Grande do Norte:
Tabela 54

Vacinação nos municípios de Parelhas e Santana do Seridó, (RN).
Vacinação por Municípios

Municípios

Parelhas
RN
Santana do
Seridó RN

Público alvo
(+ 18 anos)

Pessoas
totalmente
vacinadas
(+ 18 anos)

% Pessoas
totalmente
vacinadas
(+18 anos)

Público
alvo (12 a
17 anos)

16.259

15.283

93%

1.792

2.088

1.887

90%

216

Pessoas
totalmente
vacinadas
(12 a 17
anos)
1.082
155

% Pessoas
totalmente
vacinadas
(12 a 17
anos)
60%
71%

Fonte: RN Mais Vacinas (dados atualizados em dez/2021)

Cabe destacar que neste banco de dados é considerado totalmente vacinadas as pessoas
que receberam as duas primeiras doses da vacina.
Paraíba:
Tabela 55

Vacinação nos municípios de São José do Sabugi e Santa Luzia, (PB).
Vacinação por Municípios
Pessoas
%
Pessoas
Público
totalmente
Pessoas
Público
totalmente
Municípios
alvo (+ 18
vacinadas totalmente Avo (12 a vacinadas
anos)
(+ 18
vacinadas
17 anos)
(12 a 17
anos)
(+18 anos)
anos)

São José do
Sabugi PB

3.151

3.118

98,95%

359

Santa Luzia
PB

11.642

10.686

91,79%

1.401

165
728

% Pessoas
totalmente
vacinadas (12 a
17 anos)
45,96%
51,96%

Fonte: RN Mais Vacinas (dados atualizados em dez/2021)
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5.2.4.5 Educação:
A educação e grau de escolaridade da população é fundamental para avaliar o nível de
instrução e potencialidades de desenvolvimento da sociedade. De acordo com o IBGE, os
municípios que compõem a AII possuem uma taxa de alfabetização acima de 68%, conforme tabela
abaixo:
Tabela 56

Alfabetização.
Municípios
Parelhas

Pessoas Alfabetizadas

RN

Santana do Seridó
São José do Sabugi
Santa Luzia

15.579
RN

1.880

PB

2.749

PB

10.932

Fonte: IBGE, 2010.

Já com relação a taxa de analfabetismo, é possível afirmar que a cidade de São José do
Sabugi apresenta o maior índice, como detalha a tabela a seguir com base nos dados trazidos pelo
IBGE:
Tabela 57

Alfabetização.
Taxa de Analfabetismo

Municípios
Parelhas

RN

Santana do Seridó
São José do Sabugi
Santa Luzia

RN
PB

PB

2010

2000

16,3%

21,7%

20,7%

25,2%

27,0%

29,0%

19,0%

24,1%

Fonte: Censo IBGE, (2000 e 2010).

Ainda de acordo com o IBGE, Santana do Seridó (RN) é o município que possui melhor nível
de escolaridade da população entre 6 e 14 anos, com 99,2%. Esta taxa é seguida por São José do
Sabugi (PB) com 98,7%, Parelhas (RN) com 98,3% e Santa Luzia (PB) com 97,8%.
A mesma pesquisa também apontou que Parelhas é o município com mais alto nível de
instrução médio da instrução da população em cada um nos municípios foco deste estudo, conforme
gráficos a seguir:
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Rio Grande do Norte:

Nível de Ensino
Parelhas (RN)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

10.003

2.778

3.671
694

Sem Instrução
e/ou Ensino
Fundamental
Incompleto

Ensino
Fundamental
Completo e
Ensino Médio
Incompleto

Ensino Médio Ensino Superior
Completo e
Completo
Superior
Incompleto

130
Não
determinado

Gráfico 54 Nível de Ensino, Parelhas (RN).
Fonte: IBGE, 2021.

Nível de Ensino
Santana do Seridó (RN)
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

1.417

336

Sem Instrução
e/ou Ensino
Fundamental
Incompleto

Ensino
Fundamental
Completo e
Ensino Médio
Incompleto

381

Ensino Médio
Completo e
Superior
Incompleto

34

0

Ensino Superior
Completo

Não
determinado

Gráfico 55 Nível de Ensino, Santana do Seridó (RN).
Fonte: IBGE, 2021.
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Paraíba:

Nível de Ensino
São José do Sabugi (PB)
2.285

2.500
2.000
1.500
1.000

445

500

573
104

3

Ensino Superior
Completo

Não
determinado

0
Sem Instrução
e/ou Ensino
Fundamental
Incompleto

Gráfico 56

Ensino
Fundamental
Completo e
Ensino Médio
Incompleto

Ensino Médio
Completo e
Superior
Incompleto

Nível de Ensino, São José do Sabugi (PB).

Fonte: IBGE, 2021.

Nível de Ensino
Santa Luzia (PB)
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

7.183

2.873
1.570

Sem Instrução
e/ou Ensino
Fundamental
Incompleto

Ensino
Fundamental
Completo e
Ensino Médio
Incompleto

720
Ensino Médio
Completo e
Superior
Incompleto

Ensino Superior
Completo

62
Não
determinado

Gráfico 57 Nível de Ensino, Santa Luzia (PB).
Fonte: IBGE, 2021.

Entre as pessoas que frequentam a escola, Parelhas continua sendo o município que
apresenta o maior índice entre todas as faixas etárias analisadas, conforme o recorte do Censo a
seguir:
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Pessoas que frequentam a escola
40.000
35.000
30.000

13.512
9.450

25.000
20.000

3.763

15.000
10.000

2.959
17.275

385

5.000

2.666
1.783

2.168

0

Parelhas - RN

Santana do Seridó - RN

Pessoas de 10 anos ou mais

12.409
745

3.411
São José do Sabugi - PB

Frequentavam a escola

Santa Luzia - PB

Não frequentavam

Gráfico 58 Frequência escolar.
Fonte: IBGE, 2010.

Com relação aos alunos matriculados e a infraestrutura de educação existente em cada um
dos municípios, o IBGE traz a informação de que em 2020, Parelhas contava com 3.124 crianças
matriculadas em 18 escolas de ensino fundamental e 960 jovens em quatro escolas de ensino médio
na cidade, além das crianças matriculadas em creches, totalizando 29 instituições de ensino (Tabela
58). Santana do Seridó registrou 310 alunos matriculados em três escolas de ensino fundamental e
59 alunos matriculados em uma escola de ensino, considerando as creches o município possui 10
instituições de ensino (Tabela 59).
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Tabela 58

Estabelecimentos de educação no município de Parelhas (RN).
Estabelecimentos de Educação em Parelhas
Unidade

RN
Bairro

Ensino

1

Cm De Educação Infantil Prof Inácio De Loyola Azevedo

Dinarte Mariz

Municipal

2

Centro De Atividade Complementar

Centro

Municipal

3

Creche Ednólia Melo

São Sebastião

Municipal

4

Escola Municipal De 1 E 2 Graus Arnaldo Bezerra

Centro

Municipal

5

Escola Municipal Dom Jose Delgado

Crus do Monte

Municipal

6

Unidade Escolar I Jose Adonis

Zona Rural

Municipal

7

Escola Municipal Prof Arnaldo A De Azevedo

Maria Terceira

Municipal

8

Unidade Escola Xvi Pedro Candido De Macedo

Zona Rural

Municipal

9

Unidade Escola Xiv Maria F Vasconcelos

Zona Rural

Municipal

10

Creche Francisca Maria Dantas

Comunidade Cachoeira

Municipal

11

Centro Mun De Educ Inf Terezinha F De O Castro

Maria Terceira

Municipal

12

Creche Francisca Pereira Luciano

Cruz do Monte

Municipal

13

Creche Guiomar Virgílio

Maria Terceira

Municipal

14

Escola Municipal Ver Inácio Miranda Dos Santos

São Sebastião

Municipal

15

Unidade Escola V Gregório Gondim Da Silva

Zona Rural

Municipal

16

Unidade Escola X Mamede Gomes De Souza

Zona Rural

Municipal

17

Creche Luiz Azevedo Da Silva

Povoado Joazeiro

Municipal

18

Escola Estadual Barão Do Rio Branco

Centro

Estadual

19

Escola Estadual Manoel Norberto

Zona Rural

Estadual

20

Escola Estadual Mons Amâncio Ramalho

Maria Terceira

Estadual

21

Escola Estadual Bernardino De Sena Silva

Povoado Joazeiro

Estadual

22

Escola Estadual Maria Terceira

Maria Terceira

Estadual

23

Escola Estadual Prof Felipe Bittencourt

Dinarte Mariz

Estadual

24

Escola Estadual Jesus Menino

Centro

Estadual

25

Escola Estadual Dr. Mauro Medeiros

Cruz do Monte

Estadual

26

Centro Educacional Infantil Primeiros Passos

Boqueirão

Particular

27

Escola Especial Plácido Gondim De Sena

Maria Terceira

Particular

28

Escola Cooperativa De Parelhas

Centro

Particular

29

Centro Educacional Edmar Filho

Centro

Particular

Fonte: Aura, 2021.
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Tabela 59

Estabelecimentos de educação no município de Santana do Seridó (RN).
Estabelecimentos de Educação em Santana do Seridó
Unidade

RN

Bairro

Ensino

Comunidade Tuiuiu

Municipal

1

Creche Municipal Jose Bezerra Da Luz

2

Escola Municipal Cosmo Rodrigues

Municipal

3

Escola Municipal Jesse Pinto Freire

Municipal

4

Escola Municipal Monsenhor Amâncio Ramalho

Centro

Municipal

5

Escola Municipal Antonio Basílio

Centro

Municipal

6

Escola Municipal Professor Aprígio

Sítio Tuiuiu

Municipal

7

Escola Municipal Ezequiel Candido De Macedo

Municipal

8

Escola Municipal Jose Eufrásio

Municipal

9

Jardim De Infância Cremeilda Dantas

Centro

Municipal

10

Escola Estadual Joao Vilar Da Cunha

Centro

Estadual

Fonte: Aura, 2021.

Já na Paraíba, São José do Sabugi registrou 484 crianças matriculadas em seis escolas de
ensino fundamental e 138 jovens matriculados em uma escola de ensino médio, totalizando oito
instituições municipais (Tabela 60). Enquanto Santa Luzia contabilizou 1.783 crianças matriculadas
em 12 escolas de ensino fundamental e 559 jovens matriculados em três escolas de ensino médio,
considerando as creches municipais o município possui 18 instituições de ensino (Tabela 61).
Tabela 60

Estabelecimentos de educação no município de São José do Sabugi (PB).
Estabelecimentos de Educação em São José do Sabugi
Unidade

PB

Bairro

Ensino

1

Emef Riacho Da Serra

Sítio Riacho da Serra

Municipal

2

Emef Joao Simplicio Batista

Sítio Malhada Vermelha

Municipal

3

Escola Municipal De Educação Infantil Monica

Centro

Municipal

4

Creche Municipal Prof Samuel Batista De Oliveira Junior

5

Emef Manoel Rodrigues Pinto

Centro

Municipal

6

Emef Antonio Miguel Leitão

Sítio Rendinha

Municipal

7

Emef Manoel Araújo Dos Santos

Sítio Brejinho

Municipal

Eeefm Olavo Bilac

Centro

Estadual

8
Fonte: Aura, 2021.

Municipal
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Tabela 61

Estabelecimentos de educação no município de Santa Luzia (PB).
Estabelecimentos de Educação em Santa Luzia
Unidade

PB
Bairro

Ensino

1

Emeief Francisco Paz De Souza

Sítio Umbuzeiro

Municipal

2

Emeief Prof Trindade Verna

Frei Damião

Municipal

3

Emeief Maria Do Carmo Marinho Gomes

Frei Damião

Municipal

4

Emeief Jovino Machado Da Nobrega

Centro

Municipal

5

Escola Municipal De Aruanda

6

Emeief Fco Freire De Medeiros

Sítio Pinga

Municipal

7

Emeief Miquilina Sr Das Neves

Sítio Brandão

Municipal

8

Emeief Ana Brito Figueiredo

Nossa Sra. de
Fátima

Municipal

9

Emeief Aristarco Da Silva Machado

São Sebastião

Municipal

10

Creche Rui De Figueiredo Morais

Frei Damião

Municipal

11

Eeefm Monsenhor Pedro Anísio

São José

Estadual

12

Eeefm Arlindo Bento De Morais

São José

Estadual

13

Eeeief Coelho Lisboa

Centro

Estadual

14

Eeefm Pe Jeronimo Lauwen

São José

Estadual

15

Apae De Santa Luzia

Nossa Sra. de
Fátima

Particular

16

Escola Técnica De Saúde Dra. Miriam Nobrega

São José

Particular

17

Centro Educacional Santa Luzia

São José

Particular

18

Recanto De Educação Infantil E Ensino Fundamental Carrossel

São José

Particular

Municipal

Fonte: Aura, 2021.

Cabe destacar que a pandemia de coronavírus, que afetou o mundo todo em 2020, fez com
que as aulas fossem suspensas e depois retomadas por sistema remoto em todo país. Fato que,
somada a crise econômica gerada pela mesma pandemia e que obrigou muitos jovens a
ingressarem mais cedo no mercado de trabalho, pode ter influenciado na quantidade de alunos que
ainda frequentaram a escola e renovaram suas matrículas em 2021.
Contudo, os dados apresentados acima corroboram para o entendimento quanto a
infraestrutura de educação existente em cada uma das cidades objeto deste estudo. Infraestrutura
esta que também é ilustrada pelas imagens a seguir:
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Figura 238 Escola Estadual Barão Do
Rio Branco, no município de Parelhas, RN.
Fonte: Google Maps, 2021.

Figura 239
Escola Estadual Monsenhor
Amâncio Ramalho, no município de Parelhas, RN.
Fonte: Google Maps, 2021.

Eeefm Pe Jeronimo Lauwen no
Figura 240
Escola Estadual Dr. Mauro Figura 241
município de Santa Luzia, PB.
Medeiros, no município de Parelhas, RN.
Fonte: Google Maps, 2021.
Fonte: Google Maps, 2021.
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Figura 242 Emeief Jovino Machado Da Nobrega no município de Santa Luzia, PB.
Fonte: Google Maps, 2021

Além da infraestrutura detalhada acima, é possível mensurar a efetividade e qualidade da
educação básica através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDEB, desenvolvido

e aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Seu
objetivo é medir a qualidade do aprendizado nacional e, a partir deste dado, estabelecer metas para
a melhoria do ensino.
Sendo assim, o IDEB realizado em 2019 (antes da pandemia de COVID 19), conforme
Gráfico 59, Santana do Seridó (RN) é o município da AII que apresenta o melhor índice quanto a
qualidade da educação para o ensino fundamental de anos iniciais e São José do Sabugi apresente
o melhor índice de educação para ensino fundamental de anos finais.

Página 342 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Qualidade Educação Pública
6

5,6

5,3
4

5,3

5,2

4,7

4,4

4,7
3,8

3,5

0
Parelhas - RN

Santana do Seridó - RN

São José do Sabugi - PB

Santa Luzia - PB

Média no Ensino Fundamental de anos iniciais
Média de Ensino fundamental em anos finais
Média de alunos matriculados no Ensino Médio
Gráfico 59 Qualidade Educação Pública nos municípios.
Fonte: IBGE IDEB, 2019.

5.2.5 SEGURANÇA PÚBLICA:
Os indicadores relacionados à segurança pública permitem o entendimento quanto ao
comportamento populacional, índices de violência e as estruturas existentes em cada um dos
municípios da AII da LT 500 kV Oeste Seridó para o atendimento das necessidades.
De acordo com levantamento realizado junto ao IPEA, em 2018, Santana do Seridó foi o
município com maior taxa de homicídio por mil habitantes e Parelhas o município com maior número
bruto de homicídios e número de vítimas de acidentes de trânsito, conforme (Tabela 62):
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Tabela 62

Indicador de Segurança Pública por município.

Municípios

Parelhas

Indicador de Segurança Pública

Anos
2014

2015

2016

2017

2018

Número de vítimas de acidentes de trânsito

5

3

2

3

1

Número de Homicídios

9

13

6

14

6

Taxa de homicídios (100.000 habitantes)

42,07

60,51

27,81

65,61

28,03

RN

Número de vítimas de acidentes de trânsito
Santana do
Seridó RN

1

Número de Homicídios

1

Taxa de homicídios (100.000 habitantes)

37,45

Número de vítimas de acidentes de trânsito

1

1

11

1

1

Número de Homicídios

3

2

2

9

2

Taxa de homicídios (100.000 habitantes)

19,73

13,10

13,04

58,86

13,04

São José do
Sabugi PB

Número de vítimas de acidentes de trânsito
Santa Luzia
PB

1

Número de Homicídios

1

1

Taxa de homicídios (100.000 habitantes)

24,18

24,19

Fonte: IPEA DATA, 2021.

A área de estudo possui as seguintes instituições de segurança pública:
Tabela 63

Instituições de Segurança Pública por município.

Municípios
Parelhas

RN

Santana do Seridó
RN
São José do Sabugi
PB
Santa Luzia

PB

Unidade

Bairro

Base de Bombeiros Civis

Centro

Delegacia Municipal da Polícia Civil de Parelhas

Centro

Quartel da Polícia Militar de Parelhas

Centro

Delegacia Municipal da Polícia Civil de Santana do
Seridó

Centro

3ª Companhia de Polícia Militar 3º BPM

Centro

3ª Companhia de Polícia Militar 3º BPM

Centro

Delegacia de Polícia Civil

Centro

Fonte: AURA, 2021.

As Figuras a seguir ilustram alguns equipamentos de segurança localizados na AII do
empreendimento:
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Figura 243 Delegacia Municipal da Polícia Civil
no município de Parelhas, RN. Fonte: Google
Maps, 2021.

Figura 244
Quartel da Polícia Militar no
município de Parelhas, RN.
Fonte: Google Maps, 2021.

Figura 245 3ª Companhia de Polícia Militar
Figura 246 3ª Companhia de Polícia Militar 3º
3º BPM no município de Santa Luzia, PB. Fonte: BPM no município de São José do Sabugi, PB.
Google Maps, 2021.
Fonte: Google Maps, 2021.

5.2.6 ECONOMIA
As atividades econômicas, receitas e arrecadação municipal de impostos são fundamentais
para entender a dinâmica econômica municipal permitindo a compreensão quanto a capacidade de
investimentos públicos e privados na região. O que também permite o entendimento quanto a
dinâmica de crescimento econômico de cada um dos municípios que compõem a AII da LT 500 kV
Oeste Seridó.
Dessa forma, a Tabela 64 demonstra o crescimento econômico de cada um dos municípios
e seus relativos estados ao longo dos últimos cinco anos, com base no indicador de receita de
capital. De acordo com as informações apresentadas pelo IPEA, entre os anos 2017 e 2018,
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Parelhas (RN) teve um crescimento econômico de 91,70%, Santana do Seridó (RN) de 266,27%,
São José do Sabugi (PB) de 1.240,60% e Santa Luzia (PB) de 597,59%, fato este que pode estar
atrelado à chegada das empresas de energia na região.
Tabela 64

Crescimento Econômico dos municípios e estados.
Receita de Capital (x 1.000 Reais)

Municípios e
Estado

2015

2016

2017

2018

2019

980.691

1.384.662

654.210

1.254.100

558.494

Santana do
Seridó RN

243.604

256.005

129.662

474.914

1.115.666

Total Rio Grande
do Norte

154.496.572

178.162.211

99.830.467

169.787.951

171.630.651

São José do
Sabugi PB

381.886

814.567

97.985

1.313.590

1.276.966

182.612

484.788

350.331

2.443.863

1.602.029

238.548.035

255.560.854

229.587.892

346.920.747

219.241.873

Parelhas

Santa Luzia

RN

PB

Total Paraíba
Fonte: IPEA

DATA,2021.

Quando se trata de economia, outro importante indicador, é o Produto Interno Bruto (PIB), o
qual indica a capacidade econômica do município, uma vez que representa a soma de todos os
bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade. Com base
, é possível verificar que
em 2019, o Estado do Rio Grande do Norte apresentou, um PIB de R$63,9 bilhões, equivalente a
1% da produtividade nacional, bem como apresentou um PIB industrial de R$ 11,8 bilhões,
equivalente a 0,8% da produtividade da indústria nacional.
Já o Estado da Paraíba, no mesmo período, acumulou um PIB de R$ 60,3 bilhões,
equivalente a 0,9% da produtividade nacional, bem como um PIB industrial de R$ 9,3 bilhões,
equivalente a 0,7% da indústria nacional. Conforme a tabela a seguir:
PIB industrial de R$ 9,3 bilhões, equivalente a 0,7% da indústria nacional. Conforme a tabela
a seguir:
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Tabela 65

Valor Adicionado Bruto

Dados
População

mil habitantes

Participação na população
brasileira %
PIB

bilhões (valor adicionado
bruto)

Participação no PIB brasileiro

%

PIB Industrial bilhões R$ (valor
adicionado bruto)

Rio Grande
do Norte

Paraíba

Nordeste

Brasil

3.560,9

4.059,9

57.667,8

213.317,6

1,7

1,9

27,0

100,0

63.867,0

60.277,2

917.019,6

6.356.884,0

1,0

0,9

14,4

100,0

11.751,5

9.255,7

169.408,7

1.385.804,0

Participação do estado no PIB
industrial

0,8

Participação da indústria no PIB do
estado, da região e do Brasil %

18,4

Variação na participação da
Indústria no PIB do estado, da
2,8
região e do Brasil
Fonte: Confederação Nacional das Indústrias, 2019.

0,7
15,4
2,3

12,2
18,5

2,9

100,0
21,8
3,8

A mesma pesquisa ainda aponta que em escala de grandeza, os principais setores
econômicos responsáveis pelo PIB industrial do Rio Grande do Norte
e do Estado da
Paraíba são
conforme ilustrado nas figuras apresentadas a seguir:

Figura 247 Participação percentual do setor no PIB industrial no Rio Grande do Norte.
Fonte: Confederação Nacional das Indústrias, 2021.
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Figura 248

Participação percentual do setor no PIB industrial na Paraíba.

Fonte: Confederação Nacional das Indústrias, 2021.

Comparando o PIB dos estados e o PIB dos municípios que compõem a AII do
empreendimento (Tabela 66) é possível avaliar que em 2019, no Estado do Rio Grande do Norte,
os municípios de Parelhas e Santana do Seridó, apresentaram um PIB de R$377.093,44 milhões e
R$ 34.016,26 milhões, representando respectivamente 0,5% e 0,05% da produtividade do RN. Já
no Estado da Paraíba, os municípios São José do Sabugi e Santa Luzia, apresentaram um PIB de
R$ 94.257,81 milhões e R$ 225.066,66 milhões, representando respectivamente 0,2% e 0,4% da
produtividade da PB.
Contudo, o PIB isoladamente não demonstra como a riqueza gerada está sendo distribuída
entre a população residente em uma determinada região. Para isso, utiliza se o PIB per capita, o
qual representa o PIB dividido pela população residente nas regiões geográficas analisadas.
Segundo dados do IBGE, em 2019, o PIB per capita brasileiro era de R$ 35.161,70, a Tabela
66, demonstra crescimento econômico nos últimos anos nos municípios, que obtiveram valores
divergentes à média nacional. Dentre eles, São José do Sabugi foi o que apresentou o melhor PIB
per capita.
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Tabela 66

Produto Interno Bruto a preços recorrentes e per capita.
PIB a preços
recorrentes
(x 1.000)

PIB Percapita

Receitas realizadas
(x 1.000)

Despesas empenhadas
(x 1.000)

377.093,44

17.558,01

46.808,73

42.050,90

Santana do Seridó
RN

34.016,26

12.692,64

16.191,40

12.332,68

São José do
Sabugi PB

94.257,81

22.762,09

20.039,03

18.405,33

225.066,66

14.631,82

43.475,48

39.888,36

Municípios
Parelhas

RN

Santa Luzia

PB

Fonte: IBGE, 2019.

Já a capacidade econômica dos municípios de acordo com os setores econômicos,
apresentados na Tabela 67, demonstram a grande demanda por serviços em Parelhas e Santa
Luzia, fato este relacionado com o tamanho e estrutura dos dois municípios em relação aos demais.
Tabela 67

Arrecadação Municipal.
Agropecuária

Indústria

Serviços

Administração Pública

(x 1.000)

(x 1.000)

(x 1.000)

(x 1.000)

Municípios
2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Parelhas
RN

10.942,92

10.670,99

67.195,00

64.387,64

113.608,09

121.261,02

105.214,51

106.254,61

Santana
do Seridó
RN

3.990,91

4.096,89

9.781,58

9.877,45

6.815,90

7.233,17

15.614,00

16.475,79

São José
do Sabugi
PB

3.346,86

3.681,86

14.209,62

48.082,59

12.858,52

25.324,63

23.377,26

23.528,36

Santa
Luzia PB

5.046,87

5.289,66

20.128,30

50.277,38

81.427,55

82.895,70

73.136,97

73.292,36

Fonte: IBGE, 2021.

Em relação a agropecuária, o IBGE (2020) apresenta destaque para a lavoura permanente,
lavoura temporária e pecuária. A Tabela 68, apresenta as principais culturas temporárias cultivadas
na área da AII, apresentando destaque para a produção de feijão e milho, as quais mesmo sendo
produzidas em maior quantidade possuem um rendimento menor do que o cultivo de tomate, visto
que é possível produzir uma maior quantidade em menor área.
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Tabela 68

Produção Temporária.
Parelhas (RN)

Cultura
Temporária

Área Colhida
(Hectares)

Qtd Produzida
(Toneladas)

Valor da
Produção
(x 1.000) R$

Rendimento Médio
(Hectares)

Feijão

54

22

99,00

407

Melancia

1

25

14,00

25.000

Milho

65

26

33,00

400

Tomate

2

40

120,00

20.000

Santana do Seridó (RN)
Cultura
Permanente

Área Colhida
(Hectares)

Qtd Produzida
(Toneladas)

Valor da
Produção (x
1.000) R$

Rendimento Médio
(Hectares)

Feijão

50

15

75,00

300

Melancia

10

120

60,00

12.000

Milho

50

30

30,00

600

Tomate

6

140

420,00

23.333

São José do Sabugi (PB)
Cultura
Permanente

Área Colhida
(Hectares)

Qtd Produzida
(Toneladas)

Valor da
Produção (x
1.000) R$

Rendimento Médio
(Hectares)

Feijão

250

50

130,00

200

Melancia

2

36

22,00

18.000

Milho

250

60

54,00

240

Tomate

0

0

0,00

0

Santa Luzia (PB)
Cultura
Permanente

Área Colhida
(Hectares)

Qtd Produzida
(Toneladas)

Valor da
Produção (x
1.000) R$

Rendimento Médio
(Hectares)

Feijão

200

50

162,00

300

Melancia

0

0

0,00

0

Milho

200

100

90,00

600

Tomate

0

0

0,00

0

Fonte: IBGE, 2020.

Já as culturas permanentes são apresentadas na Tabela 69, destacando se que na área da
AII, o município com maior produção é Parelhas (RN).
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Tabela 69

Produção Permanente
Parelhas (RN)
Valor da Produção

Cultura
Permanente

Área Colhida
(Hectares)

Qtd Produzida
(Toneladas)

Rendimento Médio
(Hectares)

Goiaba

2

10

(x 1.000) R$
18

5.000

Limão

3

15

37

5.000

Mamão

0

0

0

0

Manga

3

21

14

7.000

Maracujá

2

14

42

7.000

Santana do Seridó (RN)
Cultura
Permanente

Área Colhida
(Hectares)

Qtd Produzida
(Toneladas)

Valor da Produção
(x 1.000) R$

Rendimento Médio
(Hectares)

Goiaba

0

0

0

0

Limão

0

0

0

0

Mamão

1

19

19

19.000

Manga

0

0

0

0

Maracujá

0

0

0

0

São José do Sabugi (PB)
Cultura
Permanente

Área Colhida
(Hectares)

Qtd Produzida
(Toneladas)

Valor da Produção
(x 1.000) R$

Rendimento Médio
(Hectares)

Goiaba

0

0

0

0

Limão

0

0

0

0

Mamão

5

110

110

22.000

Manga

2

12

12

6.000

Maracujá

0

0

0

0

Santa Luzia (PB)
Cultura
Permanente

Área Colhida
(Hectares)

Qtd Produzida
(Toneladas)

Valor da Produção
(x 1.000) R$

Rendimento Médio
(Hectares)

Goiaba

0

0

0

0

Limão

0

0

0

0

Mamão

0

0

0

0

Manga

0

0

0

0

Maracujá
Fonte: IBGE, 2020.

0

0

0

0
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Já em relação a pecuária, o município de Santa Luzia (PB) destaca se na produção de
galináceos e Parelhas (RN) destaca se na produção de Ovinos e Bovinos, conforme Tabela 70.
Tabela 70
Pecuária
(cabeças)

Pecuária.
Parelhas
(RN)

Santana do Seridó
(RN)

Santa Luzia
(PB)

São José do Sabugi
(PB)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Bovinos

7.005

10.000

3.500

3.800

5.461

5.800

7.360

8.000

Caprinos

6.262

7.100

1.400

1.578

2.285

2.400

4.917

5.100

Equinos

330

400

90

142

193

200

757

586

Galináceos

17.400

20.000

3.415

4.500

4.422

4.700

21.407

22.000

Ovinos

6.161

7.500

1.200

2.000

2.566

2.591

3.622

3.800

Suínos
1.850
Fonte: IBGE, 2020.

2.100

1.020

1.400

738

750

1.391

1.450

A região de estudo destaca se em relação a produção vegetal, uma vez que os municípios
são grandes produtores de carvão, atividade característica em toda a região. Sendo a produção de
cada um dos municípios detalha a seguir:
Tabela 71

Extração Vegetal.
Parelhas
(RN)

Extração
Vegetal

Santana do Seridó
(RN)

São José do Sabugi
(PB)

Santa Luzia
(PB)

Qtd
Produzida

Valor
Produção
(x
1.000,00)

Qtd
Produzida

Valor
Produção
(x
1.000,00)

Qtd
Produzida

Valor
Produção
(x
1.000,00)

Qtd
Produzida

Valor
Produção
(x
1.000,00)

Carvão
Vegetal
(t)

29

23,00

2

1,00

1

1,00

4

3,00

Lenha
(m³)

30.900

1.082,00

2.100

74,00

12.117

230,00

7.519

143,00

Umbu
(t)

14

28,00

0

0

12

8,00

3

2,00

Fonte: IBGE, 2020.

Com relação aos dados referentes à produção do setor secundário, conforme apresentado
no diagnóstico do Meio Físico deste estudo, a região da AII do empreendimento apresenta grande
expansão para atividades minerárias. Foram identificados 44 processos minerários para as mais
diversas finalidades, os quais em grande maioria estão em fase de autorização de pesquisa. Dentre
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as principais substâncias minerais, destacam se o feldspato, berilo, granito, vermiculita, entre
outras, as quais tem como potencialidade o destino para uso industrial, e indústria de joias.
Quanto ao setor terciário da economia, não foram encontrados dados que possibilitassem o
estudo comparativo e ilustrativo.
Entretanto, outro fator capaz de auxiliar no entendimento quanto a dinâmica econômica dos
municípios é o comparativo entre admissões e demissões de empregos formais ao longo de
determinado período. Além disso, ele é capaz de demonstrar o ritmo de crescimento ou
decrescimento da economia municipal.
A tabela a seguir traz estes dados referente aos dois últimos anos, na qual é possível
perceber que as economias da cidade de Parelhas realizaram mais admissões do que demissões,
assim como São José do Sabugi (PB). Enquanto Santana do Seridó (RN) foi a cidade que realizou
mais demissões do que admissões (Tabela 72).
Tabela 72

Comparativo admissões x demissões por município.

Municípios

Parelhas

RN

Santana do Seridó
São José do Sabugi
Santa Luzia
Fonte: IPEA

RN
PB

PB

Anos

Indicador de
Economia

2020

2021

Total de admissões

753

992

Total de demissões

792

712

Total de admissões

75

71

Total de demissões

50

68

Total de admissões

14

24

Total de demissões

15

21

Total de admissões

1012

337

Total de demissões

544

633

DATA, 2021.

Cabe destacar que, com relação a este fato, a pandemia mundial causada pela COVID 19
que se iniciou em 2020 e perdura até os dias atuais afetou drasticamente a situação econômica
mundial, o que interferiu diretamente no fluxo de geração de novos empregos formais e incentivou
a informalidade na maioria dos municípios do Brasil.
A seguir, apresentamos o gráfico de distribuição de renda nos municípios da AII, com base
no Censo IBGE 2010, o qual apresenta um paralelo da distribuição de renda por município da AII.
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Distribuição de Renda por Município
1.987

2000
1800

1.609

1.556

1600
1400

1.213

1.135

1200

936

1000
800
600

408
400
200

486
268

257
100
3 10

36

92

392
284

135

308
226

306

237

37 58

78

2 5

68

23 0 1 21

0
Sem Rendimento Até 1/2 salários
mínimos

Mais de 1/2 a 1 Mais de 1 a 2
Mais de 2 a 5
Mais de 5 a 10 Mais de 10 a 20
Mais de 20
salário mínimo salários mínimos salários mínimos salários mínimos salários mínimos salários mínimos

Parelhas - RN

Santana do Seridó - RN

São José do Sabugi - PB Santa Luzia - PB
Gráfico 60 Distribuição de renda por município.
Fonte: IBGE, 2010.

Com relação a geração de renda mensal média dos trabalhadores formais, é possível afirmar
que se mantém muito similar entre os municípios que compõem a AII do empreendimento. De
acordo com levantamento do IBGE (2019), os trabalhadores formais de Parelhas (RN) e Santana
do Seridó (RN) contam com renda mensal média de 1,6 salários mínimos. Já São José do Sabugi
e Santa Luzia, ambos na Paraíba, esse valor sobe para 1,7 salários mínimos.
O mesmo levantamento (Tabela 73) também trouxe a proporção de população ocupada em
cada um desses municípios, sendo Parelhas (RN) a cidade com maior taxa de ocupação, conforme
a tabela a seguir:
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Tabela 73

Proporção Pessoal Ocupado x População Ocupada. Habitantes por municípios.
Municípios
Parelhas

RN

Santana do Seridó
São José do Sabugi
Santa Luzia

RN
PB

PB

Pessoal Ocupado

População Ocupada %

3.957

18,4%

431

16,1%

433

10,5%

1.822

11,8%

Fonte: IBGE, 2021.

5.2.7 POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Brasil é um país em que as Políticas Públicas de Assistência Social têm fundamental
importância social e econômica, principalmente para famílias de baixa renda. Dentre estas políticas,
a transferência de renda é uma das ações que proporcionam melhores condições de vida e
dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade social.
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), vinculado ao Ministério
da Economia, a cada R$ 1,00 transferido às famílias do programa, o Produto Interno Bruto (PIB)
municipal tem um acréscimo de R$ 1,78. O que demonstra a importância do investimento e sua
análise para entender a realidade de cada município estudado.
O canal que permite a coleta de informações socioeconômicas das famílias com baixa renda
domiciliar mensal (até meio salário mínimo por pessoa) e que permite o mapeamento e
entendimento do contexto social destas pessoas é o Cadastro Único (CadÚnico). A base de dados
é utilizada pelo Governo Federal para o planejamento e execução de programas sociais e conceder
benefícios como:
Auxílio Emergencial: benefício financeiro concedido pelo Governo Federal com objetivo de
fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causadas pela
pandemia COVID 19;
Bolsa Família: programa da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC), que
contribui para o combate à pobreza e a desigualdade no país. Possui três eixos principais,
o complemento da renda; acesso a direitos; e articulação com outras ações a fim de
estimular o desenvolvimento das famílias;
Benefício de Prestação Continuada (BPC): previsto na Lei Orgânica da Assistência Social
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(LOAS), é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a
65 anos ou a pessoas com deficiência de qualquer idade Diferente da aposentadoria, para
ter direito ao benefício, não é preciso ter contribuído para o INSS, o benefício não paga 13º
salário e não deixa pensão por morte, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar
seja igual ou menor que ¼ do salário mínimo;
Garantia Safra: vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MAPA,

este benefício garante ao agricultor familiar o recebimento de um auxílio pecuniário, por
tempo determinado, caso perca sua safra em razão de fenômenos como estiagem ou
excesso hídrico;
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil: programa de transferência direta de renda
com o objetivo de proteger crianças e adolescentes, menores de 16 anos, contra qualquer
forma de trabalho, garantindo que frequentem escola e atividades socioeducativas. Este
auxílio financeiro é pago mensalmente à mãe ou responsável legal do menor;
Seguro Defeso: serviço que permite ao pescador profissional artesanal solicitar ao INSS o
pagamento do benefício de Seguro Desemprego do Pescador quando fica impedido de
pescar em razão da necessidade de preservação das espécies.
Para detalhar a realidade da situação econômica social das famílias presentes na AII, os
dados encontrados serão apresentados por municípios:
5.2.7.1 Parelhas (RN):
De acordo com a base de dados do Ministério do Desenvolvimento Social, apresentados no
Portal da Transparência, considerando o período de janeiro a novembro de 2021, o município de
Parelhas beneficiou 3.694 famílias, sendo que destas, 53 famílias receberam o benefício do auxílio
emergencial, 2.103 famílias receberam bolsa família, 1.222 famílias receberam o benefício
prestação continuada, 221 famílias receberam apoio garantia safra e 95 famílias receberam seguro
defeso, o que totalizou uma distribuição de R$ 19.282.922,59 em benefícios para a população de
Parelhas.
A Tabela 74, apresenta um comparativo dos benefícios distribuídos entre 2020 e 2021,
cabendo destacar uma grande diferença apresentada para o benefício auxílio emergencial, fato este
relacionado ao período relacionado ao pico da pandemia COVID 19.
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Tabela 74 Quantidades e valores por tipo de benefícios em Parelhas (RN).
Tipo de Benefício
2021

2020

Total Distribuído

R$ 73.231,00

R$ 35.819.236,00

Média por beneficiário no ano

R$ 1.381,72

R$ 4.341.20

Quantidade beneficiários

53

8.251

Percentual da população

0,26%

40.54%

Total Distribuído

R$ 3.696.731,00

R$ 3.399.776,00

Média por beneficiário no ano

R$ 1.757.84

R$ 1.873,66

Quantidade beneficiários

2.103

2.028

Percentual da população

10.33%

9,96%

BPC

Total Distribuído

R$ 14.990.960,59

R$ 14.040.375,24

Benefício Prestação
Continuada

Média por beneficiário no ano

R$ 12.267,56

R$ 11.710,07

Quantidade beneficiários

1.222

1.199

Percentual da população

6,00%

5,89%

Total Distribuído

R$ 188.700,00

Média por beneficiário no ano

R$ 853,85

Quantidade beneficiários

221

Percentual da população

1.09%

Auxílio Emergencial

Bolsa Família

Garantia Safra

PETI

Total Distribuído

Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil

Média por beneficiário no ano
Quantidade beneficiários
Percentual da população

Seguro Defeso

Total Distribuído

R$ 333.300,00

R$ 290.823,00

Média por beneficiário no ano

R$ 3.508,42

R$ 2.937,61

Quantidade beneficiários

95

99

0,47%

0,49%

Percentual da população
Fonte: Portal da Transparência / Governo Federal, 2021.
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A gestão dos recursos repassados pelo Ministério da Cidadania aos municípios para
pagamento dos benefícios é feita com base no Índice de Gestão Descentralizada (IGD) que é
calculado com base na medição mensal da Taxa de Atualização Cadastral e de Acompanhamento
das Condicionalidades de Educação e Saúde. O Índice varia de zero (0) a um (1) e auxilia na gestão
do CadÚnico e do Bolsa Família.
Dessa forma, o município de Parelhas apresentou o índice 0,87 do IGD M em julho de 2021,
compondo a síntese da seguinte maneira:
Tabela 75

Quadro Síntese Parelhas (RN).

Acompanhamento da
Atualização Cadastral

Acompanhamento da
condicionalidade de
Educação

Acompanhamento das
condicionalidades de
Saúde

Nacional

Município

Nacional

Município

Nacional

Município

Nacional

Município

83,29

80,86

93,06

96,64

79,7

91,24

84,83

87,4

Fator de Operação

Fonte: IBGE, 2021.

5.2.7.2 Santana do Seridó (RN):
No mesmo período analisado em Parelhas (janeiro a novembro de 2021), a cidade de
Santana do Seridó contava com 391 famílias beneficiadas pelos programas do governo, dentre as
quais 5 famílias receberam o auxílio emergencial, 337 famílias receberam bolsa família e 49 famílias
receberam o benefício prestação continuada, totalizando uma distribuição de R$ 1.294.442,36 em
benefícios, conforme apresentando na Tabela 76:
Tabela 76 Quantidades e valores por tipo de benefícios em Santana do Seridó (RN).
Tipo de Benefício
2021

Auxílio Emergencial

Bolsa Família

BPC

2020

Total Distribuído

R$ 10.800,00

R$ 4.138.312,00

Média por beneficiário no ano

R$ 2.160,00

R$ 3.918,86

Quantidade beneficiários

5

1.056

Percentual da população

0,20%

41,81%

Total Distribuído

R$ 717.137,00

R$ 759.320,00

Média por beneficiário no ano

R$ 2,128,00

R$ 2.157,16

Quantidade beneficiários

337

352

Percentual da população

11,34%

13,94%

Total Distribuído

R$ 566.505,36

R$ 502.403,16

Página 358 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Tipo de Benefício
Benefício Prestação
Continuada

Garantia Safra

2021

2020

Média por beneficiário no ano

R$ 11.561,33

R$ 11.418,25

Quantidade beneficiários

49

44

Percentual da população

1,94%

1,74%

Total Distribuído

R$ 340,00

Média por beneficiário no ano

R$ 340,00

Quantidade beneficiários

1

Percentual da população

0,04%

PETI

Total Distribuído

Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil

Média por beneficiário no ano
Quantidade beneficiários
Percentual da população
Total Distribuído

Seguro Defeso

Média por beneficiário no ano
Quantidade beneficiários

Percentual da população
Fonte: Portal da Transparência / Governo Federal, 2021.

A imagem a seguir representa a Secretaria Municipal de Assistência Social do município de
Santana do Seridó.

Figura 249 Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Santana do Seridó, RN.
Fonte: Aura, 2021.
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O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) de Santana do Seridó, calculado com base nas
condicionalidades de Educação e Saúde de julho de 2021, é de 0,95, compondo a síntese da
seguinte maneira:
Tabela 77

Quadro Síntese Santana de Seridó (RN).

Acompanhamento da
Atualização
Cadastral

Acompanhamento da
condicionalidade de
Educação

Acompanhamento
das
condicionalidades
de Saúde

Nacional

Município

Nacional

Município

Nacional

83,29

95,53

93,06

98,91

79,7

Fator de Operação

Município Nacional Município
93,98

84,83

95,98

Fonte: IBGE, 2021.

5.2.7.3 São José do Sabugi (PB):
O Portal da Transparência do Governo Federal aponta que, em 2021, São José do Sabugi
beneficiou 810 famílias pelos programas do governo, até novembro de 2021, sendo este o único
município com beneficiamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
No período o total acumulado foi de R$ 1.829.221,51, sendo transferidos as famílias da seguinte
maneira:
Tabela 78

Quantidades e valores por tipo de benefícios em São José do Sabugi, PB.
Tipo de Benefício
2021
Total Distribuído
Auxílio Emergencial

Média por beneficiário no
ano
Quantidade beneficiários

R$ 866,67

R$ 3.992,37

9

1.789

0,22%
R$
1.017.275,00

44,61%
R$
1.085.909,00

R$ 1.741,91

R$ 1.862,62

584

583

Percentual da população

14,56%

14,54%

Total Distribuído

R$ 665.501,51

R$ 606.864,51

Percentual da população
Total Distribuído
Bolsa Família

BPC

R$ 7.800,00

2020
R$
7.142.349,00

Média por beneficiário no
ano
Quantidade beneficiários
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Tipo de Benefício
Benefício Prestação Continuada

2021
Média por beneficiário no
ano
Quantidade beneficiários
Percentual da população
Total Distribuído

Garantia Safra

PETI
Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil

Seguro Defeso

Média por beneficiário no
ano
Quantidade beneficiários

2020

R$ 11.474,16

R$ 11.238,23

58

54

1,45%
R$
131.750,00

1,35%

R$ 850,00
155

Percentual da população

3,87%

Total Distribuído
Média por beneficiário no
ano
Quantidade beneficiários

R$ 350,00

R$ 600,00

R$ 175,00

R$ 300,00

2

2

Percentual da população

0,05%

0,05%

Total Distribuído
Média por beneficiário no
ano
Quantidade beneficiários

R$ 6.545,00

R$ 7.221,00

R$ 3.272,50

R$ 3.610,50

2

2

0,05%

0,05%

Percentual da população
Fonte: Portal da Transparência / Governo Federal, 2021.

A imagem a seguir representa a Secretaria Municipal de Assistência Social do município de
São José do Sabugi.

Figura 250 Secretaria Municipal de Assistência Social do município de São José do Sabugi, PB.
Fonte: Aura, 2021.
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O Índice de Gestão Descentralizada (IGD), base do cálculo de repasses financeiros que o
Ministério da Cidadania utiliza, foi de 0,94 resultando a síntese da seguinte maneira:
Tabela 79

Quadro Síntese São José do Sabugi (PB).

Acompanhamento da
Atualização Cadastral

Acompanhamento da
condicionalidade de
Educação

Acompanhamento das
condicionalidades de
Saúde

Nacional

Município

Nacional

Município

Nacional

Município

Nacional

Município

83,29

91,17

93,06

99,18

79,7

95,26

84,83

94,19

Fator de Operação

Fonte: IBGE, 2021.

5.2.7.4 Santa Luzia (PB):
Os dados publicados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, no Portal da Transparência
do Governo Federal demonstram que em 2021, o município de Santa Luzia contava com 3.398
beneficiários pelos programas do governo sendo transferidos R$ 15.139.987,21 no acumulado até
novembro de 2021 aos beneficiários, como demonstra a tabela a seguir.
Tabela 80 Quantidades e valores por tipo de benefícios em Santa Luzia (PB).
Tipo de Benefício
2021

2020

Total Distribuído

R$ 7.800,00

R$ 7.142.349,00

Média por beneficiário no ano

R$ 866,67

R$ 3.992,37

Quantidade beneficiários

9

1.789

Percentual da população

0,22%

44,61%

Total Distribuído

R$ 1.017.275,00

R$ 1.085.909,00

Média por beneficiário no ano

R$ 1.741,91

R$ 1.862,62

Quantidade beneficiários

584

583

Percentual da população

14,56%

14,54%

BPC

Total Distribuído

R$ 665.501,51

R$ 606.864,51

Benefício Prestação
Continuada

Média por beneficiário no ano

R$ 11.474,16

R$ 11.238,23

Quantidade beneficiários

58

54

Percentual da população

1,45%

1,35%

Total Distribuído

R$ 131.750,00

Média por beneficiário no ano

R$ 850,00

Quantidade beneficiários

155

Percentual da população

3,87%

Total Distribuído

R$ 350,00

Auxílio Emergencial

Bolsa Família

Garantia Safra

PETI

R$ 600,00

Página 362 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Tipo de Benefício
Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil

Seguro Defeso

2021

2020

Média por beneficiário no ano

R$ 175,00

R$ 300,00

Quantidade beneficiários

2

2

Percentual da população

0,05%

0,05%

Total Distribuído

R$ 6.545,00

R$ 7.221,00

Média por beneficiário no ano

R$ 3.272,50

R$ 3.610,50

Quantidade beneficiários

2

2

0,05%

0,05%

Percentual da população
Fonte: Portal da Transparência / Governo Federal, 2021.

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) para a Taxa de Atualização Cadastral e de
Acompanhamento das Condicionalidades de Educação e Saúde de Santa Luzia calculado em julho
de 2021 foi de 0,89, compondo a síntese da seguinte maneira:
Tabela 81

Quadro Síntese Santa Luzia (PB).

Acompanhamento da
Atualização Cadastral

Acompanhamento da
condicionalidade de
Educação

Acompanhamento das
condicionalidades de
Saúde

Nacional

Município

Nacional

Município

Nacional

Município

Nacional

Município

83,29

88,6

93,06

93,63

79,7

89,06

84,83

89,97

Fator de Operação

Fonte: IBGE, 2021.

A imagem a seguir representa a Secretaria Municipal de Assistência Social do município de
Santa Luzia.
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Figura 251 Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Santa Luzia, PB.
Fonte: Aura, 2021.

5.2.8 SISTEMA VIÁRIO:
A principal via de acesso para a sede de Parelhas (RN) ou de Santa Luzia (PB) é a Rodovia
Federal BR 230, sendo esta rodovia a principal ligação entre os municípios e a capital João Pessoa
PB.
O traçado previsto para a implantação da LT 500 kV Oeste Seridó parte da Subestação
Coletora, no município de Parelhas, cruzando a rodovia estadual RN 086, contornando o município
de Santana de Seridó até cruzar com a rodovia, também estadual RN 081, a qual ao mudar de
Estado do Rio Grande do Norte para Paraíba, vira PB 221. Seguindo o traçado, o município São
José do Sabugi, onde será instalado o Canteiro de Obras, continua o acesso pela PB 221, chegando
em Santa Luzia, a LT segue paralela à estrada regional PB 221 até cruzar a rodovia federal BR 230,
onde termina o projeto na Subestação Santa Luzia II, conforme apresentado no mapa a seguir.
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Mapa 19

Sistema Viário. Fonte: Aura, 2021.

Os aeroportos mais próximos estão localizados em Campina Grande e João Pessoa, na
Paraíba, e em Natal, no Rio Grande do Norte.
5.2.9 LAZER, CULTURA E TURISMO:
Além de movimentar a economia local, o lazer, cultura e turismo são importantes para a
qualidade de vida da população, uma vez que promovem a interação social, o conhecimento e a
saúde (física e mental) da população. A análise quanto sua existência, assim como a qualidade, é
fundamental para a entender o contexto social em que o empreendimento será inserido.
Como já foi demonstrado ao contar sobre a formação de cada um dos municípios inseridos na
AII da LT 500 kV Oeste Seridó, a cultura nordestina foi construída a partir de heranças culturais dos
indígenas, negros e dos colonizadores portugueses e holandeses que foram se aprimorando e
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misturando ao longo dos anos. Baseada em uma história construída com conflitos, manifestações
culturais, costumes, religião, crenças e cultos de todas essas etnias.
Dentre os inúmeros produtos culturais do nordeste brasileiro, os mais famosos e conhecidos
são a culinária, as Festas Juninas, Carnaval, Cordel, Capoeira, Frevo, Artesanato, entre outros. Os
municípios foco deste estudo também contam com equipamentos e espaços públicos que permitem
a socialização e a convivência em comunidade como praças, coretos, parques, centros culturais,
academias ao ar livre e outros equipamentos públicos.
Entretanto, existem particularidades e diferenciais culturais e de infraestrutura em cada cidade
possui, os quais serão indicados a seguir:
5.2.9.1 Parelhas (RN):
Parelhas é cercada por serras que reúnem uma beleza cênica única e formam um cenário
propício para o ecoturismo e turismo de aventura conhecidas como como Queimadas, Areia e da
Coruja. A cidade possui cenários e locais que permitem a prática de atividades ao ar livre como
caminhadas, cavalgadas e trilhas para jipeiros.
Entre um dos pontos turísticos mais importantes e muito frequentado está o Açude Boqueirão,
um local em que é possível passear de barco e a pé.

Figura 252 Açude Boqueirão.
Fonte: Geoparques Seridó, 2021.
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Além disso, as formações rochosas comuns na região fazem parte dos Geossítios Boqueirão e
Mirador que, somado a outros geossítios da região do Seridó, compõem o Geoparque Seridó. Uma
área com pouco mais de 2.800 km² que abrange os municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas,
Cerro Corá, Currais Novos, Lagoa Nova e Parelhas, no Rio Grande do Norte.

Figura 253 Geossítio Mirador.
Fonte: Geoparques Seridó, 2021

Figura 254 Geossítio Mirador.
Fonte: Geoparques Seridó, 2021.

Figura 255 Geossítio Boqueirão.
Fonte: Geoparques Seridó, 2021.

O acesso ao Geoparque se dá partir de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, pelas
rodovias federais BR 104 e BR 226 até a cidade de Currais Novos, tomando se em seguida
inúmeras outras rodovias, como a federal BR 427 e as estaduais RN 041, RN 042, RN 086, RN
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087, RN 203 e RN 288 que permitem acessos aos demais municípios da área. Como demonstra
a figura a seguir:

Figura 256 Área do Geoparque Seridó.
Fonte: Geoparque Seridó, 2021.

Além dos famosos geossítios o município de Parelhas, RN possui outros atrativos turísticos
como: Igreja Matriz de São Sebastião, fundada em 1856 o prédio histórico retrata a história e cultura
da população local. Ao lado da Igreja Matriz está situada a Praça Felix Gomes ou popularmente
conhecida como a Praça do Avião, com um monumento em homenagem aos ex combatentes
parelhenses que prestaram serviço a Força Aérea Brasileira

FAB a praça abriga uma aeronave

modelo (AT 26 Xavante). Próximo a Igreja, está a Praça Arnaldo Bezerra, mais conhecida como a
Praça do Presépio por sua ornamentação na época do Natal. Sua decoração é toda feita através
de garrafas pets, um atrativo que chama a atenção da população local e visitantes.
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Já no centro comercial da cidade fica a Casa de Cultura Palácio Florêncio Luciano, um atrativo
histórico

cultural com destaque a sua arquitetura e a promoção de eventos e atividades

socioculturais.

Figura 257 Igreja Matriz São Sebastião e Praça Felix Gomes.
Fonte: Google, Maps 2021.

Outro ponto turístico que cabe destacar na região é o Parque dos Dinossauros, localizado no
povoado de Santo Antônio da Cobra, Zona Rural, distante 18 km do município de Parelhas, o parque
contém diversas esculturas em pedra de dinossauros em tamanho real de até 8 metros de altura e
conta em sua estrutura com um parque aquático e restaurante.

Figura 258 Parque dos Dinossauros.
Fonte: Google Maps, 2021.

Figura 259
Parque dos Dinossauros. Fonte:
Google Maps, 2021.
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Figura 260 Parque do Dinossauros.
Fonte: Google Maps, 2021.

Figura 261 Parque dos Dinossauros.
Fonte: Google Maps, 2021.

A cidade também já foi cenário de filmes e curtas metragens, o mais conhecido e recente é
Bacurau, dos cineastas Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Filmado em 2019 e com
participação da comunidade local, o filme narra a história de um pequeno vilarejo que desaparece
do mapa após o falecimento de dona Carmelita, aos 94 anos.
O longa metragem recebeu inúmeras premiações nacionais e internacionais, entre elas o
Prêmio do Juri no Festival de Cannes 2019.
Os principais eventos culturais da cidade são:
Festa de São Sebastião (padroeiro da cidade), entre 10 e 20 de janeiro;
Encontro de Jipeiros em abril;
Arraial da Zona Azul em julho;
Parelhas Moto Fest em setembro;
Festa dos Caminhoneiros em novembro.
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5.2.9.2 Santana do Seridó (RN):
Cidade de porte menor que sua vizinha de estado Parelhas, Santana do Seridó não conta com
pontos turísticos significativos, porém possui espaços de lazer e cultura que proporcionam e
estimulam uma convivência e interação de seus moradores, como o Monumento ao Artista
Regional, Balneário Público Santana do Seridó, a Praça Prefeito Zezé Aprígio e a Praça na Rua
Central da cidade demonstrados nas fotos a seguir.

Figura 262 Portal município Santana
do Seridó, RN. Fonte: Aura, 2021

Figura 263 Avenida principal, município Santana do
Seridó, RN. Fonte: Aura, 2021.

Figura 264 Centro Cultural Felino Ivo Bezerra do Figura 265 Espaço Cultural Moisés Sátiro da Silva
município de Santana do Seridó, RN. Fonte: Aura, do município de Santana do Seridó, RN. Fonte: Aura,
2021.
2021.
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Balneário Público Santana do
Figura 266 Praça Central município Santana do Figura 267
Seridó. Fonte: Google Maps, 2021.
Seridó, RN. Fonte: Aura, 2021.

Os principais eventos da cidade são:
Semana de arte e cultura, sem data fixa;
Festa Santo Antônio, em junho.

5.2.9.3 São José do Sabugi (PB):
O menor dos municípios presentes na AII do empreendimento, São José do Sabugi conta com
uma série de paisagens naturais, onde o turismo rural ganha destaque. Dentre eles a Serra do Exu,
localizada na divisa com o estado do Rio Grande do norte, seu acesso é feito pela PB 221. O
atrativo natural conta com opções para passeios em meio a natureza como: trilhas, cavalgadas e
trilhas de jipe.
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Figura 268

Serra do Exu, município de São José do Sabugi.
Fonte: Paraíba Criativa, 2021.

Em seus arredores, o município possui o sítio arqueológico Pedra Lavrada do Sabugi que
preserva gravuras rupestres e uma beleza cênica singular próxima ao Riacho da Raposa, como
mostra a foto a seguir.

Figura 269

Pedra Lavrada do Sabugi, município de São José do Sabugi.
Fonte: Paraíba Criativa, 2021.

O município possui ainda a Praça Higino B. de Moraes uma área de lazer recentemente
construída, com academia, ginásio e quadra poliesportiva.
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Figura 270 Ginásio no município de São José do
Sabugi, PB. Fonte: Aura, 2021.

Figura 271 Quadra Poliesportiva do município
de São José do Sabugi, PB. Fonte: Aura, 2021.

Figura 272 Praça Higino B. de Moraes do
município de São José do Sabugi, PB.
Fonte: Paraíba Criativa, 2021.

Figura 273 Praça Central do município de São
José do Sabugi, PB.
Fonte: Aura, 2021.

Entre os patrimônios culturais da cidade estão artesanatos com cerâmicas, barro e madeiras
feita pela população local. Já as principais manifestações culturais são:
Festa de São Pedro, em julho;
Festa de São José (padroeiro da cidade), em 19 de março;
Vaquejada, sem data fixa.
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5.2.9.4 Santa Luzia (PB):
Cercado por formações geológicas Santa Luzia possui atrações turistas naturais como a Serra
do Talhado, Serra do Pilãozinho, Serra do Riacho do Fogo, Serra do Pinga, Serra da Borborema e
Serra do Cabaço que permitem a prática do turismo ao ar livre em contato direto com a natureza e
a prática de caminhadas, passeios a cavalo e a realização de trilhas.
Como parte do patrimônio arquitetônico e cultural, a cidade preserva a Igreja Matriz de Santa
Luzia, construída em 1773, além do quilombo Serra do Talhado que preserva uma cultura
afrodescendente, já foi cenário de documentários e filmes como Aruanda, produzido em 1960 pelo
cineasta Linduarte Noronha retratando a vida dentro do quilombo

lhado,

suas situações, condições primitivas, jornadas de plantio e a cultura da cerâmica.
Conforme a Santura

Associação de Turismo e Cultura de Santa Luzia, o município foi

considerado como um dos destinos paraibanos de turismo criativo em 2020, destacando se na
produção das famosas cerâmicas a partir da argila característica da região, oficinas de forró, de
papietagem (técnica manual de artesanato, feito através de papéis rasgados em tiras e colados
sobre um molde até chegar ao formato desejado), e oficinas para aprender a tocar triangulo ou
zabumba. Tal destaque se deve ao formato de realizar a exploração do turismo na região,
envolvendo tanto os visitantes como a comunidade local, na criação dos produtos e sempre
buscando uma maneira criativa na promoção da cultura local.
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Figura 274
Capela Central do município de Figura 275
Serra do Talhado, município de
Santa Luzia, PB. Fonte: Aura, 2021.
Santa Luzia, PB. Fonte: Paraíba Criativa, 2021.

O município de Santa Luzia possui outros atrativos localizados na AII como: o Relógio do Sol,
Monte São Sebastião de onde se tem a vista de toda cidade e a Serra e o Pico do Yayu, conhecido
pela prática de rapel em todos os níveis, localizados respectivamente a 14 km e 10 km da cidade e
com uma altitude de 606m.
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Figura 276 Monte São Sebastião do município de Figura 277
Pico do Yay do município de Santa
Santa Luzia, PB. Fonte: Santura, 2021.
Luzia, PB. Fonte: Santura, 2021.

Entre os principais eventos turísticos da cidade destacam se:
Festas de São João, em junho;
Festa da Padroeira (Santa Luzia), em 13 de dezembro;
Festa de Nossa Senhora do Rosário, entre os meses de setembro e outubro;
Festa de Emancipação, em 24 de novembro.
5.3

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA
Conforme salientado no 2.1 deste estudo, a Área de Influência Direta (AID) da LT 500 kV

Oeste Seridó é representada pelas propriedades da área onde será implantado o empreendimento,
as quais estão susceptíveis a interferências relacionadas ao projeto, englobando as áreas do
traçado da linha, sua faixa de servidão, área de canteiro de obras e acessos propostos.
A caracterização das propriedades atingidas foi pautada em observações técnicas dos
profissionais responsáveis pelos trabalhos de campo, bem como em informações obtidas junto à
equipe responsável pelo levantamento fundiário do empreendimento. Devido a fase atual do
processo, neste momento não foram realizadas entrevistas diretamente com os afetados a fim de
não ocorrer ruídos de comunicação, pois o período contempla o cadastramento e tratativas
fundiárias junto aos proprietários.
A empresa Visão Geo foi a responsável pelo levantamento/cadastro fundiário das propriedades
e benfeitorias da faixa de servidão da LT, sendo que o levantamento preliminar das propriedades
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interceptadas pelo empreendimento, apresentada a seguir:
Tabela 82 Propriedades interceptadas
Município
Código

LTOS 005

Proprietário / Razão Social
Hermes Bartolomeu de Medeiros
(G01)
Hermes Bartolomeu de Medeiros
(G02)
Espólio de Saints Beuve da
Costa (Durcila Francisca da
Nobrega)
José Ginaldo dos Santos

Parelhas

RN

LTOS 001

Parelhas

RN

LTOS 001.1

Pendente
Parelhas

LTOS 003

RN

Nome Imóvel
Quintos

Gleba 1

Quintos

Gleba 2

Pendente
Sítio Santana

Santana do Seridó

RN

LTOS 006

Manoel Tavares da Silva

Sítio Santana

Santana do Seridó

RN

LTOS 007

Dorgival Cabral Bezerra e s/m

Sítio Santana

Santana do Seridó

RN

LTOS 008

Sebastião Marcos Cabral

Sítio Santana

Santana do Seridó

RN

LTOS 009

Maria das Neves Cabral Araújo

Sítio Santana

Santana do Seridó

RN

LTOS 010

Sítio Floresta

Santana do Seridó

RN

LTOS 011

Santana do Seridó

RN

LTOS 012

Santana do Seridó

RN

LTOS 013

Santana do Seridó

RN

LTOS 012.1

LTOS 015

Gastão Matias Pereira
Espólio de José Simplicio
(Cleonice de Azevedo Simplicio)
Espólio de Nelson Arnaldo de
Medeiros e outros (G01)
RN 081
Espólio de Nelson Arnaldo de
Medeiros e outros (G02)
Espólio de Januncio Joventino
de Araújo (Severina Lima de
Araújo)
Anailton Medeiros de Almeida

São José do Sabugi

PB

Pendente

LTOS 014

Sítio Descanso
Quixaba

Quixaba
Sítio Boa Nova
Pendente

São José do Sabugi

PB

LTOS 016

José Alfredo de Azevedo

Malhada da Favela

São José do Sabugi

PB

LTOS 017

Chácara Caapoã

LTOS 018

Hilda de Araújo Batista
Espólio de Nelson Arnaldo de
Medeiros e outros (G03)
Francisco Alves do Nascimento

Pendente

LTOS 020

Jeronimo Andrade da Nóbrega

Pendente

Pendente

LTOS 021

Jeronimo Andrade da Nóbrega

Pendente

Pendente

LTOS 022

Jeronimo Andrade da Nóbrega
Espólio de Nelson Arnaldo de
Medeiros e outros

Pendente

Plácido José de Araújo e outra

Mufumbo

Isaura Nóbrega de Medeiros

Pendente
Sítio Sabá e
Lombardão
Pendente

Santana do Seridó
São José do Sabugi

RN
PB

São José do Sabugi

PB

São José do Sabugi

PB

Pendente
São José do Sabugi
Pendente

PB

LTOS 012.2

LTOS 023
LTOS
CO_001
LTOS 024
LTOS 025

Nerislene Morais de Araújo

LTOS 026

Sônia e outros.

Quixaba
Sítio Pau Leite

São José
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Município

Código

São José do Sabugi

PB

LTOS 027

São José do Sabugi

PB

LTOS 028

Proprietário / Razão Social

Nome Imóvel
Sítio Bom Destino

São José do Sabugi

PB

LTOS 037

São José do Sabugi

PB

LTOS 038

São José do Sabugi

PB

LTOS 039

Sebastião Francisco de Araújo
Ivaneide Ventura dos Santos e
Outros
Espólio de Crizante Paulino de
Araújo e outros
Sebastião Francisco de Araújo
Espólio de Francisco Clementino
dos Santos e outros
Espólio de João Pereira Neto
(Luzia Lopes de Araújo Pereira)
Francisco Paulino de Melo e
outros
Pedro de Andrade Sobrinho
Fabio Costa (genro do Paulo
Pereira de Andrade)
Paulo Pereira de Andrade
Espolio de José Nogueira de
Araújo e outros
Rubens Bento de Morais

Pendente

LTOS 040

Maria da Glória Medeiros

Pendente

Pendente

LTOS 041

Paulo Amâncio de Lima
Francisco Augusto Bezerra e
outros
Francisco José da Silva
Valério Fernandes Bezerra e
outra
José Vanaldo Fernandes
Bezerra e outra
Valério Fernandes Bezerra e
outra
Urano José de Medeiros e outra
(G01)
Urano José de Medeiros e outra
(G02)
Urano José de Medeiros e outra
(G03)
Urano José de Medeiros e outra
(G04)

Pendente
Sítio Riacho do
Salgadinho
Sítio Luiz Gavião

Pendente

LTOS 029

Pendente

LTOS 030

São José do Sabugi

PB

LTOS 031

São José do Sabugi

PB

LTOS 033

São José do Sabugi

PB

LTOS 034

São José do Sabugi

PB

LTOS 035

Pendente

LTOS 036

São José do Sabugi

PB

LTOS 043

São José do Sabugi

PB

LTOS 044

São José do Sabugi

PB

LTOS 045

São José do Sabugi

PB

LTOS 046

São José do Sabugi

PB

LTOS 047

Santa Luzia

PB

LTOS 048

Santa Luzia

PB

LTOS 048.1

Santa Luzia

PB

LTOS 048.2

Santa Luzia

PB

LTOS 048.3

Santa Luzia

PB

LTOS 052

Sílvia Azevedo da Costa

Santa Luzia

PB

LTOS 053

Sílvia Azevedo da Costa

Santa Luzia

PB

LTOS 055

José Antônio dos Santos
Bernadete/José (menino
Cerâmica)
Mineração Pedra Lavada

Pendente

LTOS 056

Pendente

LTOS 058

Sítio Riacho da Serra
Pendente
Pendente
Sítio Boqueirãozinho
Sítio Ideal
Sítio Dois Irmãos
Sítio Ideal
Pendente
Sítio Ideal
Sítio Ideal
Sítio Eucalipto

Sítio Salgadinho
Sítio Salgadinho
Sítio Salgadinho
Sítio Lagedo Branco
Gleba III
Sítio Lagedo Branco
Gleba III
Sítio Lagedo Branco
Gleba III
Sítio Lagedo Branco
Gleba III
Fazenda Queimadas
Gleba II
Fazenda Queimadas
Gleba III
Chácara Arco Verde
Pendente
Pendente
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Município

Código

Proprietário / Razão Social

Nome Imóvel

Santa Luzia

PB

LTOS 059

DNOCS (Paulo Feliciano Neto)

Pendente

Santa Luzia

PB

LTOS 059.1

Pendente

Santa Luzia

PB

LTOS 059.2

Santa Luzia

PB

LTOS 059.3

Estrada Municipal
DNOCS (Ivonaldo Pereira da
Silva)
DNOCS (Luis Gavião)

Santa Luzia

PB

LTOS 059.4

Pendente

Santa Luzia

PB

LTOS 059.5

Santa Luzia

PB

LTOS 059.6

Santa Luzia

PB

LTOS 059.7

Santa Luzia

PB

LTOS 059.8

Santa Luzia

PB

LTOS 059.9

DNOCS (Cleber)
DNOCS (Maria dos Santos da
Silva Marcelino)
DNOCS (Estrada acesso)
DNOCS (Francisco Silva de
Farias Chico da banca)
DNOCS (Pedro, Basto e
Geraldo)
DNOCS (Benedito Aires de
Moraes)

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Santa Luzia

PB

Pendente

LTOS
059.10
LTOS
059.11
LTOS
059.12
LTOS
059.13
LTOS
059.14
LTOS
059.15
LTOS
059.16
LTOS
059.17
LTOS
059.18
LTOS
059.19
LTOS
059.20
LTOS
059.21
LTOS
059.22
LTOS
059.23
LTOS
059.24
LTOS 060
LTOS 061

Pendente
Pendente

Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente

DNOCS

Pendente

DNOCS

Pendente

DNOCS (Sebastião Batista
Gambarra Basto de Bil)

Pendente

DNOCS (Romero Paulo da Silva)

Pendente

DNOCS

Pendente

DNOCS

Pendente

DNOCS (Estrada

acesso)

Pendente

DNOCS (Edival Balduino da
Silva)

Pendente

DNOCS

Pendente

DNOCS

Pendente

DNOCS

Pendente

DNOCS (Estrada

acesso)

Pendente

DNOCS (João Agripode Lucena
Filho)

Pendente

DNOCS (Darci)

Pendente

DNOCS (Manoel Batista de
Araújo)
Processo 0000003
69.2018.4.05.8205 Usucapião
Aloízio José de Azevedo

Pendente
Pendente
Pendente
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Município

Código

Proprietário / Razão Social

Nome Imóvel

Santa Luzia

PB

LTOS 062

José Willian Dantas de Azevedo

Riacho do Fogo

Santa Luzia

PB

LTOS 064

Iracema Cesaria da Silva Souza

Riacho do Fogo

LTOS 065

Eugenio Parchelo

Pendente
Várzea de Carnaúba

Pendente
Santa Luzia

PB

LTOS 066

Pendente

LTOS 068

Pendente

LTOS 069

Pendente

LTOS 070

Pendente

LTOS 071

Pendente

LTOS 072

Francisco Erivan Gomes e outra
Espólio de Fernando Escarião da
Nóbrega (Creusa Gomes do
Aguiar Nóbrega)
Espólio de Tasso Bonifácio da
Nobrega e Espólio de Hugo Leão
Espólio de Tasso Bonifácio da
Nobrega Rummenigge
Roberto Nóbrega
Espólio de Guilherme Nóbrega
(Gleba Santa Luzia)
Ariosto Ferraz da Nóbrega

Santa Luzia

PB

LTOS 067

Pendente

LTOS 073

Martinho Ferraz da Nóbrega

Pendente

Pendente

LTOS 074

Estrada Municipal

Pendente

Pendente

LTOS 075

Pendente

Pendente

LTOS 076

Martinho Ferraz da Nóbrega
Espólio de Juracy Maximiano da
Nobrega

Várzea de Carnaúba
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente

Pendente

Fonte: Elera, 2021.
Ao longo da faixa de servidão foram verificadas diversas áreas já antropizadas, no quesito
concentração demográfica observou se que no momento de elaboração deste estudo as residências
da AID encontram se espaçadas e fora da faixa de servidão, informação esta que será comprovada
no processo de cadastro fundiário.
próximo ao município de Santa Luzia uma área em processo de expansão próximo do perímetro
urbano.
Este perímetro também passa por uma área do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas

DNOCS. Durante a elaboração deste estudo foram observadas algumas áreas cercadas

de maneira precária, com algumas construções residenciais e outras com material disposto para
novas construções.
Como se trata de uma área ocupada por pessoas em aparente risco social devem ser
redobrados os cuidados nas tratativas negociais e por ocasião da fase de construção e operação
devem se redobrar os cuidados previstos em planos e programas estabelecidos, destacando se
especialmente o Programa de Indicadores Socioeconômicos que apoiará o monitoramento do
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desenvolvimento desta região.

Figura 278
Aura, 2021.

Figura 280

Existência de Propriedade. Fonte:

Área DNOCS. Fonte: Aura, 2021.

Figura 279

Figura 281

Área DNOCS. Fonte: Aura, 2021.

Área DNOCS. Fonte: Aura, 2021.

Neste município, a linha também passa à aproximadamente 360 metros da comunidade
Quilombola Serra do Talhado, diante disto conforme apresentado pelo empreendedor foi aberto um
processo junto ao INCRA, processo nº 54000.108007/2021 31.
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Figura 282
Comunidade Quilombola Serra do
Talhado. Fonte: Aura, 2021.

Figura 283 Comunidade Quilombola Serra do
Talhado. Fonte: Aura, 2021.

A região do projeto é composta, sobretudo, de áreas predominante de vegetação caatinga
arbustiva com pontos de campo rupestres.
Para identificação de possíveis restrições socioeconômicas e ambientais na AID, foram
realizados dois levantamentos de campo, um entre os dias 22 a 25 de junho de 2021 e outro nos
dias 15 e 16 de setembro de 2021, através de caminhamentos ao longo do traçado proposto.
A região possui um perfil socioeconômico voltado para agropecuária e mineração, contudo
ao longo da faixa de servidão não foram identificadas evidências de atividades agropecuárias de
médio ou grande porte, e de atividades minerárias, porém foram identificados dois processos de
concessão de lavra que interceptam parte da faixa de servidão.
Na análise deste mesmo Relatório Ambiental Simplificado para o Meio Físico fica
comprovado a existência de 44 processos minerários para as mais diversas finalidades, sendo que
33 colidem com a Área Diretamente Afetada (ADA) definida especialmente para esta etapa do
estudo. Entretanto, a pesquisa realizada apontou que de todos os processos minerários existentes
na região apenas dois deles estão em fase de concessão de lavra, ou seja, têm permissão para
iniciar as intervenções em terreno para extração mineral.
Mais informações sobre as atividades minerárias desenvolvidas em toda a região podem ser
consultadas no item 2.3.2.4.2 deste mesmo documento.Com relação à estrutura viária, o principal
acesso se dá pela Rodovia Transamazônica, BR 230, e pelas rodovias estaduais RN 086, RN 81 e
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PB 221, partindo dessas vias principais para acessar o empreendimento, existem diversas estradas
vicinais que permitem a fácil acesso ao empreendimento, eventualmente alguns pontos
necessitarão de melhorias para suportar o trânsito de maquinário à obra, conforme representado
nas imagens a seguir:

Figura 284 Rodovia Transmazonica BR 230.
Fonte: Aura, 2021.

Figura 285 Rodovia Transmazonica BR 230.
Fonte: Aura, 2021.

Figura 286 Acesso proximo à SE Coletora.
Fonte: Aura, 2021.

Figura 287 Acesso proximo à SE Coletora.
Fonte: Aura, 2021.
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Figura 288 Acesso proximo à SE Coletora.
Fonte: Aura, 2021.

Figura 289 Acesso proximo à SE Coletora.
Fonte: Aura, 2021.
.

Figura 290

Figura 291

5.4

Estrada vicinal. Fonte: Aura, 2021.

Estrada vicinal. Fonte: Aura, 2021.

COMUNIDADES TRADICIONAIS
Segundo o Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, as comunidades e povos

tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Apresentam
características próprias de organização social, ocupam e usam territórios tradicionais, além de
recursos naturais, como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e
econômica. Para tanto, se utilizam de conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas
pela tradição. Assim, são comunidades tradicionais: povos indígenas, quilombolas, populações
ribeirinhas, ciganos, povos de terreiro, dentre outras.
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Regulamentados pelo Decreto Federal nº 4887/03, os Quilombos são comunidades urbanas ou
rurais formadas predominantemente por grupos étnico racial, descendentes de escravos que
possuem relações próprias com a terra, tradições e culturas relacionadas com a resistência à
opressão histórica sofrida. Estima se que o Brasil possua mais de 3 mil comunidades quilombolas
que carregam consigo a memória e história daqueles que fugiram da escravidão nos séculos
passados.
Em consulta à base de dados cartográfica do INCRA, em que consta a localização espacial das
comunidades quilombolas já delimitados pelo órgão, verificou se dentro de um raio de 15 km
existem quatro comunidades quilombolas certificadas, conforme:
Tabela 83

Comunidades Quilombolas certificadas.

Município
Parelhas
Várzea

RN
PB

Comunidade
Boa Vista dos
Negros
Pitombeiras

Santa Luzia
PB
Santa Luzia
PB

Serra do
Talhado
Serra do
Talhado
Urbana

Nº do processo na
FCP

Nº do processo no
INCRA

Data da
Certificação
no DOU

01420.000004/2002 80

54330.001762/2004 52

04/06/2004

01420.000864/2005 66

54320.000906/2005 53

08/06/2005

01420.000195/2004 41

54320.000417/2005 00

01420.001306/2005 18

54320.001205/2007 01

04/06/2004
12/07/2005

Fonte: INCRA, 2021.
Dentre tais comunidades, destacamos que uma está dentro da área de influência do
empreendimento, denominada Serra do Talhado, localizada, em Santa Luzia (PB), a
aproximadamente 360 metros do traçado da linha, as demais comunidades encontram se a uma
distância superior a 5 km do empreendimento.
Ainda no âmbito do licenciamento ambiental da LT 500 kV Oeste Seridó, conforme informações
repassadas pelo empreendedor, foi aberto um processo junto ao INCRA, n° 54000.108.007/2021
31 e emitido um Termo de Referência Específico (SEI 10761554) para elaboração do Estudo de
Componente Quilombola, que embasará a realidade da Comunidade Serra do Talhado, sob a área
de Influência do empreendimento.
Quanto à existência de comunidades indígenas na AII, foi consultada a base de dados da
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e não foram identificadas comunidades indígenas na área de
influência do empreendimento.
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5.5

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

5.5.1

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
A área de influência indireta (AII) considerada para esse meio, compreenderam 04

munícipios, dois em território do Rio Grande do Norte, municípios de Parelhas e Santana do Seridó
e, dois outros em território da Paraíba, municípios de São José do Sabugi e Santa Luzia.
Dentre esses o que mais apresentou pesquisa foi o município de Parelhas, cujos sítios em
abrigos rochosos com a presença de pinturas rupestres, são estudados desde a década de 1980.
Nos municípios de São José do Sabugi e Santa Luzia foram registrados sítios com gravuras
rupestres em lajedos rochosos aflorados e em blocos rochosos, quase sempre próximos a cursos

5.5.1.1 Parelhas (RN):
No município de Parelhas há quatro (04) sítios arqueológicos registrados: sítio Mirador de
Parelhas (CNSA RN00024), sítio Pedra do Chinelo (CNSA RN01409), sítio Pedra do Vem (CNSA
RN00138). Estes sítios cadastrados no
município estão no vale do rio Seridó, compondo a bacia hidrográfica do rio Açu Piranhas, estão
no mesmo maciço rochoso a Serra das Queimadas, em torno de 3,5 km a sudeste da cidade de
Parelhas. Todos esses sítios atualmente estão localizados próximo as margens do açude público
Ministro João Alves, mais conhecido como Açude Boqueirão de Parelhas.
O sítio Mirador de Parelhas é um sítio em abrigo sob rocha de grandes dimensões com
pinturas rupestres, há painéis ao longo de 40m de paredão e de 15 metros de altura (Martin, 2008).
É o sítio arqueológico mais conhecido do município, já foi motivo de escavações arqueológicas e
suas pinturas rupestres levantadas (Leite, 2004). Atualmente o sítio integra roteiro cultural de
visitação turística controlada. Escavações arqueológicas controladas ali realizadas na década de
1980 (Martin, 1985) revelaram sepultamentos humanos que puderam ser datadas por C14 e
atingiram 9.410 anos BP. Segundo apresentado por pesquisadores, o sítio possui centenas de
figuras humanas e geométricas. As cores utilizadas são o branco, vermelho amarelo e tons de
laranja, a que predomina é o vermelha.
Segundo Martin (1997), as pinturas do sítio Mirador de Parelhas são da Tradição Nordeste
e da Subtradição Seridó, definidas por um grande número de figuras humanas, que em geral
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aparecem como se estivessem em movimento e gritando, retratando cenas do cotidiano.

Figura 292 Sítio Mirador de Parelhas Fotos:
Valéria e Guilherme.
Fonte: Dean
Carvalho,
disponível
em:
http://exploradordosertao.blogspot.com/2012/09/
patrimonio arqueologico do serido sitio.html.
Acessado em 21/10/2021

Figura 293
Fonte

Pinturas rupestres sítio Parelhas.
disponível

Figura 294
Figuras do sítio Mirador de
Parelhas, Parelhas, conforme Gabriela Martin
2008.

Figura 295 Figuras do sítio Mirador de Parelhas,
Parelhas, conforme Gabriela Martin 2008.

https://coisasdeflorania.wordpress.com/tag/mirador
de parelhas. Acessado em 21/10/2021.
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Figura 296

Figuras do sítio Mirador de Parelhas, Parelhas, conforme Gabriela Martin 2008.

O sítio Pedra do Chinelo também é um sítio em abrigo sob rocha com a presença de pinturas
rupestres da subtradição Seridó. Sítio formado por dois matacões sobrepostos posicionados na
meia encosta da Serra das Queimadas.
O sítio Pedra do Chinelo foi motivo de escavação arqueológica junto ao Projeto Arqueológico
do Seridó, cujos resultados preliminares foram pulicados na Revista CLIO, N.º 15, do ano de 2002
pela arqueóloga Irma Asón Vidal. Como resultado os pesquisadores identificaram duas ocupações
no abrigo até o momento, uma mais recente que engloba fragmentos cerâmicos e outra, em
estratigrafia inferior, de onde vieram as datações, que seriam os sepultamentos, percebidos a partir
dos ossos humanos encontrados.
Foram recuperados nas escavações materiais líticos lascados e polidos, fragmentos
cerâmicos, restos alimentares e partes de ossos humanos (Vidal, 2002). Os líticos eram compostos
de pequenas lascas de sílex, e de dois polidos, que eram alisadores/polidores. A cerâmica
apresentou na parte externa tratamento liso e em algumas incisões como decoração.
Sobre as pinturas descrevem uma no formato de piroga, e outras 03 concentrações com
figuras humanas que se localizam na parte abrigada do sítio. Os registros rupestres encontram se
a menos de 50 cm do solo. Os ossos humanos estavam muito fraturados, eram uma mandíbula e
parte de osso longos, cuja datação em C14 foi de 1991+/ 28 BP (Vidal, 2002).
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Figura 297
Sítio arqueológico Pedra do
Chinelo, pintura rupestre, fotografia (VIDAL,
2002).

Figura 298
fragmentos
(VIDAL.

Sítio Pedra do Chinelo, ilustração dos
cerâmicos encontrados, conforme

Página 390 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Figura 299

Sítio Pedra do Chinelo, fotografia (VIDAL, 2002).

O sítio Pedra do Vem é um abrigo sob rocha com a ocorrência de pinturas rupestres. Localiza
na Serra das Queimadas, vertente leste, nas proximidades dos sítios Pedra do Chinelo e Toca Olho

O sítio Pedra do Vem foi primeiramente registrado por Gabriela Martin em 1999 junto ao
Inventário de Sítios Arqueológicos do Núcleo de Estudos Arqueológicos

NEA/UFPE.

(CNSA RN00138), é um abrigo sob rocha com a
ocorrência de pinturas rupestres da subtradição Seridó. Localiza na Serra das Queimadas, vertente
leste, nas proximidades dos sítios Pedra do Chinelo e Pedra do Vem. O sítio arqueológico Toca
eiramente registrado por Gabriela Martin em 1999 junto ao Inventário
de Sítios Arqueológicos do Núcleo de Estudos Arqueológicos

NEA/UFPE.

descrevem achados relacionados a indígenas caçadores, em período colonial, com datação de
208+/ BP para carvão associado a uma fogueira associada a restos de talha lítica na forma de
lascas de sílex.
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Outros seis (06) sítios arqueológicos no município de Parelhas, não em abrigos rochosos,
mas do tipo a céu aberto, foram localizados e divulgados por (Nogueira e Borges, 2012) na Revista
de Humanas

MNEME

Arqueológica Seridó

com o título: Levantamento de sítios Arqueológicos a Céu Aberto na Área

RN. São os sítios Meggers I, Meggers II, Meggers III, Meggers IV, Aroeira e

Serrote. Estes sítios não estão cadastrados no CNSA IPHAN.
O Sítio arqueológico Meggers I, localizado na Localidade do Joazeiro. É composto por
estruturas de combustão circulares formadas por concentrações de quartzo puro fraturado
associado a material lítico e cerâmico. Foi registrada uma quantidade significativa de materiais
arqueológicos em superfície. Também foram identificados materiais históricos, como telhas e tijolos
artesanais, provavelmente oriundos das primeiras edificações da Fazenda Joazeiro, bem como
materiais de origens mais recentes relacionados as atuais ocupações.
O sítio Arqueológico Meggers II está localizado na margem esquerda do riacho da Cobra e
a uma distância de aproximadamente 200 metros do sítio arqueológico Meggers I. Encontra se
assentado em um terraço fluvial, em uma área de grande fluxo de águas pluviais, apresentando
diversas redes de drenagem que cortam quase toda a área do sítio. Caracteriza se como um sítio
multicomponencial, apresentando duas ocupações distintas: uma pré histórica e outra histórica. A
ocupação pré histórica apresenta semelhanças tipológicas com o sítio Meggers I, sendo composto
por estruturas de combustão associadas a material cerâmico e lítico. Já a ocupação histórica
caracteriza se pela presença de estruturas de uma antiga edificação relacionada ao processo de
povoamento histórico da área. Além da estrutura foram identificados outros vestígios, tais como:
louça, grés, vidros, tijolos e telhas manuais.
O sítio Arqueológico Meggers III está localizado na margem esquerda do riacho da Cobra, e
caracteriza se como um sítio a céu aberto composto por estruturas de combustão circulares
formadas por quartzo puro fraturados associados a material cerâmico e lítico. A área delimitada
como sítio arqueológico apresentou duas (02) estruturas de combustão em superfície, dispostas em
uma área de aproximadamente 10.000 m², apresentando diversos materiais arqueológicos em
superfície, inclusive em associação direta com as estruturas de fogueira, ou seja, no entorno
próximo das estruturas ou no interior das mesmas.
O sítio Arqueológico Meggers IV localiza se a margem direita do riacho da Cobra, assentado
em um terraço fluvial, está a aproximadamente 300 metros do sítio Meggers I. Do sítio é possível
ter uma vista total do sítio Meggers I e Meggers III. Mesmo não sendo uma área de intenso uso
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antrópico, a área onde se encontra o sítio sofre intensa ação da drenagem pluvial, devido a própria
conformação do terreno em relação ao leito do riacho da Cobra. Por esse motivo, as estruturas de
combustão identificadas apresentavam se bastante perturbadas. Por outro lado, a presença de
fragmentos cerâmicos em toda a área percorrida não confirma esse agente de perturbação. Ainda
é possível que a densidade da vegetação que cobre o sítio, decorrente da não utilização do terreno,
tenha dificultado a identificação de outros vestígios em superfície.
O sítio Arqueológico Aroeira localizado na margem esquerda do riacho da Cobra, o sítio
encontra se distante cerca de 1 km do Meggers I, estando assentado em uma área plana, próximo
a um pequeno riacho temporário que deságua no riacho da Cobra. Caracterizado como um sítio
lito cerâmico apresenta concentrações de estruturas de combustão de quartzo, além de fragmentos
de material cerâmico simples e lítico dispersos em uma área bem delimitada do terreno. Os
fragmentos cerâmicos e líticos identificados apresentam similaridades tipológicas com os outros
sítios já registrados ao longo do vale do riacho da Cobra.
O sítio Arqueológico Serrote está localizado em uma área plana distante cerca de 3 km do
sítio Meggers I. Atualmente, a área onde está assentado o sítio não é utilizada para fins agrícolas
ou para o pasto, apresentando uma vegetação típica da caatinga, contudo a mesma encontra se
bastante degradada pela ação antrópica. Caracterizado como um sítio lito cerâmico, o mesmo
apresentou estruturas de combustão destruídas e poucos fragmentos cerâmicos e líticos com alto
índice de dispersão. A baixa densidade de vestígios em superfície colocou em dúvida a classificação
dos achados como um sítio ou uma ocorrência arqueológica. Contudo, a presença de estruturas de
combustão, mesmo que em avançado estado de deterioração, indica a utilização desse espaço por
um determinado período de tempo por populações pré históricas.
5.5.1.2 Santana do Seridó (RN):
Não há sítios arqueológicos registrados no CNSA/IPHAN para o município de Santana do
Seridó.
5.5.1.3 São José do Sabugi (PB):
Para o município de São José do Sabugi consta apenas um único sítio arqueológico
cadastrado no CNSA/IPHAN. É o sítio Tapuio (CNSA PB00017) formado por gravuras aplicadas
sobre afloramentos de gnaisses no leito do riacho do Tapuio. Este sítio foi localizado por Morais
Neto e cadastrado no CNSA/IPHAN por Ana Lúcia do Nascimento Oliveira, em 1994.
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localiza se a 15 km do município de Santa Luzia. As gravuras são
encontradas em afloramentos junto ao leito e margens do riacho Tapuio (MORAIS, 1994, p. 143).
De acordo com o autor, existem 50 ocorrências apontadas por Almeida (1979), e nelas constam
estilos e formas variadas, além desses já citados, podem ser encontrados petroglifos
(antropomorfos e zoomorfos). Material lítico polido já foi coletado nas proximidades do riacho por
moradores do local. (MORAIS, 1994, p. 144).
Outro sítio identificado no município de São José do Sabugi e que não consta no cadastro
do CNSA/IPHAN é o Pedra Lavrada e foi
na Revista de Arqueologia (SP).

Figura 300
NETO.

Gravuras do sítio Tapuio, São José do Sabugi, conforme levantamento (MORAIS

O sítio Pedra Lavrada localizado a 10 km a NW de São José do Sabugi. De acordo com
Morais (1994) as gravuras ocorrem em gnaisses cinza escuros que afloram no leito do riacho Santa
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Maria, formando cachoeiras com grandes marmitas associadas. Ocorrem gravuras de grande porte,
com seu baixo relevo ainda bem conservadas no interior de marmitas ou nas paredes do canal
principal. Predominam os motivos geométricos, em bora outros grafismos também sejam em
porções do a afloramentos preservados dos processos de descamação. Pequenas gravuras
encontradas no local (figura 12c

279) as semelham se às "pirogas" encontradas em painéis

pintados ao longo do Vale do Rio Seridó (cerca de 20 km a NE) [ ...]. (MORAIS, 1994, p. 145).

Figura 301
Gravuras do
sítio Pedra Lavrada, São
José do Sabugi, conforme
levantamento
(MORAIS
NETO, 1994).

Figura 302 Sítio Arqueológico de Pedra Lavrada, São João do
Sabugi
/
RN
Foto:
Getúlio
Moura.
Disponível:
https://paisagensdonordeste.openbrasil.org/2016/07/sertao do
serido potiguar_26.html?m=0. Acessado em 27/10/2021.

5.5.1.4 Santa Luzia (PB):
O município de Santa Luzia, apresenta 03 (três) registros arqueológicos cadastrados no
CNSA IPHAN, Passagem do Meio (PB00014), Cacimba da Velha (P B00015), Pedra do Sino
(PB00016). O arqueólogo João Morais foi o responsável pelos registros, e Lúcia do Nascimento
Oliveira foi responsável pelo preenchimento das fichas do CNSA/IPHAN, no ano de 1994.
O sítio Passagem do Meio é um sítio arqueológico com gravuras aplicadas sobre as lajes do

Página 395 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

leito do Quipauá, está localizado a 8 km a norte do município de Santa Luzia. As gravuras estão
situadas tanto a montante quanto a jusante da barragem construída no local conhecido como
"Livaes". Segundo Morais (1994) as gravuras feitas em rochas gnaisses apresentam coloração
cinza claro com textura porfirítica. As evidências são escassas, e o pouco que resta, encontra se
quase apagadas, demonstrando um grau de dificuldade elevado na interpretação devido ao seu
baixo relevo. Ocorrem principalmente grafismos puros (cruzes, asteriscos, traços paralelos), e
talvez um único antropomorfo. Todas as gravuras situadas no piso do lajedo estão afetadas pelo
processo de esfoliação do gnaisse, o que dificulta a sua percepção; algumas gravuras são situadas
no interior de pequenas marmitas. (MORAIS, 1994, p. 142). Morais indica outra ocorrência de
gravuras, representadas por pequenas depressões semiesféricas, que cobre a superfície de um
matacão de pequeno porte encontrado no fundo seco da barragem. O autor observa a existência
com o
propósito de ampliar a parede da antiga barragem local, construída há cerca de 10 anos.
O sítio arqueológico Cacimba da Velha contendo gravuras, está situado na margem direita
do rio Quipauá, ocupando a superfície de seis pequenos matacões. O sítio Cacimba da Velha está
localizado a 4 km ao norte de Santa Luzia, suas gravuras assemelham
observados em dois matacões, Morais (1994) reconhece que, com relação à Cacimba da Velha:
[...] as depressões semiesféricas ocorrem num a elevação localizada 200 metros acima da margem
direita do ri o Quipauá, ocupando a superfície de seis pequenos matacões que afloram "in situ" na
superfície do terreno, por mais que possam parecer com um agrupamento de blocos alóctones
(MORAIS, 1994, p. 142).
O sítio Pedra do Sino com gravuras e pinturas rupestres situa se no elevado em um bloco
granítico Morais (1994), a localização está a 5 km de Santa Luzia, a direita da estrada antiga de
mina da Quixaba. O sítio foi constituído numa elevação onde os blocos em tempos passados,
reproduziam um som metálico, dando origem ao
depressão semiesférica ("ponteado") no painel frontal do bloco, aparentemente de origem cultural.
Próximo à porção descamada do bloco, ocorrem vest
O autor observa que, nas porções descamadas dos blocos ocorrem resquícios de pinturas, e afirma
que as mesmas foram citadas por Almeida (1979) como sendo de origem rupestre.
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Figura 303 Gravuras do Passagem do Meio, Santa Luzia
NETO, 1994).

PB, conforme levantamento (MORAIS

5.5.2 ENQUADRAMENTO E ETAPAS DO ESTUDO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
O estudo referente ao patrimônio arqueológico na área de influência da LT 500 kV Oeste Seridó
teve seu início em 2021, através de processo específico junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional

IPHAN/DF.

Para o tipo, características e potência da LT 500 kV Oeste Seridó, a qual a Instrução Normativa
001/2015 do IPHAN prevê caracterização no Nível IV, as etapas a serem vencidas para o
licenciamento de instalação e operação junto ao IPHAN são:
Quadro 4

Enquadramento e etapas do Estudo do Patrimônio Arqueológico

Ficha de Caracterização de Atividade FCA

Início do Processo de Licenciamento junto ao
IPHAN

Termo de Referência Específico TRE/IPHAN

Expressa as condicionantes específicas para o
Licenciamento

PAPIPA
Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio
APIPA
Arqueológico APIPA
RAIPA
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico
AIPA
Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico

Projeto
Campo
Relatório Final

PAPIPA

Projeto

APIPA

Campo

RAIPA

Relatório Final

PPGPA

Projeto

PGPA

Campo
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Ficha de Caracterização de Atividade FCA

Início do Processo de Licenciamento junto ao
IPHAN

Termo de Referência Específico TRE/IPHAN

Expressa as condicionantes específicas para o
Licenciamento
RPGPA

Relatório Final

O processo tramita no órgão sob o número 01450.002950/2021 76, tendo sido protocolada a
Ficha de Caracterização da Atividade

FCA

no mês de setembro de 2021.

A partir da FCA o IPHAN, assim como esperado, classificou o empreendimento como de Nível
o solo e cujo traçado e localização

O Termo de Referência Específico emitido pelo IPHAN, nº 45 da DIV TEC CNA/IPHAN,
solicitou a realização da Avaliação do Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

APIPA,

que prevê envio de Projeto (PAPIPA) e demais documentos para solicitação de Autorização de
Pesquisa Arqueológica.
No momento, está sendo confeccionado o Projeto (PAPIPA) e reunido demais documentos para
a solicitação de Autorização de Pesquisa Arqueológica.
5.6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, com base nos resultados obtidos pela caracterização do meio socioeconômico,

a região de estudo não pertence a uma área endêmica de malária, segundo informações do SESAP
e SINAN, 2020) e não impactará em remoção de comunidades, contudo, a área de estudo está
próxima a uma comunidade quilombola.
Na área de AID/ADA destaca se dois pontos de atenção que precisarão ser monitorados
nas
áreas que serão interceptadas pela LT, uma que ainda está em diagnóstico e levantamento,
pertencente ao Departamento Nacional de Obras Contra a Seca DNOCS e a Comunidade
Quilombola Serra do Talhado, localizada a aproximadamente 360 metros no município
de Santa Luzia.
Em relação a existência de uma área do DENOCS a ser monitorada, o empreendedor está
em fase de andamento de tratativas e cadastro fundiário com os proprietários. Em relação a
existência da comunidade quilombola, destaca se que a fim de mitigar possíveis riscos para o
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empreendimento e comunidade do entorno, o empreendedor realizou consulta junto ao INCRA e
Comunidades Remanescentes de Quilombos

CRQ, dando andamento ao processo para

elaboração do Estudo de Componente Quilombola.
Com relação à Área de Influência Indireta (AII), visto que o empreendimento interceptará
quatro municípios, o empreendimento trará diversos impactos positivos vinculados ao aumento de
recolhimento de impostos, aumento em demandas de bens e serviços, como alimentação, moradia,
bem como ocasionará alguns impactos negativos vinculados ao aumento de tráfego, ruído,
doenças, demandas das infraestruturas locais, entre outros. As atividades construtivas poderão
emitir níveis elevados de ruídos para os padrões locais, e juntamente com o aumento do tráfego de
veículos pesados, podem ser fatores de incomodo à estas comunidades
Diante disso, durante a fase de implantação, o empreendedor deverá adotar algumas ações
para mitigar eventuais incômodos que as atividades construtivas poderão causar a essas famílias.
Por fim, destaca se que a implantação do empreendimento não gerará potencial significativo
em afetar populações residentes nas áreas de influência do empreendimento, e com o
monitoramento e execução de ações para mitigação dos possíveis impactos negativos gerados e
potencialização das oportunidades referentes ao cunho social, o empreendimento torna se apto à
implantação.
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6

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA

Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981)

estabelece como um de seus instrumentos a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), por meio da
qual busca identificar, mitigar e avaliar os potenciais impactos socioambientais de uma atividade ou
projeto.
Segundo o IBAMA (2020), a AIA está associada ao licenciamento ambiental servindo como
aparato técnico para subsidiar a tomada de decisão do órgão licenciador quanto à viabilidade
ambiental do projeto.
Com base na Resolução CONAMA nº 001/86 considera se impacto ambiental qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer
forma de matéria ou energia resultantes das atividades humanas que, direta ou indiretamente,
afetam: (i) a saúde, a segurança e o bem estar da população, (ii) as atividades sociais e
econômicas, (iii) a biota, (iv) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (v) a qualidade
dos recursos ambientais.
Ainda, impacto ambiental corresponde a qualquer modificação do meio ambiente, adversa
ou benéfica, que resulte ou possa resultar, direta ou indiretamente, das atividades, produtos ou
serviços de um empreendimento (IBAMA, 2020).
Os impactos apresentados neste documento foram identificados e elencados pela equipe
técnica consultora após um processo de discussão multidisciplinar, atividades de campo e nos
resultados da caracterização ambiental dos aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos das áreas
de influência da LT.
Cabe mencionar que conforme o Anexo 6

Declaração de Enquadramento, o

empreendimento LT 500 Kv Oeste Seridó, possuidora da FCA nº 435484, processo nº
02001.016626/2021 96, está enquadrada como de pequeno potencial de impacto ambiental,
conforme Art. 5º da Portaria Nº 421/2011 do Ministério do Meio Ambiente, que trata dos critérios
para procedimento simplificado de licenciamento federal de sistemas de transmissão de energia
elétrica, se enquadrando a LT 500 kV Oeste Seridó no estudo de Relatório Ambiental Simplificado
(RAS) diante das seguintes considerações:
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I

remoção de população que implique na inviabilização da comunidade e/ou sua completa

remoção;
R: Conforme levantamentos de campo realizados e também baseado em dados
secundários, não serão necessárias remoções da população que impliquem a inviabilização de uma
comunidade.
II

afetação de unidades de conservação de proteção integral;

R: Conforme levantamentos e mapeamento apresentado no item 2.3 Caracterização
Ambiental, Mapa 2

LT, Comunidades Quilombolas e Unidades de Conservação, a LT 500 kV

Oeste Seridó não afetará unidades de conservação, sendo o Parque Estadual Florêncio Luciano o
mais próximo, localizado no município de Parelhas PB a uma distância de 10,8 Km de distância do
eixo da LT.
III

localização em sítios de: reprodução e descanso identificados nas rotas de aves

migratórias; endemismo restrito e espécies ameaçadas de extinção reconhecidas oficialmente;
R: Conforme apresentado nas Figura 84 e Figura 85 e nos relatórios de campo apresentados
neste estudo, não foram identificadas tais áreas.

IV

intervenção em terra indígena;

R: Conforme levantamentos e mapeamento apresentados nos diagnósticos ambientais, a
LT 500 kV Oeste Seridó não afeta terras indígenas.
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Figura 304

V

Terras Indígenas mais próximas ao empreendimento.

intervenção em território quilombola;

R: Conforme levantamentos e mapeamento apresentados nos diagnósticos ambientais,
existe uma comunidade quilombola localizada a aproximadamente 360 metros do eixo da LT,
denominada Serra do Talhado, localizada em Santa Luiza/PB. Cabe destacar que foi aberto
processo no INCRA (nº 54000.108007/2021 31), e que os tramites de consulta serão cumpridos.
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Figura 305

Comunidades Quilombolas mais próximas ao empreendimento.

VI intervenção física em cavidades naturais subterrâneas pela implantação de torres ou
subestações;
R: Não se aplica, conforme demonstrado no percorrimento de campo item do item 4.7.
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VII supressão de vegetação nativa arbórea acima de 30% da área total da faixa de servidão
definida pela Declaração de Utilidade Pública ou de acordo com a NBR 5422 e suas atualizações,
conforme o caso; e
R: Não se aplica, a área estimada de supressão da vegetação é de 46 hectares. O que
representa 17% da área da faixa de servidão.
VIII

extensão superior a 750 km.

R: A LT 500 kV Oeste Seridó possui 45 km.
6.1

PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
Após análise integrada e prognóstico ambiental é possível traçar os impactos ambientais,

para isso foram utilizadas três metodologias de avaliação complementares.
As duas primeiras metodologias utilizadas concomitantemente, são a metodologia Lista de
Controle (Check List) e o Método ad hoc, sendo essas largamente utilizadas em estudos ambientais
para identificação de impactos. Segundo Medeiros (2010) apud Moraes (2016), a Lista de Controle
consiste em análise de fatores estruturais e funcionais do empreendimento, bem como de fatores
ambientais da área de influência que servem de referência para identificação de impactos. Já o
Método ad hoc, consiste na tomada de decisão, a qual considera o parecer dos especialistas em
cada área do projeto, considerando os aspectos ambientais, técnicos e econômicos.
Desta maneira, foi formada uma equipe multidisciplinar a fim de avaliar todas as atividades,
aspectos e impactos ambientais associados ao planejamento, implantação e operação do
empreendimento. Com a análise da equipe foram identificadas as atividades previstas durante todas
as fases do empreendimento, e após um processo de discussão multidisciplinar foram confrontadas
tais atividades com os resultados obtidos durante as atividades de campo e caracterização
ambiental dos aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos das áreas de influência da LT,
apresentados neste estudo.
Esta metodologia proporciona a visibilidade dos impactos decorrentes de cada fase do
empreendimento, apresentando como resultado a identificação e listagem dos impactos,
correlacionados às suas atividades originárias.
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Após tal identificação, foram definidos e utilizados parâmetros avaliativos para qualificação
dos impactos identificados. Esta metodologia permite uma interpretação da potencialidade e
importância dos impactos, bem como uma análise integrada dos mesmos.
Neste contexto, para este projeto foram definidos 9 parâmetros de avaliação, cujos conceitos
foram adaptados de Sanchez (2006), os quais encontram se descritos a seguir:

Natureza: refere se à influência do impacto sobre a qualidade ambiental, podendo ser
classificado em:
Positivo: quando resultar em melhoria da qualidade socioambiental; ou,
Negativo: quando resultar em danos ou perda socioambiental.

Incidência: refere se à relação de causa e efeito da ação geradora do impacto, podendo
ser classificado em:
Direto: quando o impacto resulta diretamente de ação geradora, resultante de uma simples
relação de causa e efeito; ou,
Indireto: quando o impacto resulta de outra ação/atividade relacionada ao empreendimento,
resultante de uma reação secundária.

Abrangência: refere se à escala espacial da abrangência do impacto sobre os
componentes ambientais, sendo classificada em:
Local: quando o impacto possui abrangência espacial restrita, estando este atrelado à ADA
do empreendimento e ao seu entorno imediato;
Regional: quando o impacto ocorre de forma disseminada espacialmente, extrapolando a
AII e áreas de influência delimitadas para o empreendimento.

Duração: refere se à escala temporal de permanência do impacto, podendo ser classificada
como:
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Temporária: quando o impacto ocorre durante um período de tempo definido;
Permanente: quando o impacto ocorre de forma continuada, uma vez iniciada sua ação
geradora.
Magnitude: refere se à grandeza das alterações dos aspectos ambientais gerados por
determinado impacto, sendo classificada em:
Baixa: não altera ou pouco altera as características do elemento Ambiental ou
socioeconômico acometido;
Média: relaciona se a capacidade de modificação do meio afetado, mas sem grandes
alterações.
Alta: aquele passível de ocasionar significativas alterações no componente ambiental
afetado.

Importância: refere se à relevância do impacto sobre os aspectos ambientais, sendo
classificada em:
Baixa,
Média, ou,
Alta.

Reversibilidade: refere se à capacidade da anulação do impacto ambiental uma vez
implantada a atividade causadora, sendo classificada em:
Reversível: quando a alteração causada pelo impacto pode ser alvo de ações que restaurem
o equilíbrio ambiental próximo ao pré existente; ou,
Irreversível: quando a alteração causada pelo impacto não pode ser revertida por ações de
intervenção.

Mitigação: refere se à capacidade de minimização do impacto ambiental uma vez
implantada a atividade causadora, sendo classificada em:
Mitigável: quando a alteração do impacto pode ser minimizada, ou seja, o impacto será
reduzido;
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Não Mitigável: quando a alteração do impacto não pode ser minimizada.

Sinergismo: refere se à capacidade do impacto interagir de forma espacial ou temporal
com outros impactos, potencializando ou não os seus efeitos. Quando há sinergismo, serão
apresentados os impactos que terão interação.
Para os atributos apresentados, algumas observações se fazem importantes para dois deles
em específico: magnitude e importância, os quais se remetem ao grau de significação de um
impacto em relação ao fator ambiental afetado e frente a outros impactos e componentes ambientais
(MAIA, 1992), corresponde à grandeza de um impacto em termos absolutos, podendo ser definido
como a medida de alteração de um atributo ambiental, tanto de forma quantitativa como qualitativa.
Sendo assim, a partir das metodologias acima apresentadas, foi realizada a AIA para o
cenário dos meios biótico, físico e socioeconômico da LT 500 kV Oeste Seridó. Os impactos
identificados foram detalhados em textos descritivos com indicação de suas características,
classificação de seus atributos, correlação dos componentes ambientais afetados ou susceptíveis
às alterações. Também foram apresentadas as medidas de prevenção, mitigação ou de controle
que devem ser adotadas pelo empreendedor para cada impacto prognosticado. Ao fim, todas as
informações foram compiladas em uma matriz resumo de impactos ambientais que é apresentada
na Tabela 84, a seguir.
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6.1.1

IMPACTOS IDENTIFICADOS

6.1.1.1

Meio Biótico
A seguir são apresentados os impactos identificados relacionados ao meio biótico.

6.1.1.1.1 Supressão Vegetal
A supressão de vegetação da faixa de servidão deverá ser reduzida ao mínimo estritamente
necessário, de modo a assegurar as condições para a construção e manutenção da linha.
Assim sendo, a supressão e a limpeza da faixa de servidão serão feitas de maneira seletiva,
com a derrubada de árvores de maior porte. Não será considerado como necessária limpeza e a
supressão nos trechos onde ocorrem pastagem artificial.
Na supressão e/ou limpeza da faixa de servidão, não serão utilizados produtos químicos e
nem usos de queimadas.
Tabela 85

Atributos e classificação do impacto de supressão vegetal.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Média

Importância

Alta

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável
Lesão e Morte de Indivíduos da Fauna,
Aumento do Risco de Acidentes com Animais

Sinergia

Peçonhentos, Venenosos ou Silvestres, Aumento do
Risco de Acidentes com Terceiros e Aumento na
Geração de Ruídos
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6.1.1.1.2 Desestruturação do Habitat
A supressão de vegetação necessária à implantação da LT causará a desestruturação de
habitats de espécies da fauna e flora locais.
Com relação à fauna, os impactos esperados podem ser considerados baixos, já que as
áreas de influência apresentam profunda alteração e fragmentação dos ambientes que lhes servem
como habitat. Segundo o diagnóstico ambiental, verificou se que 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. Considerando a avifauna, também não são esperados grandes riscos para esse grupo
faunístico, uma vez que a fragmentação do habitat já presente na região afeta diversidade biológica
local.
Quanto à flora, de maneira geral a vegetação presente na área de estudo encontra se muito
degradada devido ao uso dos recursos florestais pela população, com exceção de algumas
localidades próximo as encostas. Por este motivo os impactos esperados nesse componente
ambiental podem ser considerados baixos.
Tabela 86

Atributos e classificação do impacto de destruição do habitat.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Média

Importância

Alta

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Lesão e Morte de Indivíduos da Fauna e Aumento
do Risco de Acidentes com Animais Peçonhentos,
Venenosos ou Silvestres

6.1.1.1.3 Lesão e Morte de Indivíduos da Fauna
Durante a fase de implantação podem ocorrer impactos relacionados à lesão e morte de
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indivíduos dos diversos componentes faunísticos, em consequência de atropelamentos pela
circulação de veículos, durante as atividades de supressão, e em eventuais situações de caça e
morte de animais peçonhentos.
Já na fase de operação da LT tal impacto pode estar mais relacionado com a avifauna devido
eventos de colisão das espécies com os cabos de energia e torres do empreendimento,
principalmente próximos aos maiores fragmentos de vegetação atingidos pelo empreendimento.
Tabela 87

Atributos e classificação do impacto de lesão e morte de indivíduos da fauna.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Desestruturação do Habitat

6.1.1.1.4 Aumento do Risco de Acidentes com Animais Peçonhentos, Venenosos ou Silvestres
Durante a fase de construção do empreendimento os trabalhadores estarão expostos ao
risco da ocorrência de acidentes com animais, principalmente os peçonhentos devido a presença
de serpentes na região.
Tabela 88
Atributos e classificação do impacto de aumento do risco de acidentes com animais
peçonhentos, venenosos ou silvestres.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Baixa
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Atributos

Classificação

Importância

Baixa

Reversibilidade

Não se aplica

Possibilidade de Mitigação

Mitigável
Desestruturação do Habitat, Lesão e Morte de

Sinergia

Indivíduos da Fauna e Aumento do Risco de
Acidentes com Terceiros

6.1.1.2

Meio Físico
A seguir são apresentados os impactos identificados relacionados ao meio físico.

6.1.1.2.1 Aumento na Ocorrência de Processos Erosivos
Os processos erosivos podem ocorrer durante a implantação do empreendimento pela
movimentação de solo para abertura de acessos, praças de torres, faixa de serviço, escavação de
fundações e construção do canteiro de obras.
Na área do empreendimento, processos erosivos poderão estar associados à remoção ou
destruição da cobertura vegetal e pedológica e a movimentação dos materiais e sua acumulação,
particularmente nos terrenos com maior declividade, modificação inadequada da geometria do
relevo e, também, a resistência mecânica do solo ou rocha, a favor do desencadeamento do
processo erosivo.
Tabela 89

Atributos e classificação do impacto de aumento na ocorrência de processos erosivos.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Alteração da Qualidade da Água Superficial
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6.1.1.2.2 Alteração da Qualidade do Ar
A implantação do empreendimento pode ocasionar eventuais alterações nos parâmetros de
qualidade do ar, principalmente relacionado à formação de poeira e particulados durante o tráfego
de veículos por estradas de leito natural e emissão de poluentes nos motores a combustão.
Tabela 90

Atributos e classificação do impacto de alteração da qualidade do ar.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Aumento do Risco de Transmissão de Doenças

6.1.1.2.3 Alteração da Qualidade da Água Superficial
A implantação do empreendimento pode ocasionar eventuais alterações nos parâmetros
físico químicos e biológicos dos corpos hídricos perenes ou temporários existentes na área de
influência, fatos que também podem impactar negativamente a biota aquática local.
Na fase de implantação o impacto pode ocorrer devido vazamentos óleos e graxas em
veículos, máquinas e equipamentos estacionários, carreamento de sedimentos e efluentes aos
corpos hídricos.
O carreamento de sedimentos pode ocorrer na fase de construção das torres, onde há
limpeza do terreno para montagem das estruturas, abertura dos caminhos de acesso e da faixa de
serviço. A formação de processos erosivos pode intensificar esse impacto, tanto na fase
implantação como na fase de operação do empreendimento
Os sólidos têm a capacidade de alterar, entre outros, os parâmetros de turbidez,
concentração de sólidos totais, dissolvidos e sedimentáveis, Demanda Bioquímica de Oxigênio
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(DBO), que afetam diretamente a biota aquática.
Tabela 91

Atributos e classificação do impacto de alteração da qualidade da água superficial.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Desestruturação do Habitat e Aumento do Risco de
Transmissão de Doenças

6.1.1.2.4 Contaminação do Solo
A contaminação do solo pode ser ocasionada pela disposição inadequada de resíduos e
efluentes gerados nas fases de implantação e operação do empreendimento, de modo que matérias
e substâncias podem infiltrar, contaminando o solo localmente.
A contaminação do solo também pode estar relacionada à infiltração no solo de efluentes
sanitários não tratados adequadamente e vazamento de óleos e graxas. Tais ocorrências são
capazes, também, de ocasionar alterações na qualidade da água subterrânea na área do
empreendimento e influenciar na saúde dos trabalhadores.
Tabela 92

Atributos e classificação do impacto de contaminação do solo.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Alta

Reversibilidade

Reversível
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Atributos

Classificação

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Alteração da Qualidade da Água Superficial,
Geração de Resíduos Sólidos e Aumento do Risco
de Transmissão de Doenças

6.1.1.2.5 Aumento na Geração de Ruídos
O aumento do nível de ruídos é consequência natural das implementações de atividades
humanas e podem ter proporções danosas ao trabalhador, a população e a própria fauna.
são
fundamentais para prevenir possíveis riscos à saúde ocupacional dos trabalhadores e das pessoas
residentes no entorno do empreendimento.
Tabela 93

Atributos e classificação do impacto de aumento na geração de ruídos.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Desestruturação do Habitat e Aumento do Risco de
Transmissão de Doenças

6.1.1.2.6 Geração de Resíduos Sólidos
As atividades realizadas durante a implantação do empreendimento, sejam no canteiro de
obras ou nas frentes de serviço da linha, bem como na fase de operação, ocasionarão geração de
resíduos das mais diversas tipologias, como por exemplo, resíduos recicláveis, orgânicos, de
construção civil, entre outros.
Tais resíduos se acondicionados, armazenados ou destinados de forma incorreta podem
ocasionar diversos impactos negativos ao meio ambiente local.
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Tabela 94

6.1.1.3

Atributos e classificação do impacto de geração de resíduos sólidos.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Contaminação do Solo e Alterações na Qualidade
da Água Superficial

Meio Socioeconômico
A seguir são apresentados os impactos identificados relacionados ao meio socioeconômico.

6.1.1.3.1 Ampliação do Sistema de Energia Elétrica
A implantação do empreendimento contribuirá para a confiabilidade e melhoria na oferta de
energia elétrica para toda uma região, incrementando o quadro de transmissão de energia elétrica
e dando suporte ao desenvolvimento econômico dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
Tabela 95

Atributos e classificação do impacto de ampliação do sistema de energia elétrica.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Operação

Natureza

Positiva

Incidência

Direta

Abrangência

Regional

Duração

Permanente

Magnitude

Alta

Importância

Alta

Reversibilidade
Possibilidade de Mitigação
Sinergia

Aumento da Demanda de Bens e Serviços;
Geração de Empregos Direitos e Indiretos e
Geração de Impostos e Contribuições
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6.1.1.3.2 Aumento da Oferta de Empregos Temporários
A implantação do empreendimento irá implicar na geração de novos postos de trabalho,
sejam eles diretos ou indiretos. Estima se que na fase de implantação, o pico de obras contará com
223 trabalhadores diretos.
Tabela 96

Atributos e classificação do impacto de aumento da oferta de empregos temporários.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Natureza

Positiva

Incidência

Direta

Abrangência

Regional

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Alta

Reversibilidade
Possibilidade de Mitigação
Aumento da Demanda de Bens e Serviços,
Sinergia

Aumento do Risco de Acidentes com Terceiros,
Aumento do Risco de Transmissão de Doenças e
Interferência em Comunidades Tradicionais

6.1.1.3.3 Aumento da Demanda de Bens e Serviços
A implantação do empreendimento irá implicar no aumento da demanda de bens e serviços,
seja pela aquisição de materiais para construção pelo empreendedor, seja por aumento na geração
de empregos diretos e indiretos que farão aumentar o poder aquisitivo das pessoas, fato que irá
demandar aquisição de bens e serviços em todos os municípios atingidos pela LT.
Tabela 97

Atributos e classificação do impacto de aumento da demanda de bens e serviços.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Natureza

Positiva

Incidência

Direta

Abrangência

Regional

Duração

Temporária

Magnitude

Média
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Atributos

Classificação

Importância

Alta

Reversibilidade
Possibilidade de Mitigação
Sinergia

Geração de Empregos Direitos e Indiretos e
Geração de Impostos e Contribuições

6.1.1.3.4 Geração de Impostos e Contribuições
Na fase de implantação será percebido aumento na geração de impostos e contribuições
devido ao aumento na demanda por bens e serviços pelos trabalhadores e empreiteiras
relacionadas com o empreendimento.
Já na fase de operação, além de impostos sobre os bens e materiais será recolhido também
o ISSQN (Imposto Sobre o Serviço de Qualquer Natureza) sobre a prestação de serviços das
equipes de vistorias e manutenção.
Tabela 98

Atributos e classificação do impacto de geração de impostos e contribuições.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Natureza

Positiva

Incidência

Direta

Abrangência

Regional

Duração

Permanente

Magnitude

Média

Importância

Alta

Reversibilidade
Possibilidade de Mitigação
Sinergia

Aumento da Demanda de Bens e Serviços

6.1.1.3.5 Aumento no Risco de Transmissão de Doenças
Durante a fase de construção do empreendimento, com o aumento do número de
trabalhadores locais, é possível que os municípios atingidos registrem aumento nos casos de
transmissão de doenças, principalmente as doenças sexualmente transmissíveis.
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Tabela 99

Atributos e classificação do impacto de aumento no risco de transmissão de doenças.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Alta

Reversibilidade
Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Aumento da Oferta de Empregos Temporários

6.1.1.3.6 Aumento do Risco de Acidentes com Terceiros
As atividades de construção de uma LT propiciam o aumento dos riscos de acidentes com
terceiros, devido ao aumento do fluxo de veículos e maquinários no local no período de obra, bem
como às atividades necessárias para implantação e operação, envolvendo trabalho tanto em solo
quanto em altura e de acidente por indução elétrica.
Tabela 100

Atributos e classificação do impacto de aumento do risco de acidentes com terceiros.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Alta

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Aumento da Oferta de Empregos Temporários
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6.1.1.3.7 Criação de Novas Áreas com Restrição de Uso do Solo
Devido à operação do empreendimento e da necessidade da adoção de medidas de
segurança, as propriedades atingidas terão restrições de atividades na faixa de servidão de 60 m
da LT, onde não poderão edificar, fazer uso do fogo e plantar determinadas espécies vegetais. Isso
ocasionará restrição de atividades em suas próprias propriedades, fato que traz um impacto
negativo aos atingidos.
Tabela 101

Atributos e classificação do impacto de criação de novas áreas com restrição de uso do solo.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

6.1.1.3.8 Identificação de Patrimônio Arqueológico
A identificação de sítios arqueológicos na fase de planejamento e implantação da LT é
considerada positiva, uma vez que proporciona incremento ao patrimônio arqueológico regional e
nacional, bem como proporciona aumento do conhecimento científico relacionado ao tema e mitiga
a possibilidade de eventual destruição de Patrimônio Arqueológico pela possibilidade do Resgate.
Tabela 102

Atributos e classificação do impacto de identificação de patrimônio arqueológico.
Atributos
Classificação
Fase de Ocorrência

Planejamento e Implantação

Natureza

Positiva

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária
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Atributos

Classificação

Magnitude

Baixa

Importância

Alta

Reversibilidade
Possibilidade de Mitigação
Sinergia

Destruição e/ou Intervenção em Patrimônio
Arqueológico

6.1.1.3.9 Destruição e/ou Intervenção em Recursos Arqueológicos
Na fase de implantação da LT podem ocorrer possíveis situações que ocasionem a
destruição e/ou intervenção em patrimônios arqueológicos locais, principalmente nas atividades de
escavação para fundações, terraplanagens e aberturas de acesso. Se as áreas não estiverem
identificadas, poderá ocorrer um impacto negativo ao patrimônio causado pelo empreendimento.
Tabela 103
Atributos e classificação do impacto de destruição e/ou intervenção em recursos
arqueológicos.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Alta

Importância

Alta

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Identificação de Patrimônio Arqueológico

6.1.1.3.10 Interferência em Comunidades Tradicionais
Na área de influência do empreendimento foi identificada uma comunidade quilombola
denominada Serra do Talhado, localizada, em Santa Luzia (PB), a aproximadamente 360 metros
do traçado da linha. A implantação e operação do empreendimento pode trazer impactos negativos
aos costumes e práticas da comunidade.
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Tabela 104

7

Atributos e classificação do impacto de interferência em comunidades tradicionais.
Atributos
Classificação
Fase de Ocorrência

Planejamento, Implantação e Operação

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Média

Importância

Alta

Reversibilidade

Não

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Aumento do Risco de Transmissão de Doenças e
Aumento do Risco de Acidentes com Terceiros

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

5 apresenta de modo resumido os possíveis acidentes relacionados ao empreendimento.
Quadro 5

Possíveis acidentes relacionados ao empreendimento
FASE

IMPLANTAÇÃO

OPERAÇÃO

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

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

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

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

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

9

MEDIDAS DE CONTROLE DE MITIGAÇÃO
Neste item são apresentados os programas de controle e monitoramento recomendados

para o empreendimento em questão. Compõem um conjunto de medidas para garantir a adequada
gestão ambiental da atividade, considerando a legislação ambiental vigente. Busca se garantir o
uso sustentável dos recursos naturais e a manutenção da qualidade ambiental nas áreas de
influência do empreendimento por meio da implantação de programas ambientais que terão por
objetivo prevenir, mitigar ou controlar os impactos prognosticados por este estudo e que podem vir
a ocorrer durante o planejamento, implantação e operação do empreendimento.
Destaca se que todos os programas são apresentados em diretrizes gerais, os quais
deverão ser detalhados na fase de licenciamento de instalação do empreendimento. A listagem dos
impactos e programas ambientais associados à implantação e operação do empreendimento é
apresentada no Tabela 105.
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Tabela 105 Relação dos Impactos e Programas Ambientais associados ao planejamento, implantação e
operação do empreendimento
Impacto Prognosticado

Programa Ambiental
Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da
Construção

Aumento na Ocorrência de Processos Erosivos

PAC, Programa de Monitoramento da

Qualidade da Águas Superficial, Programa de
Recuperação e Monitoramento de Áreas
Degradadas
Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da

Alteração da Qualidade do Ar

Construção

PAC, Programa de Comunicação

Social e Programa de Educação Ambiental
Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da
Construção
Alterações na Qualidade da Água Superficial

PAC, Programa de Monitoramento da

Qualidade da Águas Superficial, Programa de
Recuperação e Monitoramento de Áreas
Degradadas e Programa de Educação Ambiental

Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da
Construção
Contaminação do Solo

PAC, Programa de Gerenciamento de

Resíduos Sólidos e Programa de Recuperação,
Monitoramento de Áreas Degradadas e Programa de
Educação Ambiental
Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da

Aumento na Geração de Ruídos

Construção PAC, Programa de Comunicação
Social e Programa de Educação Ambiental
Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da
Construção, Programa de Gerenciamento de

Geração de Resíduos Sólidos

Resíduos Sólidos e Programa de Educação
Ambiental
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Impacto Prognosticado

Programa Ambiental
Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da
Construção

Supressão Vegetal

PAC, Programa de Supressão

Florestal, Programa de Salvamento da Fauna,
Programa de Educação Ambiental e Programa de
Comunicação Social
Programa de Gestão Ambiental, Programa de
Recuperação e Monitoramento de Áreas
Degradadas, Programa de Monitoramento da Fauna,

Desestruturação do Habitat

Programa de Supressão Florestal, Programa de
Salvamento da Fauna e Programa de Educação
Ambiental
Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da
Construção

Lesão e Morte de Indivíduos da Fauna

PAC, Programa de Monitoramento da

Fauna, Programa de Supressão Florestal, Programa
de Salvamento da Fauna e Programa de Educação
Ambiental
Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da
Construção, Programa de Monitoramento da Fauna,

Aumento do Risco de Acidentes com Animais
Peçonhentos, Venenosos ou Silvestres

Programa de Supressão Florestal, Programa de
Salvamento da Fauna, Programa de Educação
Ambiental e Programa de Comunicação Social
Programa de Gestão Ambiental, Programa Ambiental

Aumento da Oferta de Empregos Temporários

da Construção PAC, Programa de Comunicação
Social, e Programa de Indicadores Socioeconômicos

Programa de Gestão Ambiental, Programa Ambiental
Ampliação do Sistema de Energia Elétrica

da Construção e Programa de Comunicação Social
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Impacto Prognosticado

Programa Ambiental
Programa de Gestão Ambiental, Programa Ambiental

Aumento da Demanda de Bens e Serviços

da Construção, Programa de Comunicação Social e
Programa de Indicadores Socioeconômicos
Programa de Gestão Ambiental, Programa Ambiental

Geração de Impostos e Contribuições

da Construção PAC, Programa de Comunicação
Social e Programa de Indicadores Socioeconômicos
Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da

Aumento do Risco de Transmissão de Doenças

Construção PAC, Programa de Comunicação Social
e Programa de Indicadores Socioeconômicos
Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da

Aumento do Risco de Acidentes com Terceiros

Construção PAC e Programa de Comunicação
Social

Programa de Gestão Ambiental, Programa de
Criação de Novas Áreas com Restrições de Uso
do Solo

Indenização, Programa de Comunicação Social e
Programa de Indicadores Socioeconômicos

Programa de Gestão Ambiental

Identificação de Patrimônio Arqueológico*

Programa de Comunicação Social, Programa de
Interferência em Comunidades Tradicionais

Educação Ambiental e Programa de Comunidades
Tradicionais**

*O programa específico para atendimento a estes impactos, serão propostos após a conclusão da AIPA
conforme detalhado no Quadro 4

Enquadramento e etapas do Estudo do Patrimônio Arqueológico.

**O Programa de Comunidades Tradicionais será executado com base no Estudo de Componente
Quilombola ECQ e Programa Básico Ambiental Quilombola PBAQ, os quais estão em execução e serão
elaborados e aprovados pela comunidade e órgão competente.
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9.1

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL

PGA

Natureza
Este programa possui natureza preventiva, mitigadora e corretiva.
Justificativas e Objetivos
O PGA se justifica por ser necessária a interação entre todas as partes envolvidas na
implantação e operação do empreendimento, o que implica controlar, monitorar e conduzir o
processo frente às exigências ambientais. Faz se importante por ser o mecanismo de
acompanhamento e controle da execução de todos os programas ambientais previstos para a LT,
promovendo troca de informações entre os envolvidos, gerenciando cronogramas, antevendo
demandas e agindo de forma preventiva, mitigatória ou corretiva no que tange aos aspectos
ambientais e socioeconômicos do empreendimento.
Diante disso, o objetivo geral deste programa é o acompanhamento sistemático das ações
previstas durante a fase de implantação e operação.
Atividades Previstas
a)

Coordenação Ambiental: Deverá promover a coordenação e programação das atividades

relacionadas ao PGA e dos demais programas ambientais previstos para o empreendimento, bem
como inspecionar as ações e serviços implantados no âmbito desses programas, visando o
atendimento das legislações ambientais vigentes e fiscalização do cumprimento das atividades
previstas dentro dos escopos dos programas e das licenças ambientais da LT;
b)

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

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

Supervisão Ambiental: Deverão ser realizadas, com frequência diária, atividades de campo

para supervisão ambiental do empreendimento durante a fase implantação, de modo a identificar
eventuais não conformidades frente aos componentes ambientais afetados pela atividade.
Também terá objetivo de registrar e acompanhar as ações corretivas e preventivas eventualmente
necessárias. Na fase de operação, recomenda se que tal atividade seja realizada com frequência
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trimestral;
d)

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

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

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

(RAC): Realizar o acompanhamento fotográfico das atividades e criar fichas de monitoramento e
acompanhamento (FAA) de cada frente de serviço. Quando forem identificadas situações
inadequadas que necessitam de adequações e correções, deverão ser elaboradas Fichas de
os responsáveis pela execução e os prazos a serem observados.
Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação do PGA é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
Cronograma de Execução
Este programa deve ser executado durante todo o período de implantação e operação do
empreendimento. Serão compilados relatórios de gestão ambiental com frequência semestral para
serem apresentados ao órgão ambiental. Também estão previstas reuniões mensais, na fase obras,
e semestrais na fase de operação com a participação de todos os envolvidos na implantação e
operação da LT, sejam eles, empreendedor e/ou empresas terceirizadas.
Sinergia com Outros Programas
O PGA tem sinergia com todos os demais programas propostos no estudo.
9.2

PLANO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO

PAC

Natureza
Este programa possui natureza preventiva, mitigadora e corretiva.
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Justificativas e Objetivos
O Programa de Controle Ambiental das Obras se justifica para garantir que as atividades
construtivas sigam estritamente as especificações técnicas exigidas pelo empreendedor para que
os serviços atendam todas as diretrizes ambientais exigidas pelos órgãos ambientais competentes,
bem como as exigências inerentes à saúde e segurança no trabalho dos colaboradores. É um
importante mecanismo de controle e gerenciamento das atividades construtivas, pois busca agir de
forma preventiva, mitigatória ou corretiva no que tange aos aspectos ambientais e de segurança do
trabalho relacionados com a fase de implantação da LT.
Diante disso, o objetivo geral deste programa é o acompanhamento sistemático das ações
construtivas do empreendimento durante sua fase de implantação.
Público alvo
Todos os colaboradores que desempenhem suas atividades nas frentes de serviço e
canteiro de obras do empreendimento.
Atividades Previstas
a)

Diálogo Diário de Segurança: Essa atividade deverá ser realizada diariamente com todas as

equipes envolvidas na construção da LT. Esses eventos serão oportunidades para inserir conceitos
na política de trabalho que visem a segurança no trabalho, saúde, meio ambiente e boas práticas
ao logo de todo o processo construtivo;
b)

Manual de boas práticas ambientais: Elaborar um manual de boas práticas ambientais onde

devem ser observadas em todas as atividades construtivas do empreendimento, como por exemplo,
execução de fundações, concretagem, reaterro e compactação, montagem das estruturas,
lançamento de cabos, canteiro de obras e na fase de desmobilização. Esse manual conterá todas
as diretrizes e a descrição detalhada de todas as ações que devem ser desenvolvidas. Deve ser
realizado um treinamento de todos os colaboradores pela equipe de supervisão de controle
ambiental do empreendimento;
c)

Código de Conduta dos Trabalhadores: Esse documento tem por objetivo estabelecer regras

de convivência entre os colaboradores e com a população em geral residente nos municípios em
que será construída a LT. Tal código dever ser apresentado aos interessados por meio de
integração, palestras específicas, treinamentos, Diálogos Diário de Segurança, e deve abordar
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questões relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas, uso de drogas, normas de higiene e
saneamento, proibição quanto ao uso de fogo, entre outros temas importantes;
d)

Monitoramento de Ruídos e Poeiras: Elaborar programas de monitoramento que

contemplem ações para controle dos ruídos emitidos na fase obras, como por exemplo, realizar
manutenções periódicas dos veículos, fiscalização das atividades e uso de EPIs, monitoramentos
com instrumentos de medição, entre outros. Já para o controle de poeiras devem ser previstas
medidas de controle, como por exemplo, umidificação das vias não pavimentadas, principalmente
aquelas próximas a núcleos populacionais, e controle de velocidade dos veículos;
e)

Controle Ambiental do Canteiro de Obras: Para implantação do canteiro de obras algumas

diretrizes devem ser observadas, como por exemplo, utilizar uma área já impactada por atividades
antrópicas, evitar ao máximo supressão de vegetação, execução de sistemas de drenagem para
minimizar a ocorrência de processos erosivos, construção de fossas sépticas devidamente
dimensionadas para tratamento dos efluentes sanitários gerados, construção de Separadores de
Água e Óleo (SAO) e bacias de contenção para lavagem de veículos e armazenamento de produtos
químicos perigosos, implantação de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e ao final das
obras remover todas estruturas temporárias, sobras de materiais, sucatas, entulhos promovendo a
destinação ambientalmente adequadas dos mesmos;
f)

Armazenamento de Produtos Químicos Perigosos: O armazenamento dessas substâncias,

principalmente combustíveis e óleos lubrificantes, merece atenção especial. Para tanto, deverão
ser construídas bacias de contenção nos locais de armazenamento para conter eventuais
vazamentos, as áreas de abastecimento devem ser dotadas de pisos impermeáveis e sistemas de
drenagem com direcionamento para as bacias de contenção e caso haja contaminação do solo por
essas substâncias, o mesmo deverá ser coletado, armazenado em caçambas ou bombonas
plásticas e encaminhado para Aterro Classe I;
g)

Treinamento e Segurança Operacional dos Trabalhadores: Para garantir a segurança e o

bem estar dos trabalhadores durante a fase de implantação do empreendimento, devem ser
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho) PCMAT e demais
documentos correlatos;
h)

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

conformidade ambiental das atividades conforme as condicionantes ambientais do empreendimento
e do manual de boas práticas ambientais. Todas as informações devem ser compiladas em forma
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de relatório técnico para ser enviado ao órgão ambiental competente na periodicidade determinada
na licença ambiental.
Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação do PAC é da empreiteira supervisionado pelo
empreendedor.
Cronograma de Execução
Este programa deve ser executado durante todo o período de implantação do
empreendimento. Serão compilados relatórios com frequência mensal para controle do
empreendedor e relatório com frequência semestral para serem apresentados ao órgão ambiental.
Também estão previstas reuniões mensais, na fase obras com a participação de todos os
envolvidos na implantação da LT, sejam eles, empreendedor e/ou empresas terceirizadas.
Sinergia com Outros Programas
O PAC tem sinergia com o Programa de Gestão Ambiental, Programa de Monitoramento de
Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos, Programa de Comunicação Social,
Programa de Educação Ambiental, Programa de Salvamento da Fauna, Programa de Supressão
Florestal e Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
9.3

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Natureza
Este programa possui natureza preventiva, mitigadora e corretiva.
Justificativas e Objetivos
Este programa se justifica pelo fato de que na fase de implantação e operação do

empreendimento haverá a geração de alguns resíduos sólidos, os quais devem ser adequadamente
caracterizados, quantificados, gerenciados e encaminhados para destinação final ambientalmente
adequada.
Diante disso, o objetivo do programa é promover o adequado gerenciamento dos resíduos
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gerados durante a implantação e operação do empreendimento.
Atividades Previstas
a)

Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC): Durante a

fase de implantação do empreendimento serão gerados diversos resíduos de construção civil, os
quais devem ser adequadamente caracterizados, acondicionados e destinados. Portanto, será
necessário elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC),
conduzido por profissional habilitado;
b)

Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS): Para a fase de operação

do empreendimento deve ser elaborado um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS),
feito por profissional habilitado, considerando as disposições legais acerca do tema e contendo, no
mínimo, a identificação, classificação, quantificação, formas de acondicionamento, armazenamento,
triagem e destinação final ambiental adequada de cada tipo ou classe de resíduo gerado;
c)

Banco de Dados e Documentação: Estruturar um banco de dados do empreendimento,

responsável por armazenar todas as informações relacionadas aos resíduos sólidos, como por
exemplo, quantidades geradas, frequências de destinação, manifestos de transporte, certificados
de destinação final, entre outros documentos e registros pertinentes;
d)

Acompanhamento da Execução dos Planos: Acompanhar, com periodicidade semestral ao

longo da operação do empreendimento, as atividades de implementação e execução do PGRS no
empreendimento, a fim de identificar não conformidades, ajustes e revisões que se façam
necessárias. Durante a fase de implantação recomenda se tal acompanhamento com frequência
mensal.
Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
Cronograma de Execução
Este programa deve ser executado durante todo o período de implantação e operação do
empreendimento.
Sinergia com Outros Programas
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Este programa tem sinergia com o Programa de Gestão Ambiental, Programa de
Monitoramento da Qualidade da Água Superficial e Programa de Recuperação e Monitoramento de
Áreas Degradadas.
9.4

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS
Natureza
Este programa possui natureza mitigatória e compensatória.
Justificativas e Objetivos
A implantação do empreendimento, em função das alterações ambientais promovidas e da

necessidade de adoção de medidas mitigadoras ou compensatórias, requer a recuperação das
áreas degradadas pela obra.
Assim sendo, o objetivo principal desse programa é promover a recomposição destes
setores mediante técnicas de recuperação do terreno e do reflorestamento com espécies
exclusivamente autóctones, recompondo hábitats para a fauna originalmente presente e
possibilitando a formação de corredores ecológicos através da união dos fragmentos florestais.
Os alvos deste programa são as áreas de escavação e movimentação de solo, de
empréstimo de material (caso haja), a área destinada ao canteiro de obras, eventuais acessos
temporários e as áreas sensíveis existentes, cujo estado de conservação exige especial atenção.
De uma forma geral, a retirada de material de empréstimo para construção, assim como para
abertura ou melhoria de estradas e outras atividades que envolvem movimentação de solo,
acarretam a eliminação da cobertura vegetal e a descaracterização das camadas superficiais do
solo, restando, ao término das obras, uma paisagem alterada. Além do aspecto paisagístico
negativo, tais ações acabam intensificando processos erosivos, ocasionando o assoreamento dos
rios e aumentando os índices de turbidez da água, resultando em significativas modificações dos
ecossistemas aquáticos e terrestres.
Desse modo, a recuperação das áreas degradadas torna se uma questão fundamental sob
os aspectos da conservação ambiental e da utilização racional dos recursos naturais, sendo
considerada, inclusive, na legislação pertinente.
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Visando evitar ou minimizar processos erosivos e recuperar hábitats para a fauna terrestre,
o presente programa deve promover a recuperação das alteradas pela construção do
empreendimento.
Atividades Previstas
a)

Projeto de Recuperação: Deverá ser elaborado projeto específico de recuperação ambiental,

com definição prévia das áreas a serem recuperadas no âmbito da área de influência direta do
empreendimento, bem como das espécies a serem utilizadas na recuperação das áreas com base
na estrutura fitossociológica da vegetação local e nas características ambientais do local;
b)

Aproveitamento de Solo Orgânico: Estocar para posterior aproveitamento o solo orgânico

removido durante a execução das obras e de exploração das áreas de empréstimo;
c)

Plantio e Monitoramento: Realizar o plantio de espécies vegetais e o posterior

monitoramento durante a fase de operação do empreendimento, conforme diretrizes do projeto de
recuperação e do órgão ambiental competente.
Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação do programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
Cronograma de Execução
A recuperação de áreas degradadas deverá ser iniciada após o término da construção, com
prazo de execução de 12 meses.
Sinergia com Outros Programas
Este programa tem sinergia com o Programa de Gestão Ambiental, Programa de
Monitoramento de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos, Plano Ambiental
da Construção, Programa de Supressão Florestal, Programa de Monitoramento da Fauna,
Programa de Educação Ambiental e Programa de Comunicação Social.
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9.5

PROGRAMA DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS
Natureza
Este programa possui natureza preventiva, mitigadora e corretiva.
Justificativas e Objetivos
Este programa se justifica pela necessidade do empreendedor em monitorar a ADA para

prevenir, mitigar e combater processos erosivos que possam se desenvolver ao longo do período
de implantação da LT. Com isso, esse impacto potencial terá menor influência negativa sobre os
componentes afetados, como o solo e, indiretamente, os recursos hídricos locais.
Portanto, os objetivos deste programa são identificar, prevenir e controlar processos
erosivos do empreendimento.
Atividades Previstas
a)

Mapeamento de Áreas Potenciais: Realizar mapeamento e identificação das áreas do

empreendimento mais propensas a desenvolver processos erosivos. Este trabalho deve ser
realizado com apoio de ferramentas de cartografia, geoprocessamento e baseado em técnicas
geológicas e geotécnicas;
b)

Proteção Superficial do Solo: Promover a revegetação das porções de áreas que venham a

apresentar solo exposto. Para tanto, dependo da localização geográfica e uso do solo, podem ser
aplicadas técnicas de enleivamento, hidrossemeadura, entre outras;
c)

Implantação de Sistemas de Drenagem: Implantar, quando necessário, redes de drenagem

para disciplinar o escoamento superficial das águas pluviais no empreendimento. Essa é uma
medida preventiva e mitigadora muito importante dentro do contexto de controle dos processos
erosivos, principalmente em áreas mais suscetíveis à ocorrência desses eventos;
d)

Adoção de Ações de Controle: Adotar, quando da ocorrência de um processo erosivo,

medidas para controlar a sua evolução, por meio da construção de obras de contenção, redes de
drenagem, implantação de mantas geotêxteis, entre outras;
e)

Monitoramento Periódico: Monitorar, com frequência mensal, a ADA do empreendimento a

fim de identificar a ocorrência de eventuais processos erosivos, acompanhar a evolução dos já
instalados, bem como as medidas de controle adotadas, e indicar ações preventivas, mitigatórias
ou de controle que se façam necessárias ao contexto do programa.
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Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
Cronograma de Execução
Este programa deve ser executado durante toda a fase de implantação do empreendimento,
com campanhas realizadas mensalmente.
Sinergia com Outros Programas
Este programa tem sinergia com o Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental para
Construção, Programa de Recuperação e Monitoramento de Áreas Degradadas e Programa de
Supressão Florestal.
9.6

PROGRAMA DE SUPRESSÃO FLORESTAL
Natureza
Este programa possui natureza preventiva e mitigadora.
Justificativas e Objetivos
Esse programa tem por objetivo acompanhar as ações de remoção da vegetação com

objetivo de abrir as áreas estritamente necessárias e previstas na ASV e dar destinação econômica
e adequada ambientalmente ao material retirado.
Público alvo
O público alvo deste programa são as equipes responsáveis pelas atividades de supressão.
Atividades Previstas
a)

Obtenção das Licenças Ambientais: Antes de iniciar os serviços de supressão florestal, o

empreendedor deve obter junto ao órgão ambiental competente as licenças ambientais necessárias
para execução dessas atividades;
b)

Elaborar Plano de Exploração Florestal: O empreendedor deverá elaborar um documento
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contendo todas as diretrizes a serem seguidas durante as atividades de supressão, sejam elas na
abertura de acesso, limpeza da faixa de servidão, abertura de praças das torres, retirada, transporte
e empilhamento da madeira;
c)

Treinamento das Equipes: As equipes de supressão devem ser treinadas e orientadas antes

do início dos trabalhos para que possam executar suas atividades de forma a garantir a efetividade
da execução deste programa ambiental;
d)

Organização e Planejamento Prévio das Atividades: As equipes responsáveis por este

programa devem planejar e organizar de modo prévio as atividades de supressão, compatibilizando
o cronograma junto às equipes de resgate e salvamento da fauna.
Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
Cronograma de Execução
Este programa deve ser executado durante toda a fase de planejamento e implantação do
empreendimento.
Sinergia com Outros Programas
Este programa tem sinergia com o Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da
Construção PAC, Programa de Salvamento da Fauna, Programa de Monitoramento de Prevenção,
Monitoramento e Controle de Processos Erosivos, Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas, Programa de Educação Ambiental E Programa de Comunicação Social.
9.7

PROGRAMA DE SALVAMENTO DA FAUNA
Natureza
Este programa possui natureza preventiva e mitigadora.
Justificativas e Objetivos
Por ocasião da supressão de vegetação deve se efetuar o resgate de espécies animais que

porventura permaneçam na área atingida, providenciando a soltura em áreas previamente
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estabelecidas e em casos de animais feridos providenciar o encaminhamento à assistência
veterinária previamente contratada. As ações de supressão prioritariamente devem ser
coordenadas visando propiciar a fuga dos animais.
Público alvo
O público alvo deste programa são as equipes de resgate de fauna e responsáveis pelas
atividades de supressão.
Atividades Previstas
a)

Obtenção das Licenças Ambientais: Antes de iniciar os serviços de resgate de fauna, o

empreendedor deve obter junto ao órgão ambiental competente as licenças ambientais necessárias
para execução dessas atividades;
b)

Contratação de Clínica Veterinária: O empreendedor deverá formalizar contrato com uma

clínica veterinária localizada em raio próximo à LT para que possa atender eventuais animais
feridos, resgatados durante a execução deste programa;
c)

Treinamento das Equipes: As equipes de supressão devem ser treinadas e orientadas antes

do início dos trabalhos para que possam executar suas atividades de forma a garantir a efetividade
da execução deste programa ambiental;
d)

Organização e Planejamento Prévio das Atividades: As equipes responsáveis por este

programa devem planejar e organizar de modo prévio as atividades de resgate, organizando o
cronograma junto às equipes de supressão para garantir a efetividade das ações de resgate;
e)

Preparação de Áreas de Soltura: A equipe responsável deve avaliar e determinar

previamente os remanescentes ou reservas que abrigarão os animais aptos à soltura, que foram
resgatados e capturados durante a execução deste programa;
f)

Resgate e Captura dos Animais: Essas atividades deverão ser realizadas por profissionais

com o devido treinamento e capacitação para tal, e será acompanhada por técnicos em cada frente
de trabalho, visando, além do resgate e relocação de representantes da fauna, assegurar as
providências em caso de acidentes por animais peçonhentos.
Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
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Cronograma de Execução
Este programa deve ser executado durante toda a fase de implantação do empreendimento.
Sinergia com Outros Programas
Este programa tem sinergia com o Programa de Gestão Ambiental, Plano Ambiental da
Construção PAC, Programa de Supressão Vegetal e Programa de Educação Ambiental.
9.8

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA
Natureza
Este programa possui natureza preventiva e mitigadora.
Justificativas e Objetivos
Esse programa tem por objetivo conhecer de modo mais aprofundado os hábitos da fauna e

em especial da avifauna em vista da existência de aves migratórias para se estabelecer parâmetros
que venham a mitigar os impactos decorrentes da instalação da LT.
Público alvo
O público alvo deste programa são as equipes responsáveis pelo monitoramento da fauna.
Atividades Previstas
a)

Monitoramento Sazonal da Fauna: Deverão ser realizadas campanhas de monitoramento

com frequência semestral durante a fase de implantação e operação do empreendimento nas áreas
de influência. Eventuais materiais testemunho obtidos deverão ser depositados em instituição
científica, permitindo consultas posteriores;
b)

Identificar locais utilizados por grupos de fauna: Realizar atividades de campo para identificar

locais utilizados pelos grupos de fauna que representem importância para a manutenção das
comunidades e espécies. Tal ação deverá ser concomitante aos monitoramentos sazonais;
c)

Elaboração de diagnósticos: os relatórios elaborados deverão diagnosticar se alterações na

comunidade faunística sob influência do empreendimento. Propostas de medidas mitigadoras e/ou
compensatórias deverão ser consideradas.
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Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
Cronograma de Execução
Este programa deve ser executado durante toda a fase de implantação e operação do
empreendimento.
Sinergia com Outros Programas
Este programa tem sinergia com o Programa de Gestão Ambiental, Programa de
Salvamento e Resgate da Fauna, Programa de Recuperação de Áreas Degradas e Programa de
Educação Ambiental.
9.9

PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO
Natureza
Este programa possui natureza mitigadora e indenizatória.
Justificativas e Objetivos
Tem por objetivo ressarcir os proprietários das áreas diretamente impactadas pela LT e suas

estruturas associadas, considerando que esta área de servidão terá restrições de uso de solo e que
a indenização deva ocorrer a partir de uma avaliação técnica baseada no uso e capacidade do solo
com suas eventuais culturas e benfeitorias atingidas baseado em valores locais e ou regionais.
Eventualmente em caso de não haver consenso entre as partes, o empreendedor poderá
recorrer aos meios legais através da instituição de DUP, sendo esse o último caso.
Todos os processos devem ser registrados junto a matrícula do imóvel com as devidas
restrições e em caráter perpétuo. Todos os custos com indenizações, regularizações, taxas e
impostos

serão

suportados pelo

documentação incipiente

empreendedor.

Eventualmente

ocorrendo

áreas

com

neste caso o empreendedor deve

formalizar documentação que atenda as questões legais e que de segurança jurídica. Recomenda
se na sequência em proceder a regularização fundiária, inclusive utilizando dos mecanismos de
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usucapião, extrajudicial ou judicial, se for o caso.
Público alvo
O público alvo deste programa são os proprietários das terras e/ou benfeitorias diretamente
afetadas pela implantação da LT.
Atividades Previstas
a)

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

comunicação direto com os proprietários de terras e/ou benfeitorias atingidas pela LT para que todos
os contatos possam ser de forma ágil, clara e efetiva entre as partes;
b)

Elaboração de avaliações patrimoniais: Deverão ser realizadas avaliações fundiárias das

áreas diretamente atingidas pelo empreendimento para determinar o valor de indenização. Esse
trabalho deve ser executado observando todas as normas técnicas vigentes e todos os princípios
de boa fé que devem reger as negociações. Cópias dos laudos de avaliação deverão ser
disponibilizados aos proprietários.
Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
Cronograma de Execução
Este programa deve ser executado durante toda a fase de planejamento e implantação do
empreendimento.
Sinergia com Outros Programas
Este programa tem sinergia com o Programa de Gestão Ambiental e Comunicação Social
do empreendimento.
9.10 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Natureza
Este programa possui natureza preventiva.
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Justificativas e Objetivos
Com a chegada de um novo empreendimento, a comunicação e o bom relacionamento entre
empreendedor, trabalhadores e comunidade do entorno do empreendimento é de extrema
importância para mitigar ruídos e problemas de comunicação. Este programa visa criar um canal de
comunicação contínuo entre o empreendedor e suas partes interessadas, contribuindo para a
melhoria no fluxo de informações e mitigação de impactos, bem como potencialização dos demais
programas executados pelo empreendedor.
Público alvo
O público alvo deste programa são: o empreendedor, as empresas responsáveis pela
construção e suas subcontratadas para a construção do empreendimento, líderes comunitários,
comunidade da AII e AID/ADA, autoridades municipais e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA.

Atividades Previstas
a)

Campanhas de Comunicação: deverão ser realizadas campanhas através de palestras,

visitas técnicas, entregas de materiais informativos e/ou audiovisual, comunicação em rádios, com
os colaboradores e moradores da AID/ADA do empreendimento sobre:
Convívio Seguro com o empreendimento;
Etapas da construção do empreendimento;
A conscientização da comunidade local sobre a segurança e cuidados com a faixa
de servidão;
Fases do licenciamento ambiental;
Divulgação das ações dos Programas Socioambientais;
Atividades executadas em atendimento a outros programas.
Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
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Cronograma de Execução
Este programa deve ser executado anteriormente e durante à instalação do
empreendimento, com periodicidade bimestral.
Sinergia com Outros Programas
Este programa tem sinergia com todos os demais programas propostos no estudo.
9.11 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Natureza
Este programa possui natureza preventiva.
Justificativas e Objetivos
A implantação do empreendimento acarretará no aumento da interação com meio ambiente,
diante disso deve se promover a conscientização de trabalhadores e população diretamente
afetada pelo empreendimento, a fim de mitigar possíveis impactos. Tal ação poderá ser
desenvolvida através de palestras, cartilhas educativas, ações nas escolas voltadas para
conscientização ambiental.
Público alvo
O público alvo deste programa são: o empreendedor, os colaboradores da obra e
comunidade da AID/ADA.
Atividades Previstas
a)

Palestras e/ou distribuição de material educativo: deverão ser realizadas palestras com os

trabalhadores do empreendimento e moradores da AID sobre os seguintes temas:
Como evitar se acidentes e atropelamentos da fauna silvestre na área do
empreendimento;
Como evitar acidentes ofídicos;
Como se assegurar melhor controle na gestão de resíduos;
A conscientização da comunidade local sobre a importância da conservação da
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fauna e do meio ambiente local,
Como fomentar o aprimoramento da qualidade ambiental dos fragmentos florestais
circunvizinhos.
Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
Cronograma de Execução
Este programa deve ser executado anteriormente e durante à instalação do
empreendimento, com periodicidade bimestral.
Sinergia com Outros Programas
Este programa tem sinergia com todos os demais programas propostos no estudo.
9.12 PROGRAMA DE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS
Natureza
Este programa possui natureza preventiva.
Justificativas e Objetivos
Na região entre os vértices 10 e 15, foi identificada uma área em expansão que está
localizada próxima à Comunidade Quilombola Serra do Talhado, visto que com a chegada do
empreendimento essa área poderá estar em constante expansão, faz se necessário o
monitoramento da região, a fim de mitigar possíveis impactos relacionados à comunicação e
segurança. Este programa visa monitorar a área de fragilidade social nos arredores do perímetro
urbano de Santa Luzia.
Público alvo
O público alvo deste programa serão os proprietários da AID/ADA do entorno do município
de Santa Luzia.
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Atividades Previstas
a)

Campanhas de Monitoramento: deverão ser aplicados questionários socioeconômicos e

realizado monitoramento da área a fim de identificar:
Quantitativo e crescimento das propriedades;
Perfil socioeconômico;
Identificação de demandas e potencialidades locais;
Contato com prefeitura e outros órgãos interessados;
Meios de comunicação junto a essa comunidade.
Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
Cronograma de Execução
Este programa deve ser executado anteriormente e durante à instalação do
empreendimento, com periodicidade trimestral.
Sinergia com Outros Programas
Este programa tem sinergia com o Programa de Comunicação Social.
9.13 PROGRAMA DE COMUNIDADES TRADICIONAIS
Natureza
Este programa possui natureza preventiva.
Justificativas e Objetivos
A implantação do empreendimento acarretará no aumento da interação em comunidades
tradicionais, indicando, segundo a Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015, a
necessidade de licenciamento junto a órgãos intervenientes.
Diante disto, este programa será objeto de estudo específico junto ao INCRA, atendendo
critérios específicos avaliados envolvendo a comunidade, gerando então o Programa Básico
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Ambiental Quilombola (PBAQ).
Público alvo
O público alvo deste programa será a comunidade quilombola de Serra do Talhado,
localizada em Santa Luiza/PB.
Atividades Previstas
As campanhas serão implantadas conforme orientações do PBAQ que será elaborado
conforme resultado do Estudo de Componente Quilombola ECQ, com aprovação da comunidade
e do INCRA.
Agentes Responsáveis pela Execução
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
Cronograma de Execução
Este programa terá um cronograma específico conforme resultado do ECQ e PBAQ.
Sinergia com Outros Programas
Este programa tem sinergia com o Programa de Comunicação Social, Programa de
Educação Ambiental, Programa de Indicadores Socioeconômicos.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de licenciamento da LT 500 kV Oeste Seridó iniciou se em junho de 2021 com
o percorrimento dos traçados propostos para o empreendimento, em agosto de 2021 foi protocolado
a Ficha de Caracterização Ambiental

FCA, no sistema do IBAMA, gerando o Processo n°

02001.016626/2021 96, junto ao referido órgão.
Durante o processo de estudo e elaboração de projeto foram identificados alguns possíveis
entraves técnicos, diante disso em setembro de 2021 foi realizado um novo percorrimento para
avaliação de novos traçados, para análise das 3 alternativas propostas.
Dentre os traçados propostos, o traçado selecionado foi a Alternativa 3, o que foi justificado
no item Alternativas Locacionais deste estudo. Após essa definição foram realizados os estudos de
cada área do conhecimento, divididos em termos gerais nos meios físico, biótico e socioeconômico.
Para a definição das Áreas de Influência Indireta

AII e Áreas de Influência Direta

AID,

foram atendidas as premissas estabelecidas no ANEXO I da Portaria 421, de 26 de outubro de
2011.
A região tem como característica o uso agropecuário das propriedades rurais e exploração
minerária.
Os principais impactos são decorrentes pela implantação das bases, torres e da constituição
da faixa de servidão de passagem.
Após a realização dos estudos ambientais dos meios físico, biótico e sócio econômico e da
avaliação dos impactos ambientais que serão gerados com a implementação da LT 500 kV Oeste
Seridó, sendo a Alternativa 3 selecionada, a equipe multidisciplinar participante do presente
Relatório Ambiental Simplificado

RAS entende que a LT é um empreendimento viável

ambientalmente, desde que sejam realizados as medidas e os programas ambientais propostos
para evitar, atenuar ou compensar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos
propostos no presente trabalho.
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Anexo 1

Planta do traçado com indicação das estruturas e indicação dos acessos
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Lista de espécies da flora
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Famíia

Espécie

Acanthaceae

Justicia aequilabris (Nees) Lindau

Acanthaceae

Justicia thunbergioides (Lindau) Leonard

Acanthaceae

Ruellia asperula (Mart. ex Nees) Lindau

Acanthaceae

Ruellia bahiensis (Nees) Morong

Acanthaceae

Ruellia paniculata L.

Alismataceae

Hydrocleys parviflora Seub.

Amaranthaceae

Amaranthus deflexus L.

Amaranthaceae

Froelichia humboldtiana (Roem. & Schult.) Seub.

Amaranthaceae

Gomphrena vaga Mart.

Anacardiaceae

Astronium urundeuva (M. Allemão) Engl.

Anacardiaceae

Schinopsis brasiliensis Engl.

Apocynaceae

Allamanda blanchetii A.DC.

Apocynaceae

Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc.

Apocynaceae

Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton

Apocynaceae

Ibatia nigra (Decne.) Morillo

Apocynaceae

Petalostelma cearense Malme

Araceae

Anthurium affine Schott

Aristolochiaceae

Aristolochia disticha Mast.

Asteraceae

Chresta martii (DC.) H.Rob.

Asteraceae

Chresta pacourinoides (Mart. ex DC.) Siniscalchi & Loeuille

Asteraceae

Dasyphyllum sprengelianum (Gardner) Cabrera

Asteraceae

Trichogonia salviifolia Gardner

Asteraceae

Tridax procumbens L.

Bignoniaceae

Cuspidaria argentea (Wawra) Sandwith

Bignoniaceae

Fridericia erubescens (DC.) L.G.Lohmann

Bignoniaceae

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos

Bignoniaceae

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore

Boraginaceae

Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger

Boraginaceae

Varronia dardani (Taroda) J.S.Mill.

Boraginaceae

Varronia leucocephala (Moric.) J.S.Mill.

Bromeliaceae

Bromelia arenaria Ule

Bromeliaceae

Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f.

Bromeliaceae

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez

Burseraceae

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett

Cactaceae

Cereus jamacaru DC.

Cactaceae

Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb.

Cactaceae

Xiquexique gounellei (F.A.C.Weber) Lavor & Calvente

Cactaceae

Pilosocereus pachycladus F.Ritter

Cactaceae

Tacinga inamoena (K.Schum.) N.P.Taylor & Stuppy
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Cactaceae

Tacinga palmadora (Britton & Rose) N.P.Taylor & Stuppy

Cleomaceae

Physostemon lanceolatum Mart. & Zucc.

Combretaceae

Combretum hilarianum D.Dietr.

Combretaceae

Combretum leprosum Mart.

Commelinaceae

Callisia filiformis (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt

Commelinaceae

Commelina diffusa Burm.f.

Convolvulaceae

Distimake aegyptius (L.) A.R. SimÃµes & Staples

Convolvulaceae

Evolvulus filipes Mart.

Convolvulaceae

Ipomoea bahiensis Willd. ex Roem. & Schult.

Convolvulaceae

Ipomoea longeramosa Choisy

Convolvulaceae

Ipomoea nil (L.) Roth

Convolvulaceae

Jacquemontia densiflora (Meisn.) Hallier f.

Convolvulaceae

Jacquemontia gracillima (Choisy) Hallier f.

Convolvulaceae

Jacquemontia guyanensis (Aubl.) Meisn.

Convolvulaceae

Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G.Don

Convolvulaceae

Operculina macrocarpa (L.) Urb.

Cucurbitaceae

Luffa cylindrica (L.) M.Roem.

Cyperaceae

Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke

Cyperaceae

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.

Cyperaceae

Fimbristylis vahlii (Lam.) Link

Dioscoreaceae

Dioscorea cinnamomifolia Hook.

Erythroxylaceae

Erythroxylum caatingae Plowman

Euphorbiaceae

Astraea lobata (L.) Klotzsch

Euphorbiaceae

Cnidoscolus quercifolius Pohl

Euphorbiaceae

Croton grewioides Baill.

Euphorbiaceae

Croton hirtus L'HÃ©r.

Euphorbiaceae

Euphorbia hyssopifolia L.

Euphorbiaceae

Euphorbia phosphorea Mart.

Euphorbiaceae

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Euphorbiaceae

Manihot dichotoma Ule

Fabaceae

Ctenodon monteiroi (Afr.Fern. & P.Bezerra) D.B.O.S.Cardoso, Filardi & H.C.Lima

Fabaceae

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Fabaceae

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.

Fabaceae

Cenostigma pyramidale (Tul.) Gagnon & G.P.Lewis

Fabaceae

Centrosema arenarium Benth.

Fabaceae

Centrosema brasilianum (L.) Benth.

Fabaceae

Crotalaria holosericea Nees & Mart.

Fabaceae

Crotalaria holosericea Nees & Mart.

Fabaceae

Crotalaria pilosa Mill.
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Fabaceae

Macropsychanthus grandiflorus (Mart. ex Benth.) L.P.Queiroz & Snak

Fabaceae

Erythrina velutina Willd.

Fabaceae

Indigofera blanchetiana Benth.

Fabaceae

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz

Fabaceae

Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.

Fabaceae

Luetzelburgia auriculata (AllemÃ£o) Ducke

Fabaceae

Macroptilium martii (Benth.) MarÃ©chal & Baudet

Fabaceae

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.

Fabaceae

Neptunia plena (L.) Benth.

Fabaceae

Parkinsonia aculeata L.

Fabaceae

Peltogyne pauciflora Benth.

Fabaceae

Piptadenia retusa P.G.Ribeiro, Seigler & Ebinger

Fabaceae

Senna alata (L.) Roxb.

Fabaceae

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby

Fabaceae

Senna martiana (Benth.) H.S.Irwin & Barneby

Fabaceae

Stylosanthes viscosa (L.) Sw.

Fabaceae

Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.

family

scientific.name

Hydrocharitaceae

Najas marina L.

Hydroleaceae

Hydrolea spinosa L.

Isoetaceae

Isoetes luetzelburgii U.Weber

Lamiaceae

Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze

Lamiaceae

Rhaphiodon echinus (Nees & Mart.) Schauer

Lentibulariaceae

Utricularia gibba L.

Lentibulariaceae

Utricularia simulans Pilg.

Loasaceae

Mentzelia aspera L.

Lythraceae

Cuphea campestris Mart. ex Koehne

Malpighiaceae

Stigmaphyllon paralias A.Juss.

Malvaceae

Byttneria filipes Mart. ex K.Schum.

Malvaceae

Herissantia crispa (L.) Brizicky

Malvaceae

Herissantia tiubae (K.Schum.) Brizicky

Malvaceae

Melochia tomentosa L.

Malvaceae

Pavonia cancellata (L.) Cav.

Malvaceae

Sida angustissima A.St. Hil.

Malvaceae

Sida ciliaris L.

Malvaceae

Sida galheirensis Ulbr.

Malvaceae

Waltheria bracteosa A.St. Hil. & Naudin

Malvaceae

Waltheria operculata Rose

Malvaceae

Wissadula contracta (Link) R.E.Fr.
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Molluginaceae

Mollugo verticillata L.

Myrtaceae

Syzygium cumini (L.) Skeels

Nyctaginaceae

Boerhavia diffusa L.

Nymphaeaceae

Nymphaea pulchella DC.

Onagraceae

Ludwigia helminthorrhiza (Mart.) H.Hara

Onagraceae

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven

Oxalidaceae

Oxalis divaricata Mart. ex Zucc.

Passifloraceae

Passiflora foetida L.

Phytolaccaceae

Rivina humilis L.

Plantaginaceae

Anamaria heterophylla (Giul. & V.C.Souza) V.C.Souza

Plantaginaceae

Angelonia campestris Nees & Mart.

Plantaginaceae

Stemodia maritima L.

Poaceae

Aristida setifolia Kunth

Poaceae

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Poaceae

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

Poaceae

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.

Poaceae

Diplachne fusca (L.) P. Beauv.

Poaceae

Eragrostis ciliaris (L.) R.Br.

Poaceae

Eriochloa polystachya Kunth

Poaceae

Luziola bahiensis (Steud.) Hitchc.

Poaceae

Melinis repens (Willd.) Zizka

Poaceae

Urochloa trichopus (Hochst.) Stapf

Polygonaceae

Polygonum acuminatum Kunth

Polygonaceae

Polygonum hispidum Kunth

Pontederiaceae

Heteranthera oblongifolia Mart. ex Schult. & Schult.f.

Rhamnaceae

Sarcomphalus joazeiro (Mart.)Hauenshild

Rubiaceae

Borreria spinosa Cham. & Schltdl.

Rubiaceae

Hexasepalum apiculatum (Willd.) Delprete & J.H.Kirkbr.

Rubiaceae

Hexasepalum teres (Walter) J.H.Kirkbr.

Rubiaceae

Leptoscela ruellioides Hook.f.

Rubiaceae

Mitracarpus baturitensis Sucre

Rubiaceae

Borreria scabiosoides Cham. & Schltdl.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam.

Salviniaceae

Salvinia auriculata Aubl.

Santalaceae

Phoradendron bathyoryctum Eichler

Santalaceae

Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb.

Sapindaceae

Cardiospermum corindum L.

Sapindaceae

Serjania glabrata Kunth

Selaginellaceae

Selaginella convoluta (Arn.) Spring
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Solanaceae

Nicotiana glauca Graham

Solanaceae

Solanum rhytidoandrum Sendtn.

Talinaceae

Talinum fruticosum (L.) Juss.

Turneraceae

Piriqueta viscosa Griseb.

Turneraceae

Turnera cearensis Urb.

Turneraceae

Turnera subulata Sm.

Verbenaceae

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson

Vitaceae

Cissus decidua Lombardi

Vitaceae

Clematicissus simsiana (Schult. & Schult.f.) Lombardi
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Anexo 3

Fotos das espécies da flora
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Anexo 4

Cobertura aérea dos locais de baixo potencial ou de ocorrência improvável de cavidades
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Anexo 5

Ficha de cadastro de cavidade natural subterrânea
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Anexo 6

Declaração de Enquadramento (OF IB 003 2021)
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