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3LT 525 kV Areia·Joinville Sul

A Neoenergia S.A. venceu o Lote 1 do Leilão 
nº 004/2018 promovido pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), em 20/12/2018 e para 
fins de execução do licenciamento ambiental e das 
atividades de instalação, operação e manutenção 
da LT 525 kV Areia -Joinville Sul e demais projetos 
e estruturas desse Lote foi criada a Sociedade de 
Propósito Específico (SPE) denominada EKTT 11 
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA SPE S.A. (EKTT 11). 

O presente Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) foi elaborado através de um resumo 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com 
uma linguagem clara e objetiva, estando as 
informações mais técnicas e com maior riqueza 
de detalhes presente no EIA.

Esse RIMA atende a legislação ambiental e 
tem como objetivos: facilitar o entendimento 
da população interessada no processo de 
licenciamento e na construção do empreendimento. 
Assim, este RIMA apresenta uma Descrição do 
Empreendimento, sua importância para a região 
e para o país, e as atividades a serem realizadas 

nas etapas de planejamento, construção 
e operação. Descreve as Características 
Socioambientais da Região do Projeto; indica 
as alterações previstas, através da identificação 
e avaliação dos Impactos Ambientais e as 
respectivas Medidas de Prevenção, Redução, 
Correção e/ou Compensação a serem adotadas 
e executadas, bem como os Planos e Programas 
Socioambientais que devem ser executados - a 
fim de diminuir os impactos negativos e aumentar 
os efeitos dos impactos positivos. E por fim, 
apresenta a Conclusão do estudo realizado, 
onde é explicitado sobre a viabilidade ambiental 
do empreendimento, e também a Equipe Técnica 
responsável pela elaboração dos Estudos.

Assim, o conteúdo do EIA e de seu respectivo 
RIMA são desenvolvidos, de acordo com as 
orientações do Termo de Referência (TR) emitido 
pelo órgão ambiental federal – Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA).

Desejamos a todos uma boa leitura!

APReSenTAÇÃo



o eMPReenDeDoR
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Razão Social EKTT 11 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
CNPJ 28.443.452/0001-67
Inscrição Estadual 795876721111
Endereço Rua Ary Antenor de Souza, 321 - Jardim Nova América, Campinas - SP

CEP: 13053-024
Representante Legal Luis Alessandro Alves
Pessoa de Contato André Filisetti 
E-mail andre.filisetti@neoenergia.com
Telefone (19) 2122-1917

Número do processo de licenciamento deste empreendimento no IBAMA: 02001.037911/2018-45.

QuEM ELABOROu OS ESTuDOS AMBIENTAIS?

Para desenvolver esses estudos, o empreendedor contratou a empresa de consultoria Dossel 
Ambiental, uma empresa especializada na elaboração de estudos e projetos ambientais.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTuDOS
Razão Social Dossel Ambiental Consultoria e Projetos Ltda.
CNPJ 10.538.220/0001-27
Inscrição Estadual 795876721111
Endereço CLN 412 Bloco D sala 216, Ed. Adiniz Esteves, Asa Norte - Brasília - DF 

CEP: 70.867-540
Pessoas de Contato Erani Bastos Isabela Antunes
E-mail erani@dosselambiental.com.br isabela@dosselambiental.com.br
Telefone (61) 3041-7979

Após o EIA/RIMA sER ApRovAdo pElo IBAMA, os MEsMos sERão dIsponIBIlIzAdos pARA 
consultA dE todA A populAção dA REgIão dE InsERção do EMpREEndIMEnto, vIsAndo conhEcER A 
REgIão, o EMpREEndIMEnto, os IMpActos socIoAMBIEntAIs AssocIAdos E As MEdIdAs MItIgAdoRAs E 
dE contRolE, BEM coMo os plAnos E pRogRAMAs AMBIEntAIs.
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A produção de energia é realizada a partir 
de uma fonte geradora que pode ser a força 
das águas, no caso das usinas hidrelétricas ou 
pequenas centrais elétricas; a energia do sol, no 
caso da energia solar; a velocidade do vento, no 
caso do complexo eólico; o vapor gerado pela 
queima, por exemplo, de carvão, gás ou óleo, 
no caso das usinas termelétricas e os elementos 
radioativos para usinas nucleares.

A energia elétrica quando produzida, é transportada 
em alta tensão através da Linha de Transmissão 
(LT), de uma fonte geradora até o próximo centro 
de consumo ou Subestação de Energia.

A LT é composta, basicamente, por estruturas 
metálicas - as torres e pelos cabos condutores 

que ficam suspensos por estas torres. Todas 
as LTs saem de uma Subestação (SE) e leva a 
energia em alta tensão até outra SE.

As SEs são construções especiais, capazes de 
regular e direcionar a tensão da energia elétrica. 
Elas recebem a energia das fontes geradoras ou de 
LTs e enviam para outras LTs ou para as redes de 
distribuição locais, que levam a energia em menor 
tensão para os consumidores (casas, hospitais, 
escolas, comércios e indústrias). Também são 
importantes para aumentar a  confiabilidade do 
Sistema Interligado Nacional (SIN), compensando 
variações na demanda de eletricidade através 
do redirecionamento de energia e, desta forma, 
diminuindo o risco de apagões.

ANEEL - AgêNCIA NACIONAL DE ENERgIA ELéTRICA

ONS - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELéTRICO

(1) gERAÇÃO 

A energia elétrica é 
produzida por usinas, que 
podem ser hidrelétricas, 
eólicas, termelétricas, 
solares ou nucleares, 

dentre outras.

(2) TRANSMISSÃO

A transmissão de energia 
elétrica é o processo 

de transportar energia 
entre dois pontos. Esse 

transporte é realizado por 
linhas de transmissão de 

alta tensão.

(3) DISTRIBuIÇÃO

A distribuição é o 
segmento do setor elétrico 

dedicado à entrega de 
energia elétrica para 

o consumo do usuário 
final, ou seja, para casas, 

hospitais, escolas, 
empresas, entre outros.

3

1

uSINA  
HIDRELéTRICA

REDE DE  
DISTRIBuIÇÃO CIDADE

SuBESTAÇÃO
LINHA DE  

TRANSMISSÃO

2

SuBESTAÇÃO

 “Caminho da eletricidade” até os consumidores
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LICenCIAMenTo 
AMBIenTAL

O licenciamento ambiental, tornou-se 
necessário e obrigatório desde a Lei Federal 
6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente 
(PNMA), onde a partir daí tornou-se necessário, 
para assegurar que qualquer empreendimento 
seja implantado diminuindo danos ao meio 
ambiente e às populações vizinhas à região de 
sua instalação. Por meio da PNMA, foram criadas 
várias entidades como partes integrantes do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), 
tais como o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) e os órgãos ambientais licenciadores.

Assim, para os licenciamentos, atualmente, 
destacam-se, em âmbito federal, o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) e as instituições 
estaduais, geralmente ligadas às Secretarias 
de Estado do Meio Ambiente e as prefeituras 
municipais, que por sua vez são geralmente 
ligadas às Secretárias de Meio Ambiente do 
município. Todos esses órgãos têm, por princípio, 
a preocupação com as etapas de viabilidade, 
implantação e operação de empreendimentos que 
permitam o desenvolvimento econômico do Brasil, 
mas também a manutenção ou melhoria da qualidade 
de vida das pessoas e o respeito à Natureza.

As principais orientações para a execução 
do licenciamento ambiental encontram-se 

estabelecidas nos requisitos legais aplicáveis, 
mais especificamente nas Resoluções CONAMA 
nºs 001/86 e 237/97. Além dessas, recentemente 
foi publicada a Lei Complementar nº 140/2011, 
que discorre sobre as competências estadual 
e federal para o licenciamento, tendo como 
fundamento a localização do empreendimento, 
que no caso do empreendimento em questão é 
de competência Federal por ser “localizados ou 
desenvolvidos em 2 (dois) ou mais estados.”

Dessa forma, o IBAMA é o órgão ambiental federal 
responsável pela coordenação do licenciamento 
ambiental da LT 525 kV Areia-Joinville Sul. 

Destaca-se que considerando as características da 
região onde deverá ser instalado o empreendimento, 
se faz necessário o procedimento ordinário de 
licenciamento ambiental, conforme estabelecido no 
Inciso V do Art. 5º da Portaria MMA nº 421/2011. 

O processo de licenciamento ambiental envolve 
algumas etapas, marcadas pelas concessões de 
licenças e autorizações socioambientais pelo IBAMA.

“todos têM dIREIto Ao MEIo AMBIEntE 
EcologIcAMEntE EquIlIBRAdo”, E IMpõE “Ao podER 
púBlIco E à colEtIvIdAdE o dEvER dE dEfEndê-lo E 
pREsERvá-lo pARA As pREsEntEs E futuRAs gERAçõEs” 
ARt. 225 dA constItuIção fEdERAl/1988

o pRocEdIMEnto oRdInáRIo dE lIcEncIAMEnto AMBIEntAl dEtERMInA A ElABoRAção dE Estudo dE IMpActo 
AMBIEntAl E REspEctIvo RElAtóRIo dE IMpActo AMBIEntAl (EIA/RIMA).



PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

EIA/RIMA AuDIêNCIA 
PÚBLICA

CONDICIONANTES 
LP

PLANO BÁSICO 
AMBIENTAL (PBA)

e INVENTÁRIO 
FLORESTAL (IF)

IMPLANTAÇÃO
DAS LINHAS DE
TRANSMISSÃO e 
AMPLIAÇÃO DA 
SuBESTAÇÃO 

AREIA

EXECuÇÃO DOS
PROgRAMAS
AMBIENTAIS

LICENÇA
PRéVIA (LP)

atesta 
a viabilidade 
ambiental do 

empreendimento

RELATÓRIO
DE EXECuÇÃO

DO PBA E
ATENDIMENTO

ÀS CONDICIONANTES

LICENÇA DE
INSTALAÇÃO

(LI)

autoriza o início
da implantação do
empreendimento.

AuTORIzAÇÃO 
DE SuPRESSÃO 
DE VEgETAÇÃO  

(ASV)

autoriza a supressão 
da vegetação nativa

LICENÇA DE
OPERAÇÃO

 (LO)
autoriza o início  
da operação do  
empreendimento

+

+
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Estudos pré-leilão
(R1, R2, R3, R4)

Projeto Básico
de Engenharia

Audiências
Públicas

Licença
Prévia

Leilão da ANEEL/
Emissão de
Orientações
para o EIA

Análise 
do IBAMA

Plano 
Básico
Ambiental e 
Inventário 
Florestal

Estudo de
Impacto Ambiental
(EIA/RIMA)
ESTAMOS AQuI!
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Licença Prévia (LP): é solicitada ao IBAMA na 
fase de planejamento do empreendimento. Deve-
se comprovar a sua viabilidade técnica, econômica 
e ambiental. Na parte ambiental, o IBAMA exige a 
apresentação de um detalhado EIA e apresentação 
de um resumo dele, o RIMA, ambos de acordo com 
os critérios estabelecidos no Termo de Referência 
(TR) emitido por esse órgão licenciador. para avaliar 
as condições ambientais da área em que se insere 
o empreendimento, e como o mesmo poderá afetar ou 
não a flora; a fauna; a vida das pessoas que ali moram; o solo; o 
clima; as cavernas; os rios e os açudes próximos da região onde 
o empreendimento será implantado. Por outro lado, a viabilidade 
técnico-econômica do empreendimento também tem que ser aprovada 
pela ANEEL.

Certidões e Anuências: Como parte integrante dos documentos 
necessários para a obtenção da LP, é obrigatória a consulta prévia 
junto às prefeituras dos municípios que serão interceptados mediante a  
emissão da “Certidão de Uso e Ocupação do Solo”; e para os órgãos 
intervenientes ao processo de licenciamento, tais como: o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Fundação Cultural 
Palmares (FCP), Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com a emissão 
de anuências relativas às suas áreas de competência.



Projeto Executivo
de Engenharia

Licença de Instalação  
e ASV

Análise 
do IBAMA

Operação e
Manutenção
Gestão Ambiental

Análise 
do IBAMA

Licença
de Operação

Construção/Execução
Programas Ambientais
Gestão Ambiental

medidas realizadas para 
diminuir e controlar os impactos 
ambientais
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A Audiência Pública (AP): é uma reunião realizada pelo IBAMA 
juntamente com o empreendedor e a empresa de consultoria contratada 
para a elaboração dos estudos ambientais, que ocorre na fase de 
planejamento, aberta ao público, em locais e datas pré-definidas, mas 
que também pode ser solicitada pela população, para a apresentação 
do projeto de engenharia do empreendimento e dos estudos ambientais 
elaborados. O objetivo é assegurar a participação da comunidade; 
poder público local e demais interessados no processo de licenciamento 
ambiental em curso. As APs devem ter divulgação prévia nos principais 
veículos de comunicação da região; o evento é todo filmado e uma Ata 
é registrada ao final, para compor o processo de licenciamento.

Licença de Instalação (LI): autoriza o início das obras de implantação 
do empreendimento mediante o atendimento das condicionantes da 

LP e o detalhamento dos planos e programas socioambientais, dentro do 
Plano Básico Ambiental (PBA). 

Autorização de Supressão de Vegetação (ASV): Como parte integrante do 
licenciamento ambiental é avaliada a necessidade de realizar a atividade de supressão 
de vegetação (desmatamento), sendo assim, como este empreendimento implicará na 
necessidade de realizar tal atividade, será necessário realizar um estudo especifico – o 
Inventário Florestal (IF), que fornecerá informações para o IBAMA emitir a ASV.

Licença de Operação (LO): Esta licença autoriza o início da operação comercial 
do empreendimento e será emitida apenas após atendimento de todas as exigências 
da Licença de Instalação (LI) e da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), 
verificando assim, o atendimento das medidas realizadas para diminuir e controlar 
os impactos ambientais, bem como dos planos e programas socioambientais.



ALTeRnATIVAS LoCACIonAIS

A avaliação das alternativas de traçado  é 
parte integrante dos estudos ambientais para o 
licenciamento ambiental de linhas de transmissão 
de energia elétrica, conforme o Art. 5º da 
Resolução CONAMA nº 001/1986, permitindo 
a incorporação e a avaliação dos aspectos 
socioambientais em toda região de inserção do 
empreendimento, equiparando estes com os 
critérios construtivos e de planejamento territorial, 
garantindo a diminuição de interferências 

negativas, riscos socioambientais e as incertezas 
associadas à implantação da LT 525 kV Areia – 
Joinville Sul. 

O traçado de uma Linha de Transmissão precisa 
ser aquele que traga o melhor desempenho na 
transmissão de energia elétrica e que apresente 
os menores impactos socioambientais possíveis. 
Para isso, foram avaliadas três alternativas para 
a implantação do traçado do empreendimento 
quanto aos seguintes critérios:

CRITéRIOS AVALIADOS DuRANTE A COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS

MEIO SOCIOECONôMICO MEIO BIÓTICO MEIO FíSICO

Proximidade com adensamentos 
populacionais urbanos, rurais e 

áreas de expansão urbana;

Interferência em áreas 
de importância biológica, 

considerando as áreas úmidas, 
remanescentes florestais e 

demais áreas relevantes para 
conservação de flora e fauna;

Interferência com áreas de 
relevo acidentado associadas 

a maior vulnerabilidade 
geotécnica e áreas alagadas ou 

alagáveis sazonalmente;

Interferência em áreas 
legalmente protegidas, unidades 

de conservação federais, 
estaduais ou municipais e suas 

zonas de amortecimento;

Interferência com 
processos minerários;

Interferência com patrimônio 
arqueológico, histórico, cultural 

e áreas de beleza cênica;

Interferência em áreas 
prioritárias para a conservação 

da biodiversidade; Necessidade de abertura de 
estradas de acesso;Áreas com cobertura vegetal 

nativa e estimativa de áreas de 
supressão;

Interferência com áreas de 
preservação permanente;

Proximidade com 
empreendimentos lineares 

planejados ou instalados, ou 
corredores de infraestrutura;

Interferência em projetos de 
assentamento, terras indígenas, 

quilombolas e comunidades 
tradicionais;

Interferência com corpos 
hídricos; Extensão total 

de cada traçado;Interferência em áreas de 
importância para as aves;

Interferência com 
remanescentes florestais ou 

manchas de habitat.

Interferência no entorno de 
cavernas naturais.
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O processo de documentação da ANEEL para a 
validação de um empreendimento a ser leiloado é 
composto na elaboração de 5 Relatórios Básicos, 
cujos detalhamentos são feitos pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), conforme listado a seguir:

•	 Relatório R1: demonstração da viabilidade 
técnico-econômica e socioambiental;

•	 Relatório R2: detalhamento técnico da 
diretriz do traçado selecionada;

•	 Relatório R3: caracterização e análise 
socioambiental do corredor selecionado para 
a implantação do empreendimento e

•	 Relatório R4: definição dos requisitos do 
sistema circunvizinho, assegurando uma 
operação harmoniosa entre a nova obra e as 
instalações existentes;

•	 Relatório R5: definição dos custos fundiários.

Nesse contexto, o Relatório R3 apresentou 
o resultado das avaliações socioambientais 
preliminares relativas ao corredor de passagem 
definido pela EPE e de análises, identificando 
uma diretriz preferencial para a implantação da LT, 
dos pontos de vista construtivo, socioambiental e 
econômico dentro deste corredor já pré-determinado.

Para definição das alternativas e de suas 
respectivas análises, foram consultados bancos de 
dados de informações já produzidas de conhecimento 
público que possuem informações geográficas, 
principalmente de bases cartográficas e imagens 
de satélite. Assim, foram estudadas três alternativas 
locacionais para implantação do empreendimento, 
conforme descrito ao lado:

•	 Alternativa 1: É alternativa locacional 
apresentada no Relatório R3 como a preferencial 
para implantação do empreendimento e 
validada pela EPE;

•	 Alternativa 2: Essa alternativa foi elaborada 
com o intuito de reduzir a extensão do 

traçado do R3. Foi levado em consideração 
durante a sua elaboração os dados espaciais 
de restrições ambientais ao longo da área 
de inserção do empreendimento, tais 
como: as unidades de conservação, áreas 
ocupadas por comunidades tradicionais, 
sítios arqueológicos, áreas/bens tombadas, 
cavidades naturais e manchas urbanas;

•	 Alternativa 3: Esta alternativa locacional 
é a selecionada e descrita como a diretriz 
preferencial do traçado para a implantação 
do empreendimento, que para a tomada 
dessa decisão foram realizados novos 
levantamentos e coletadas novas informações 
“in loco” pelas equipes técnicas da empresa 
de Consultoria - Dossel Ambiental e, em 
consonância com as equipes de engenharia 
e fundiário do empreendedor. 

Assim, para a avaliação das alternativas, utilizou-se 
uma matriz na qual cada critério analisado recebeu 
um valor de relevância sendo: 1 (um) - menor 
relevância; 3 (três) - média relevância e 5 (cinco)  
- maior relevância,  de acordo com sua Dimensão 
de Importância (DI). Ainda na avaliação de cada 
critério para cada uma das alternativas estudadas, 
esses receberam notas chamadas de Nível Relativo 
de Interferência (NRI), variando de zero a cinco, 
onde temos:Ausência de interferência (0); Menor 
interferência (1); Interferência intermediária/média 
(3); Maior interferência (5). Dessa forma, temos que 
quanto maior a nota obtida com a análise da Matriz 
para cada uma das alternativas, maior o impacto 
ambiental e quanto menor a nota, menor será o 
impacto ambiental.

Assim, após a análise realizada, a Alternativa 1 
teve nota final 178, a Alternativa 2 obteve nota 174 
e a Alternativa 3 nota 136, sendo esta, portanto, a 
alternativa com menor grau de interferência nos 
critérios avaliados e por isso, foi a alternativa locacional 
selecionada para a implantação do empreendimento.

A ALTeRnATIVA 3 apresentou menor extensão e número de torres,  
com maior distância à bens tombados, menor interferência em cobertura vegetal nativa  

e na necessidade de abertura de novos acessos. 

nenhuMA DAS ALTeRnATIVAS eSTuDADAS  
apresenta interferência sobre Terras Indígenas ou Comunidades Quilombolas.

LT 525 kV Areia·Joinville Sul 11



Destaca-se ainda que a escolha das alternativas locacionais deve observar o impedimento legal 

firmado nos artigos 14 e 20 da Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica). Assim, a supressão 

de vegetação secundária de Mata Atlântica em estágio médio ou avançado de regeneração somente 

poderá ocorrer na hipótese de inexistirem alternativas locacionais para a instalação do empreendimento 

e ainda com a obtenção da Declaração de Utilidade Pública (DUP).

12 RIMA - Relatório de Impacto Ambiental
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ÁReAS De eSTuDo e 
ÁReA DIReTAMenTe AFeTADA

A delimitação da Área Diretamente Afetada 
(ADA) compreende a área necessária à 
implantação do empreendimento, incluindo à 
faixa de servidão administrativa LT (LT 525 kV 
CD = 68 m e LT 525 kV CS = 60 m) e a área 
de ampliação da Subestação (SE) Areia, 
além de todas as estruturas de apoio, áreas 
de implantação de novos acessos e acessos 
existentes que venham a ser utilizados, bem 
como as demais infraestrutura necessárias a 
implantação do projeto, como praças de torre e 
lançamento, canteiros de obras, alojamentos, 
áreas de empréstimo e bota-fora, se utilizados. 

ÁREAS DE ESTuDO
As Áreas de Estudo (AEs)  foram definidas a 
partir da delimitação geográfica considerada na 
realização dos levantamentos e análises dos meios 
físico, biótico e socioeconômico, que integram o 
Diagnóstico Ambiental.

A	delimitação	das	Áreas	de	Influência	do	
empreendimento,	 serão	 definidas	 após	
a avaliação dos impactos ambientais 
associados.  

LT 525 kV Areia·Joinville Sul 13

ÁReA DIReTAMenTe AFeTADA - ADA
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As AEs são descritas abaixo:

Área de Estudo do Meio Físico e Biótico
Foi determinada considerando a delimitação natural encerrada 
pelas bacias hidrográficas, unidade de planejamento territorial 
comumente utilizada.  As ottobacias levam em consideração 
a topografia do terreno permitindo que o sistema hídrico seja 
detalhado, facilitando, consequentemente, a visualização dos 
impactos ambientais provenientes de ações antrópicas (GOMES; 
BARROS, 2011).

A ottobacia 
utilizada para a 

definição	das	AEs	 
dos Meios Físico e 

Biótico foi a
nível 7.

ÁReA De eSTuDo DoS MeIoS FÍSICo e BIÓTICo
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Área de Estudo Local (AEL) foi definida como a faixa de 2 km, sendo de 1 km para cada lado 
da diretriz preferencial do traçado da LT.

Área de Estudo do Meio Socioeconômico
Foi dividida em duas áreas, de forma a considerar os aspectos relacionados às intervenções 

de obras e os impactos potenciais diretos e indiretos do empreendimento, principalmente sobre 
a população, a infraestrutura, os modos de vida, a economia e o patrimônio histórico e cultural.

Assim, para o meio socioeconômico, a AE foi dividida em Área de Estudo Local (AEL) e Área 
de Estudo Municipal (AEM), conforme abaixo.

ÁReA De eSTuDo LoCAL - AeL
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Área de Estudo Municipal (AEM): Definida pelos municípios que a diretriz preferencial do traçado 
da LT intercepta, totalizando 15, sendo 09 pertencentes ao estado de Santa Catarina e 06 ao Paraná.

MuNICíPIOS EXTENSÃO DA LT NOS 
MuNICíPIOS (KM)

PERCENTuAL DO TOTAL DA 
EXTENSÃO DA LT EM CADA 

MuNICíPIO (%)
Canoinhas (SC) 18,46 6,65

Corupá (SC) 11,93 4,29
Cruz Machado (PR) 36,17 13,03
Jaraguá do Sul (SC) 7,82 2,82

Joinville (SC) 5,83 2,09
Mafra (SC) 56,19 20,24
Mallet (PR) 5,27 1,89

Paulo Frontin (PR) 27,05 9,74
Pinhão (PR) 23,84 8,58

Rio Negrinho (SC) 16,29 5,87
São Bento do Sul (SC) 18,39 6,62

São Mateus do Sul (PR) 11,85 4,27
Schoeder (SC) 11,47 4,13

Três Barras (SC) 17,51 6,31
União da Vitória (PR) 9,56 3,44

TOTAL 277,63 100

ÁReA De eSTuDo MunICIPAL - AeM



LT 525 kV Areia·Joinville Sul 17

DIAGnÓSTICo AMBIenTAL

MEIO FíSICO

O Meio Físico aborda questões relacionadas 
aos elementos do clima (chuva, vento, 
temperatura etc.), rochas, relevo, solos, rios e 
suas interações nas áreas estudadas.

MEIO SOCIOECONôMICO

O Meio Socioeconômico identifica a localização, a quantidade e os modos de vida da população 
(práticas culturais, educação, saúde, infraestrutura, renda etc.) nas áreas estudadas.

MEIO BIÓTICO

O Meio Biótico estuda a vegetação 
(plantas e árvores - flora), os animais 
(fauna) e as Áreas protegidas por Lei 
e prioritárias para a Conservação, bem 
como as suas interações nos diferentes 
ambientes ao longo das áreas estudadas.

Quais são as características da região?

O Diagnóstico Ambiental busca caracterizar a 
região onde se pretende instalar o empreendimento, 
considerando os seguintes Meios:
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A realização de Diagnóstico Ambiental é de 
grande importância, pois conhecendo as condições 
atuais da região é possível prever as interferências 

e alterações (positivas e negativas) que poderão 
ser causadas durante as fases de planejamento, 
implantação e operação do empreendimento.

Os levantamentos de campo para compor, 
atualizar e/ou enriquecer o Diagnóstico Ambiental 
ocorreram entre abril a setembro de 2019 e 
foram realizados por equipes formadas por 

profissionais de diversas áreas de formação, tais 
como: engenharia ambiental e florestal, biologia, 
geografia, geologia, história, ciências sociais, 
antropologia, entre outras.

Dados secundários (instituições 
oficiais, literatura científica, 
estudos acadêmicos, etc.)

Levantamento  
de campo e  

dados primários

Análise e integração das 
informações (dados secundários 

e levantamento de campo)

DIAgNÓSTICO AMBIENTAL

MeIo FÍSICo

CLIMA

O clima da região onde a LT 525 kV Areia - 
Joinville Sul se localiza é marcado por estações 
distintas em termos de temperatura, com verões 
quentes, invernos frios e climas transicionais 
durante a primavera e outono apresentando 
temperaturas amenas nestas estações. No 
território catarinense as chuvas têm uma 
boa distribuição anual, sendo que, durante o 
inverno, nas áreas de maiores altitudes podem 
ocorrer geadas e precipitações de neve. 

Durante o verão, intensificam os processos 
de precipitação, que podem tomar a dimensão 
de tempestades, com chuvas intensas, 
descargas elétricas, rajadas de vento e 

granizo. O outono é um período de estabilidade 
climática. Já o inverno é marcado pela queda 
de temperatura, tempo mais seco e ensolarado 
e estabilidade pluviométrica, nessa época é 
comum a formação de nevoeiros. A primavera 
marca o retorno da instabilidade climática na 
região, entretanto entre a madruga e o início 
da manhã são comuns pancadas de chuva 
fortes com trovoadas e ocorrência de granizo 
em áreas isoladas. 

O índice pluviométrico anual da área de 
estudo é de 1.421,9 mm, não ocorrendo 
período caracteristicamente seco durante o 
ano. A intensidade dos ventos na região é 
baixa e relativamente uniforme durante o ano.



LT 525 kV Areia·Joinville Sul 19

RELEVO

O relevo representa a forma da superfície da terra. 
Na região de estudo são encontrados três tipos de 
regiões geomorfológicas (Planícies Costeiras e 
Interioranas, Bacia do Rio Paraná e Do Sudeste/
Sul) que são caracterizadas por compartimentos 
com controle causal associados aos processos 
geológicos e fatores climáticos atuais e passados.

As Planícies costeiras se subdividem em: 
Planícies Flúvio-Marinhas e Planícies e terraços 
Fluviais. As planícies flúvio-marinhas são 
caracterizadas por áreas planas ou quase planas, 
sujeitas ou não a inundações periódicas. E as 

planícies e terraços fluviais são áreas planas, 
inundáveis, descontínuas e de pequena extensão.

A Bacia do Rio Paraná se divide em: Patamar 
de Mafra caracterizado por colinas de pequena 
amplitude, forma superfície regular quase plana; 
Planalto de Guatá, Planalto de São Mateus do Sul, 
Planalto de Prudentópolis, Planaltos Residuais da 
Formação Serra Geral, Planalto Pitanga/Ivaiporã, 
Planalto da Foz do Areia/Ribeirão Claro Planalto 
de Palmas/Guarapuava todas essas unidades 
caracterizadas por apresentar de modo geral 
topos aplainados ou alongados e vales em “V”, 
com exceção do Planalto de Palmas/Guarapuava 
que apresenta vales em “U”.

RECuRSOS HIDRICOS

A Área de Estudo (AE) do empreendimento 
da LT 525 kV Areia – Joinville Sul está inserida 
nas Regiões Hidrográficas (RH) do Paraná e 
Atlântico Sul. 

A RH Atlântico Sul limita a leste com o 
Oceano Atlântico, ao sul com a República 
Oriental do Uruguai e a oeste com as Regiões 
Hidrográficas Paraná e Uruguai. Essa RH 
ocupa uma área correspondente a 2,2% do 
território brasileiro, equivalente a 187.552 km², 
abrangendo parte dos estados de São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

A RH Paraná, que ocupa parte das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, estando 

presente, parcialmente, em sete unidades 
federativas: Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Distrito Federal, possui uma área de 
879.873 km² e ocupando cerca de 10% do 
território nacional. 

O Rio Itapocú é o principal rio da região, esse 
curso d’água possui uma vazão média anual na 
ordem de 1.894,60 l/s e juntamente com seus 
afluentes, sendo os principais o Rio Pitanga 
e o Rio Piraí, possuem comprimento total de 
6.103 km. Outro rio importante da área é o Rio 
Iguaçu, afluente do Rio da Prata, é formado 
pela confluência entre os rios Irai e Atuba na 
borda ocidental da Serra do Mar, esse corpo 
d’água possui uma extensão de 1.320 km.
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SOLOS

Os solos apresentam diferentes características 
o que torna possível classifica-los. A partir dos
estudos ambientas foram encontradas as seguintes 
classes de solo: Argissolo, Cambissolo, Latossolo, 
Organossolo, Nitossolo, Neossolo e Gleissolo.

Os argissolos apresentam acúmulo de argila 
em subsuperfície e representam solos bem 
desenvolvidos e drenados, profundos a muito 
profundos, ocorrendo na região do empreendimento 
nas regiões de relevo suave-ondulado e paisagem 
tipo colina.

Na região do estudo ocorre neossolo regolítico, 
neossolo litólico húmicos e neossolos flúvicos 
esses solos são jovens, rasos, e associados a 
relevos suave-ondulados a ondulados.

Já cambissolos, são um pouco mais desenvolvidos 
que os neossolos, porém ainda considerados rasos 
e tendo como características a pedregosidade. 
Esses solos na área se dividem em dois tipos: o 
cambissolo húmico e cambissolo háplico, ambos 
estão associados a relevos suave-ondulados.

Os latossolos são solos minerais, homogêneos, 
com pouca diferenciação entre os horizontes ou 
camadas, reconhecido facilmente pela cor quase 
homogênea do solo com a profundidade, esses 
solos são profundos, bem drenados e pouco 
férteis, na área do empreendimento ocorrem em 
faixas de baixa declividade e em áreas aplainadas.

Os nitossolos são solos minerais homogêneos, 
argilosos e com estrutura que favorece a retenção 
de água, ocorrem na área de estudo em locais em 
que o relevo é suave-ondulado e paisagem tipo 
planalto com topos alongados.

Os gleissolos são solos minerais formados em 
condições de saturação com água, presentes 
principalmente em área planas próximas a 
regiões alagadas.

Os organossolos são solos orgânicos, escuros, 
com presença de muitos restos vegetais não 
decompostos ou semidecompostos, formados 
quase que exclusivamente em condições 
de saturação com água, e estão presentes 
principalmente nas planícies.

CAVIDADES

Observando os dispositivos legais em vigência em 
especial a Resolução CONAMA nº 347/2004 torna-
se necessário, durante os estudos ambientais do 
empreendimento, localizar e entender as formações 
de cavidades naturais (grutas e cavernas). 

Devido as rochas e o tipo de solo que ocorrem 
na região, a área apresenta baixo risco de 
ocorrência de cavernas. Entretanto, para seguir 
as leis ambientais necessárias, foi realizado um 
caminhamento ao longo de todo o traçado da LT.

Na Área de Estudo do Meio Físico foi identificada 
uma cavidade denominada Gruta Lindolfo, distante 
4,3 km do eixo da LT e caracterizada como uma 
paleotoca, ou seja, uma estrutura biogênica na forma 

de túneis e salões escavados por mamíferos gigantes 
extintos que viveram no Plioceno e Pleistoceno.

As informações da paleotoca Gruta Lindolfo, 
localizada no município de Paulo Frontin (PR), 
encontram-se disponíveis no Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas (CANIE/CECAV, 2019) 
e/ou ao Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil 
(CNC/SBE, 2019).

A Gruta Lindolfo está topograficamente acima 
dos trechos mais próximos da LT 525 kV Areia – 
Joinville Sul, em altitude aproximada de 900 metros, 
enquanto os trechos da LT se encontram a jusante. 
Com isso, pode-se afirmar que o empreendimento 
não interferirá de nenhuma forma na Gruta Lindolfo. 
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gEOLOgIA

A geologia é a ciência que estuda o planeta Terra, 
desde a sua composição aos processos físicos 
envolvidos, trabalhando essencialmente com as 
formações rochosas. Os estudos geológicos visam 
caracterizar as rochas presentes em uma região 
com o objetivo de entender como se dá a sua 
formação, descobrir eventuais jazidas minerais e 
entender os processos físicos que ali ocorrem.

A partir de estudos geológicos na região 
que se insere a LT 525 kV Areia - Joinville 
Sul, verificou-se que as rochas presentes na 
área pertencem aos seguintes grupos: Grupo 
Serra Geral, que se subdivide em derrames 
basálticos, riolitos, riodacitos e diabásios, 
Formação Covó (riodacitos), Formação Condói 
(Basaltos maciços), Formação Barrocão (Basaltos 
lobados); Grupo São Bento representado na 
área da LT pela Formação Botucatu e Pirambóia 
(Arenitos eólicos e siltitos); Grupo Passa Dois, 
representado pelas formações Rio do Rastro, 
Teresina, Serra Alta, Irati, Palermo, Rio Bonito e 
Itararé  cada uma dessas formações com suas  

especificidades mas que de modo geral são 
formadas por  siltitos, argilitos, arenitos finos e 
folhelhos; Grupo Itararé representado na área 
de estudo pela Formação Taciba (folhelhos, 
argilitos,siltitos, ritmitos e diamictitos); Grupo 
Guaratubinha que se subdivide nas Formações 
Rio Turvo (riolitos e ignibritos), Formação Campo 
Alegre (Traquitos, Basaltos e Ritmitos), Formação 
Bateia (Siltitos, arenitos e conglomerados). Na 
região em que passa o empreendimento também 
afloram granitos associados a Suíte Serra do Mar 
(Granito Saltinho, Granito Corupá e Granito Piraí). 
O embasamento da área de estudo é representado 
pelo ortognaisses Pomerode (Dioritos, Tonalitos, 
granodioritos e granitos), pelos Paragnaisses 
Granulíticos Luis Alves (quartzitos, magnetita-
quartzitos e granulitos).

Foram constatados requerimentos para exploração 
de recursos minerais ao longo do traçado do 
empreendimento, que em sua grande maioria são 
para exploração de matéria prima destinadas à 
construção civil como: areia, cascalhos, seixos, 
saibro, argila e brita de gnaisses e diabásios.

PALEONTOLOgIA

Fósseis são restos de seres vivos (animais, 
plantas e outros) ou evidências de suas atividades 
biológicas de outras épocas, que permanecem 
preservados e podem ser encontrados em 
diversas rochas. 

Nos estados de Santa Catarina e Paraná são 
encontrados vários fosseis de animais e plantas.

Na região de construção do empreendimento 
foram encontrados  fósseis vegetais  - coníferas.
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MeIo BIÓTICo | Flora

Para estudar a Fauna (animais) e a  Flora (vegetação) na área onde passará o empreendimento,segundo 
a recomendação do TR emitido pelo IBAMA, foram definidas duas Unidades Amostrais (UAs), onde 
foram estabelecidos dois Módulos (um em cada Unidade). A Unidade Amostral 1 contempla um 
remanescente de Floresta Ombrófila Mista Montana e a Unidade Amostral 2, um de Floresta Ombrófila 
Mista Aluvial.

A LT 525 kV Areia – Joinville Sul é totalmente compreendido pelo bioma da Mata Atlântica e, mais 
especificamente, pelas fisionomias vegetais chamadas Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila 
Mista. Essas classes (Formações florestais) são as mais representativas na Área de Estudo (AE), 
correspondendo a 55,03% do total de uso e cobertura do solo estudados. A segunda classe mais 
representativa é a de Cultura Anual e Perene, ocupando 16,99%. 

Assim, é apresentado a seguir, o Uso e Cobertura do Solo atual na AE do empreendimento.

Cada Módulo Amostral foi constituído de um transecto perpendicular à diretriz de traçado, com 
extensão de 3 km, com 04 parcelas de 250 m dispostas perpendicularmente curva de nível. Cada 
parcela é equidistante 1 km, a partir do limite da faixa de servidão do traçado da Linha de 
Transmissão, conforme demostrado abaixo:

Floresta Ombrófila Mista Montana.

Unidade Amostral 1.

Floresta Ombrófila Mista Aluvial.

Unidade Amostral 2.
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uso e Cobertura do Solo Área de  
Estudo (ha)

Área de 
Estudo (%)

Faixa de 
Servidão (ha)

Faixa de 
Servidão (%)

Cultura Anual e Perene 89339,95 16,99 323,44 19,32
Floresta Ombrófila Densa 124411,45 23,66 285,66 17,06
Floresta Ombrófila Mista 164994,16 31,37 562,59 33,6

Floresta Plantada 54987,31 10,46 261,16 15,6
Infraestrutura Urbana 5314,94 1,01 0,29 0,02

Mineração 2,21 0 0 0
Mosaico de Agricultura e Pastagem 66738,91 12,69 185,12 11,06

Outra Área não Vegetada 1948,99 0,37 2,62 0,16
Pastagem 14243,44 2,71 47,1 2,81

Rio, Lago e Oceano 3894,74 0,74 6,2 0,37
TOTAL 525876,09 100 1674,18 100

Fonte: Base de dados: MapBiomas, 2017 e PROBIO, 2007.

Dentro de cada parcela das Unidades Amostrais 
foram mensurados 3 estratos da vegetação, a 
saber:

Estrato arbóreo:
Seguindo o transecto, foi estabelecida a 
Unidade Primária de Amostragem – Parcela 
(P), referente ao estrato arbóreo, com 2,5 m 
para cada lado do eixo de 250 m, 
contemplando área de 1.250 m² (250 m x 5 m). 
Nessa amostragem foram mensurados todos os 
indivíduos arbóreos de diâmetro do tronco igual 
ou superior a 10 cm (DAP≥10 cm).
Amostragem total = 1ha
  Regeneração natural:
A regeneração natural foi medida nas 
Unidades Amostrais Secundárias (US), dentro 
de cada parcela (P). Cada US teve 8 (oito) m 
de comprimento, 5 (cinco) de largura e área de 
40 m². Foi estabelecida uma US a cada 50 m 
no Transecto, totalizando 5 (cinco) e 200 m² 
de área amostrada. Nessa amostragem foram 
mensurados todos os indivíduos arbóreos de 
diâmetro do tronco igual ou superior a 5 cm e 
menores que 10 cm (5 cm≤DAP<10 cm).

Amostragem total = 0,16ha
  Herbáceo:
O estrato herbáceo foi caracterizado através 
o estabelecimento de uma linha (L),

paralela ao transecto, ao seu lado esquerdo e 
distando 1 (um) m dele. 
Nessa linha as espécies foram quantificadas em 
um ponto a cada 5 (cinco) m, sendo colocada uma 
vara. Com isso, cada parcela teve 51 pontos de 
amostragem da vegetação herbácea. Foram 
indicadas as espécies que tocaram a vara numa 
altura superior a 20 cm.  

Amostragem total: 408 pontos

A Lei da Mata Atlântica (Lei nº 
11.428/2006) protege os remanescentes naturais 
desse bioma e quanto mais conservados, maior 
é a restrição de uso ou ocupação do solo.

A classificação em estágios sucessionais da 
regeneração natural indica o grau de 
conservação dos remanescentes do bioma e 
neste estudo foram classificados segundo 
parâmetros determinados pelas resoluções 
CONAMA nº 02 e 04 de 1994, específicas para os 
estados do PR e SC por meio de metodologia 
especifica para classificação de amostras em 
campo e uso de imagens áreas para comparação 
e extrapolação de todos os fragmentos 
encontrados dentro de uma faixa de 100 metros 
para cada do eixo da Linha de Transmissão.

Assim, estimou-se que cerca de 70% dos 
remanescentes estejam em estágio médio, 24% 
em estágio avançado e 6% em estágio inicial.
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Metodologia de medição de arbóreas 
e regeneração natural.

Metodologia de medição das herbáceas.

No levantamento florístico foram identificadas 94 espécies, distribuídas em 44 famílias botânicas, 
sendo 66 correspondentes a indivíduos arbóreos, uma como arbustiva, uma como trepadeira, 20 como 
epífitas e seis como herbáceas terrestres.

Foram medidas 611 árvores, sendo que as principais espécies de ocorrência foram Vernonanthura 
discolor (vassourão), Piptocarpha angustifolia (vassourão-branco), Dicksonia sellowiana (xaxim), 
Mimosa scabrella (bracatinga), Gymnanthes klotzschian (branquilho), Matayba elaeagnoides (pitomba), 
Muellera campestris (timbó) e Sebastiania brasiliensis (pau-de-leite).

A amostragem do estrato herbáceo encontrou duas espécies em cada uma das unidades amostrais,
das famílias Poaceae e Pteridaceae;  e, Poacaeae e Cyperaceae, respectivamente. As espécies
encontradas são consideradas naturais desses ecossistemas.

Foram identificadas:
• 26 espécies endêmicas da Mata Atlântica, sendo 1 endêmica do sul do país;
• 13 espécies em algum grau de ameaça*.
*Considerando: Portaria MMA n° 443/2014, Lista Vermelha da Flora - IUCN 2019, CITES 2017 e Resolução CONSEMA nº 51/2014.
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Detalhe da flor da 
Aechmea recurvata (Bromeliaceae).Araucaria angustifolia - Araucariaceae.

Espécies encontradas no presente estudo com algum grau de ameaça

Família Espécie Nome 
popular

IuCN 
(2019)

MMA 
(2014)

CITES 
(2017)

PR 
(2008)

uA 
de 

Ocorrência

Araucariaceae
Araucaria 

angustifolia 
(Bertol.) Kuntze

Araucária CR EN VU 1

Cactaceae
Lepismium 
cruciforme 
(Vell.) Miq.

Cacto Apêndice 
II 2

Cactaceae
Lepismium 

houlletianum 
(Lem.) Barthlott

Cacto Apêndice 
II 1, 2

Cactaceae Rhipsalis 
cereuscula Haw. Cacto Apêndice 

II 2

Cactaceae
Rhipsalis 

floccosa Salm-
Dyck ex Pfeiff.

Cacto Apêndice 
II 1, 2

Dicksoniaceae
Dicksonia 
sellowiana 

Hook.
Xaxim EN Apêndice 

II EN 1

Fabaceae
Machaerium 

paraguariense 
Hassl.

Jacarandá RARA 2

Lauraceae
Ocotea porosa 
(Nees & Mart.) 

Barroso
Imbuia VU EN VU 1

Meliaceae Cedrela fissilis 
Vell. Cedro EN VU Apêndice 

III 1

Myrtaceae

Myrcianthes 
pungens 
(O.Berg) 

D.Legrand

Cambuí-
cascudo EN 2

Orchidaceae

Acianthera 
sonderiana 

(Rchb.f.) 
Pridgeon & 
M.W.Chase

Orquídea Apêndice 
II 2

Orchidaceae
Brasiliorchis 
picta (Hook.) 

R.B.Singer et al.
Orquídea Apêndice 

II 1

Orchidaceae Gomesa sp.1 Orquídea Apêndice 
II 2

Legenda: Em Perigo (EN); Vulnerável (VU) e Criticamente em Perigo (CR).
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MeIo BIÓTICo | Fauna

AVES

 A partir dos levantamentos realizados em 
campo, foram registradas 112 espécies de aves, 
sendo que sete possuem alta sensibilidade as 
alterações ambientais, duas estão ameaçadas 
de extinção, 26 são endêmicas de Mata Atlântica 
e 12 migratórias. Com a relização do estudo de 
campo, foi possivel registrar a ocorrência de uma 
espécie não identificada/registrada nos dados 
secundários, a ave choro-boi (Taraba major).

A maioria das aves identificadas pelos dados 
primários (67,8%) está diretamente relacionada 
aos ambientes florestais, sendo:

• 13 restritas ao sub-bosque;

• 4 potencialmente polinizadoras;

• 25 espécies ocupam áreas abertas e/ou 
ambientes antropizados, menos exigentes 
no tocante a qualidade dos habitats e

• 10 espécies são associadas aos ambientes 
aquáticos. 

As espécies endêmicas da Mata Atlântica o 
papagaio-do-peito-roxo (Amazona vinacea) e 
olho-falso (Hemitriccus diops) estão ameaçadas 
de extinção e merecem atenção especial do 
ponto de vista conservacionista.

João-bobo (Nystalus chacuru).
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MAMíFEROS

Com base nos dados coletados em campo, 
foram registradas 18 espécies de mamíferos. 
Dentre essas, três espécies estão ameaçadas 
de extinção e três ocorrem em países vizinhos, 
mas no Brasil têm distribuição restrita na Mata 
Atlântica, são elas:  a cuica-graciosa (Gracilinanus 
microtarsus), o gambá-de-orelha-preta (Didelphis 
aurita) e rato-do-arroz (Sooretamys angouya).

As espécies ameaçadas identificadas, o veado-
bororó-do-sul (Mazama nana), a Jaguarundi 
(Puma yagouarundi) e a onça parda (Puma 
concolor), necessitam de grandes áreas para 
sobreviverem e, por isso, sofrem uma grande 
pressão da fragmentação dos habitats, além da 
caça ilegal. Por isso é fundamental a proteção de 
remanescentes nativos em seus territórios para a 
manutenção da população dessas espécies.

ANFíBIOS E RéPTEIS

O bioma Mata Atlântica apresenta uma alta taxa de endemismo 
para o grupo da herpetofauna (anfíbios e répteis). Os estudos 
realizados em campo registraram quatro espécies de anfíbios: 
o sapo (Haddadus binotatus), o sapo-cururu (Rhinella icterica), 
a perereca (Dendropsophus werneri) e a rãzinha-piadeira 
(Adenomera nana), sendo as duas últimas endêmicas da Mata 
Atlântica. Dentre essas quatro espécies, nenhuma é considerada 
ameaçada de extinção. 

Com falamos, o estudo em campo foi realizado durante a estação 
do inverno, período marcado por baixas temperaturas e baixa precipitação 
na região, assim, para registro da presença de anfíbios e répteis, esse 
período é pouco favorável e acaba resultando na diminuição das atividades 
da maioria das espécies. 

Devido às toxinas presentes na pele dos anfíbios, as espécies identificadas 
em campo foram consideradas como de grande potencial farmacológico.
Por meio dos dados secundários são conhecidas 81 espécies de anfíbios 121 
répteis para a região. 

Os maiores impactos negativos associados a fauna existente na região de inserção do empreendimento 
são: descaracterização, fragmentação e destruição dos remanescentes naturais, como por exemplo, a 
conversão de áreas naturais em áreas destinadas a atividades agropastoris. 

Aponta-se a importância da preservação dos remanescentes florestais naturais existentes na área 
de estudo e a grande quantidade de Unidades de Conservação como alternativas de refúgio, proteção, 
alimento e rotas para dispersão das espécies, formando possíveis corredores ecológicos.
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ÁReAS PRoTeGIDAS e PRIoRITÁRIAS 
PARA ConSeRVAÇÃo DA BIoDIVeRSIDADe

O Sistema Nacional de unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei nº 9.985/2000, e 
a Resolução CONAMA nº 428/2010 dispõem sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar unidades de Conservação 
(UCs) ou suas zonas de Amortecimento (ZA).

As unidades de Conservação são separadas em dois grupos, de acordo com seus objetivos:

•	 Proteção Integral (PI): objetiva a preservação da natureza, permitindo apenas o uso indireto dos recursos 
naturais, sendo estas denominadas: Estação Ecológica (ESEC), Reserva Biológica (REBIO), Parque 
Nacional (PARNA), Parque Estadual (PE), Parque Natural Municipal (PNM), Monumento Natural (MN) e 
Refúgio de Vida Silvestre (RVS).

•	 unidade de uso Sustentável (uS): visam compatibilizar a conservação ambiental com o uso direto e 
sustentável de parte dos recursos naturais, sendo estas denominadas: Área de Proteção Ambiental 
(APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA), Floresta Estadual 
(FE), Floresta Municipal (FM), Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna (REFAU), Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na região estudada, foram identificadas 10 UCs próximas ao traçado do empreendimento, conforme 
apresentado a seguir:

As unidades de Conservação (UCs) 
são espaços territoriais com características 
naturais relevantes, separados pelo poder 
público, para a proteção da biodiversidade, 
belezas cênicas, e uso sustentável de 
recursos naturais.

Segundo a Lei do SNUC - Plano de Manejo 
é um documento técnico no qual se estabelece 
o zoneamento e as normas que devem ser 
obedecidas sobre o uso da área e o manejo 
dos recursos naturais, inclusive a implantação 
das estruturas físicas necessárias à sua gestão.

uC DECRETO ÓRgÃO 
gESTOR

PLANO DE 
MANEJO

DISTÂNCIA 
PARA A LT 

(KM)

EXTENSÃO 
INTERCEPTA-

DA PELA 
LT

APA Estadual da 
Serra da Esperança

Lei ordinária 
N° 9.905 de 
27/01/1992

Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP) SIM 0,00 18,22

APA Rio dos Bugres
 Lei municipal 

nº 1093 de 
17/08/1998

Secretaria de 
Planejamento e 

Meio Ambiente de 
Rio Negrinho

NÃO 0,00 3,44

APA Rio Vermelho/
Humbold

 Lei Municipal 
nº 246 de 

14/08/1998

Prefeitura 
Municipal de São 

Bento do Sul
SIM 0,00 15,10

APA Serra Dona 
Francisca

Decreto 
Municipal 

N° 8055 de 
04/04/1997

Fundação 
Municipal do 

Meio Ambiente 
de Joinville 

(FUNDEMA)

SIM 5,06 -
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uC DECRETO ÓRgÃO 
gESTOR

PLANO DE 
MANEJO

DISTÂNCIA 
PARA A LT 

(KM)

EXTENSÃO 
INTERCEPTA-

DA PELA 
LT

ARIE da Serra do 
Tigre

Decreto 7.456, 
de 27/11/1990 IAP NÃO 8,17 -

Estação Ecológica 
do Bracinho

Decreto 
Estadual nº 
22.768, de 
16/07/1984 

Central Elétrica 
de Santa Catarina 

S.A (CELESC)
NÃO 4,07 -

Floresta Estadual de 
Santana

Decreto 4.264, 
de 21/11/1994 IAP NÃO 3,57 -

RPPN Ano Bom
Portaria 

nº 167, de 
14/11/2001

ICMBio NÃO 6,41 -

RPPN Emilio 
Fiorentino 
Battistella

Portaria Nº 50 
de 8/07/2002 ICMBio SIM 1,49 -

RPPN Pinheirinho 
23

Portaria nº 95 
de 15/09/2014

ICMBio/Araucária 
Florestas LTDA NÃO 12,04 -
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MuNICíPIO uC gRu-
PO ESFERA ÁREA 

(HA)

EXTENSÃO
DA uC  

INTERCEPTADO
PELA

LT (KM)

DECRETO ÓRgÃO 
gESTOR

Inácio Martins,
Cruz Machado, 

Mallet, 
Guarapuava,

União da 
Vitória, 

Prudentópolis, 
Irati, Rio Azul, 
Paula Freitas e 
Paulo Frontin

APA 
Estadual 
da Serra 

da 
Esperança

US Estadual 204.351 18,22

Lei 
ordinária N° 

9.905 de 
27/01/1992

Instituto 
Ambiental do 

Paraná 
(IAP)

Rio Negrinho
APA 

Rio dos 
Bugres

US Municipal 7.481,62 3,44

Lei 
municipal 

nº 1093 de 
17/08/1998

Secretaria de 
Planejamento 
e Meio Ambi-
ente de Rio 

Negrinho/SC

São Bento 
do Sul

APA Rio 
Vermelho/
Humbold

US Municipal 24.235,40 15,10

Lei 
Municipal 
nº 246 de 

14/08/1998

Prefeitura 
Municipal 

de São Bento 
do Sul/SC

Verifica-se que três Áreas de Proteção Ambiental (APAs) serão diretamente afetadas pelo empreendimento.

São áreas alvo de criação e implementação 
de políticas públicas, programas, projetos e 
atividades sob a responsabilidade do Ministério 
de Meio Ambiente (MMA) e estão voltadas a:

• Conservação in situ da biodiversidade;

• Utilização sustentável de componentes da 
biodiversidade;

• Repartição de benefícios derivados do acesso 
a recursos genéticos e ao conhecimento 
tradicional associado;

• Pesquisa e inventários sobre a biodiversidade;

• Recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre exploradas ou ameaçadas de extinção e

• Valorização econômica da biodiversidade. 

Cada APCB é classificada de acordo com seu grau de importância para biodiversidade e com a 
urgência para implementação das ações sugeridas. Assim, são classificadas como: Extremamente Alta; 
Muito Alta, Alta e Insuficientemente Conhecida.

Foram identificadas 15 APCBs próximas ao traçado, sendo oito com prioridade “Alta”, cinco classificadas 
com prioridade “Muito Alta” e duas com prioridade “Extremamente Alta”.

O Programa Nacional da Diversidade 
Biológica (PRONABIO) criou o conceito 
de Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade, Utilização Sustentável e 
Repartição dos Benefícios da Biodiversidade 
(APCB) como objetivo de definir regiões 
onde o uso dos recursos naturais deve ser 
regulado de forma mais incisiva, pois tais 
áreas constituem importantes remanescentes 
da biodiversidade nacional.

ÁReAS PRIoRITÁRIAS PARA ConSeRVAÇÃo DA BIoDIVeRSIDADe 
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  Apesar de termos varias APCBs presentes na Área de estudo apenas três serão diretamente 
interceptadas pela LT, conforme verifica-se abaixo:  

CÓDIgO 
DA 

APCB
ÁREA (HA) PRIORI-

DADE

IM-
PORTÂN-

CIA BI-
OLÓgICA

EX-
TENSÃO
INTER-

CEPTADA 
(KM)

AÇÃO PRI-
ORITÁRIA

DETALHAMENTO 
DA AÇÃO

MA051 628.949
Extrema-

mente 
Alta

Extrema-
mente  
Alta

0,858983

Gestão integrada 
e participativa de 
áreas protegidas. 

corredores 
ecológicos 
e territórios 
de povos e 

comunidades 
tradicionais

Corredor ecológico, 
Mosaico, Integração 
com Territórios de 

Povos e Comunidades 
Tradicionais.

MA052 90.947 Alta Alta 2,297566
Desenvolvimento 

de Turismo 
Sustentável

Adoção de estratégias 
metodológicas que 

envolvam comunidades 
tradicionais para 
desenvolvimento 

de turismo de base 
comunitária;

Turismo de baixo impacto.

MA053 98.153 Muito 
Alta

Muito  
Alta 39,642528

Criação de 
Unidade de 

Conservação

Criação de UC de 
Proteção Integral;

Criação de UC de Uso 
Sustentável;

Criação de UC com grupo 
a ser definido.

Atualmente, considera-se a fragmentação de habitats um dos grandes fatores de perda da 
biodiversidade, sendo assim, serão adotadas medidas mitigadoras, de controle e compensatórias de 
forma a promover a redução de impactos ambientais durante as fases de implantação e operação do 
empreendimento, visando compatibilizar a sustentabilidade ambiental com as atividades construtivas.
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Comunicação Social Prévia 

No âmbito do processo de licenciamento ambiental da LT 525 kV Areia – Joinville Sul, foram 
realizadas duas campanhas de comunicação social prévia para repassar informações ao público 
de interesse do empreendimento sobre: a presença de técnicos e consultores na região; as 
áreas onde os Estudos ocorreram e as etapas de realização. Tais ações foram realizadas em 
todos os 15 municípios pertencentes a Área de Estudo, sendo realizadas mais de 700 visitas 
as possíveis propriedades que serão atravessadas pelo empreendimento, além das visitas 
realizadas junto ao poder público nesse período. A comunicação contou com material específico, 
que continha informações sobre o empreendimento, o número de ouvidoria e endereço de e-mail 
para esclarecimento de dúvidas da população local. Foi realizada, também, uma capacitação dos 
profissionais envolvidos na elaboração dos estudos ambientais e técnicos, em momento anterior 
às atividades de campo, com o objetivo de alinhar as informações sobre o empreendimento, as 
fases de licenciamento, a mensagem a ser utilizada e os cuidados necessários para não gerar 
expectativas na população.
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O meio socioeconômico é responsável pelo estudo das populações residentes nos municípios que 
serão interceptados pelo empreendimento de Linha de Transmissão 525 kV Areia - Joinville Sul.  Serão 
15 (quinze) municípios interceptados pelo projeto da LT: Cruz Machado, Mallet, Paulo Frontin, Pinhão, 
São Mateus do Sul e União da Vitória, no Estado do Paraná; e Canoinhas, Corupá, Jaraguá do Sul, 
Joinville, Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Schroeder e Três Barras, no Estado de Santa Catarina.

Para melhor conhecer a região em que o empreendimento pretende-se instalar sob os aspectos 
do meio socioeconômico detalha-se, a seguir, informações sobre as principais atividades produtivas, 
a infraestrutura de serviços públicos e outras características das populações, necessárias para 
compreender as dinâmicas e as relações econômicas, sociais, culturais e ambientais.

Meio Socioeconômico

POPuLAÇÃO 

Identificar as características e a dinâmica 
populacional dos grupos residentes nos municípios 
interceptados pelo empreendimento, tal como das 
localidades próximas à Linha de Transmissão, 
é fundamental para a análise da estrutura 
demográfica a partir dos aspectos e fatores que 
influenciam no desenvolvimento da população. 

No que se refere ao crescimento populacional 
da Área de Estudo Municipal (AEM), em 1970, 

os municípios interceptados pela Linha somavam 
o total de 378.262 habitantes. Em 2010, esse 
quantitativo aumentou para 1.088.158 , o que 
significa um crescimento de 709.896 habitantes 
em 40 anos. Ao longo do tempo, a posição dos 
municípios em relação ao número de habitantes 
sofreu alterações, porém Joinville liderou como o 
município mais populoso, com 126.058 em 1970 
e 515.288 habitantes em 2010. Quanto a Área de 
Estudo Local, foram mapeadas 33 comuidades, 
conforme pode ser verificado abaixo: 
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Quanto a divisão dos habitantes entre 
homens e mulheres a razão da distribuição 
calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE,2010, declara uma 
proporção equilibrada na maior parte dos 
municípios que compõe a AEM. Ao contrário 
da referência apresentada para o território 
brasileiro no mesmo ano, a qual destaca a 

população constituída predominantemente por 
mulheres, a AEM comporta uma população 
majoritariamente masculina, representada em 
especial pelos municípios de Paulo Frontin/
PR, Mallet/PR e Cruz Machado/PR. Dentre os 
municípios cujas mulheres são a maioria da 
população destacam-se União da Vitória/PR, 
Canoinhas/SC, Joinville/SC e Mafra/SC.
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Em relação à ocupação do espaço urbano e 
rural dos territórios, a AEM se apresenta com 
a maior parte da população vivendo em áreas 
urbanas. Essa tendência pode estar associada 

ao desenvolvimento das cidades e ao processo 
de ocupação das sedes por meio da migração da 
população do campo para as cidades em busca 
de empregos e melhores condições de vida.
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Área urbanizada em Canoinhas/SC

Área urbanizada em São Bento do Sul/SC
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Por fim, os dados sobre o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) são 
fundamentais para a análise das condições de 
vida da população, a partir de indicadores de 
educação, longevidade e renda usados para a 
formação do Índice. 

É possível verificar que ao longo dos anos a 
AEM apresentou melhorias nas condições de 
vida da População. No ano de 2010, os índices 
de desenvolvimento humano considerados “muito 

baixo” e “baixo” estiveram ausentes e aqueles 
classificados como IDHM “alto” foram destaque, 
representados pelos municípios de Mallet/PR, 
Paulo Frontin/PR, São Mateus do Sul/PR, União 
da Vitória/PR, Canoinhas/SC e Corupá/SC. Os 
índices “médios” foram exibidos pelos municípios 
de Cruz MachadoPR e Pinhão/SC, e os índices 
“muito alto” foram alcançados em Jaraguá do Sul/
SC e Joinville/SC.
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ATIVIDADES PRODuTIVAS 

No que diz respeito às principais fontes de 
renda e o desenvolvimento econômico das 
áreas de estudo, o Produto Interno Bruto (PIB)  
identificado nos municípios atravessados pela  
LT é de R$ 46.932.728,00, sendo Joinville/SC 
(R$ 25.217.354,00) e Jaraguá do Sul/SC (R$ 
767.715,00) os municípios cujas participações 

são as mais expressivas, com contribuições 
equivalentes a 52% e 16% do PIB da AEM, 
respectivamente, ao passo que Cruz Machado/
PR e Paulo Frontin/PR apresentam os menores 
rendimentos monetários: R$ 306.557,00 e R$ 
269.453,00, na devida ordem. Nesse sentido, 
apresenta-se, a seguir,  o posicionamento 
dos municípios com relação ao PIB Corrente 
gerado na AEM.
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Produtores rurais em Jaraguá do Sul/SC.

Plantação de Hortaliças em Jaraguá do Sul/SC.

Plantação de Banana em Corupá/SC.  Uso do Solo em São Bento do Sul/SC.

Quanto as principais atividades econômicas, destacam-se as que envolvem a produção e/ou extração 
matérias-primas de origem animal, vegetal ou mineral. A economia é caracterizada pelas matérias-primas 
oriundas das lavouras permanentes e temporárias existentes nos municípios que compõem a AEM.

De acordo com o levantamento das informações obtidas em campo, as principais atividades geradoras 
de renda nas propriedades são: a produção agrícola e pecuária (72%), cujos cultivos de arroz, milho, 
soja, feijão, hortaliças e frutas se destacam. Quanto à pecuária, em 28% dos estabelecimentos visitados 
a criação de gado de leite se faz presente.
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Colégio Estadual Pedro Busko
Paulo Frontin/PR.

Atendimento odontológico móvel no 
município de Canoinhas/SC. Unidade Básica de Saúde em Canoinhas/SC.

INFRAESTRuTuRA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

No que tange o serviço de saúde nos municípios interceptados, a infraestrutura da AEM é 
amparada por 2.997 estabelecimentos de saúde que se destacam especialmente pela existência 
de clínicas e ambulatórios especializados (1.622) e centrais de notificação, captação e distribuição 
de órgãos estaduais (429), seguido das unidades de serviço e apoio de diagnose e terapia (284), 
consultórios (200), centros de parto normal (139), postos de saúde (84), policlínicas (43), centros 
de saúde/unidade básica de saúde (39), cooperativas (12), secretaria de saúde (20), unidades 
móvel de nível pré-hospitalar de urgência /emergencial (18), hospitais especializados (16), 
hospitais geral (16), Centro de Atenção Psicossocial – CAPS (15), tele saúde (12), centrais de 
regulação (10), prontos atendimentos (9), academia da saúde (7), unidades de vigilância em saúde 
(5), farmácias (5), unidades de atenção em regime residencial (3), serviços de atenção domiciliar 
isolado (home care) (3), 2 Centros de Apoio a Saúde da Família  (CASF), pronto socorros geral 
(1), laboratório de saúde pública (1), centro de atenção hemoterapia e/ou hematológica (1) e 
central de regulação médica das urgências (1).

Quanto aos serviços Educacionais, na AEM existem 912 escolas, sendo 194 escolas registradas nos 
municípios do Estado do Paraná e 718 nos municípios do Estado de Santa Catarina, e as matrículas dos 
alunos nas redes pública e privada de ensino encontram-se em especial vinculadas aos anos iniciais 
(80.892), anos finais (66.812) e ao ensino médio (45.021), seguido dos registros de alunos na pré-
escola (30.613), creche (27.156), EJA (14.168) e na educação especial (6.538).

Centro Municipal de Ensino Infantil Professora 
Vera Lúcia Karvat Dumas. Três Barras/SC.
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Escola de Ensino Médio Manuel da Nóbrega. Rio Negrinho/SC. 

Secretaria Municipal de Educação.
Jaraguá do Sul/SC.

Escola de Educação Básica Barão de Antonina. Mafra/SC.

Secretaria Municipal de Educação. Mafra/SC.

Para fins de avaliação da qualidade ensino das escolas públicas do nível básico de instrução, o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é considerado o índice mais apropriado e utilizado 
para a estimativa dessa particularidade, sendo o índice calculado com base no aprendizado dos alunos 
em português e matemática por meio da Prova Brasil e do fluxo escolar, apurado por meio da taxa de 
aprovação dos alunos

Nessa lógica, nos Estados do Paraná e de Santa Catarina os índices registrados nos anos iniciais, é de 
6,3 em ambos os Estados, que conseguiram atingir a meta. Contudo os índices anotados nos anos finais: 
Paraná = 4,7 e Santa Catarina =5,0) não alcançaram a meta de nota 6,0 proposta como meta nacional.
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Por fim, no que se refere ao esgotamento sanitário, os Estados do Paraná e Santa Catarina 
encontram-se bem representados diante das demais unidades federativas brasileiras. O Estado do 
Paraná apresenta o índice de 75% da população atendida adequadamente pelos serviços de esgoto, 
enquanto o Estado de Santa Catarina dispõe de 71% da população acolhida pelos serviços. Na AEM 
apresenta-se uma média de 64% da população assistida pelos serviços de esgoto. Os índices revelam 
os municípios de Rio Negrinho/SC (90%) e São Bento do Sul/SC (89%) com os maiores percentuais. 

Quanto as localidades mais próximas a LT, componentes da Área de Estudo Local (AEL), a 
infraestrutura predominante destaca-se pela existência de poços artesianos comunitários e particulares 
e fossas rudimentares, sendo a coleta de resíduos sólidos variável entre recolhimento uma vez na 
semana ou inexistente. 
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CARACTeRIZAÇÃo Do 
eMPReenDIMenTo

QuAIS AS VANTAgENS DO EMPREENDIMENTO?

As LTs e SEs compõem as instalações básicas 
do serviço público de transmissão de energia 
elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN), 
regulado pela ANEEL, autarquia vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia (MME).

Atualmente, com o crescimento da carga em 
diversas regiões, foram previstas necessidades no 
seu atendimento elétrico para os próximos anos. 

A implantação da LT 525 kV Areia - Joinville 
Sul visa reforçar o Sistema Interligado Nacional 
(SIN) na região da fronteira do Norte do estado 
de Santa Catarina com o estado do Paraná. 

O empreendedor - EKTT 11, tem a responsabilidade 
de planejar, construir e operar este empreendimento, 
com extensão aproximada de 278,45 km, sendo 
composto pelas seguintes estruturas:

OBRAS LINHAS DE TRANSMISSÃO E SuBESTAÇÕES
LINHA DE 

TRANSMISSÃO
LT 525 kV Areia – Joinville Sul (CS/CD*)

*Circuito duplo nos últimos 4 km, na chegada da LT na SE Joinville Sul

SUBESTAÇÃO Ampliação da SE Areia 525/230/138 kV, 
já existente no município de Pinhão

Vale ressaltar que a implantação da SE Joinville 
Sul, prevista no município de Joinville/SC, está 
sendo licenciada junto a LT 525/230/138 kV 
Joinville Sul – Itajaí II, pelo Instituto do Meio 
Ambiente de Santa Catarina (IMA).

O empreendimento interceptará 15 (quinze) 

municípios, sendo 09 (nove) do estado de Santa 
Catarina - Canoinhas, Corupá, Jaraguá do Sul, 
Joinville, Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul, 
Schroeder e Três Barras, e 06 (seis) no estado 
do Paraná - Cruz Machado, Mallet, Paulo Frontin, 
Pinhão, São Mateus do Sul e União da Vitória.

Município/uF Extensão da LT nos 
municípios (km)

Percentual do total da extensão da 
LT em cada município (%)

Canoinhas/ SC 16,4 5,89
Corupá/ SC 8,41 3,02

Cruz Machado/ PR 36,29 13,03
Jaraguá do Sul/ SC 7,87 2,82

Joinville/ SC 5,83 2,10
Mafra/ SC 56,7 20,36
Mallet/ PR 5,26 1,89

Paulo Frontin/ PR 27,21 9,77
Pinhão/ PR 23,85 8,56

Rio Negrinho/ SC 16,33 5,86
São Bento do Sul/ SC 21,45 7,70

São Mateus do Sul/ PR 14,47 5,20
Schroeder/ SC 11,5 4,13

Três Barras/ SC 17,33 6,22
União da Vitória/ PR 9,56 3,43

TOTAL 278,45 100
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QuE ATIVIDADES OCORREM EM CADA uMA DAS FASES DO PROJETO?

Planejamento: 

• Levantamentos preliminares ambientais e de engenharia, como o reconhecimento do terreno e 
cadastro das propriedades.

Instalação:

• Para a implantação do empreendimento, inicialmente será preparada a logística e feita a contratação de 
mão de obra. Após isso, serão realizadas as atividades para a instalação das áreas de canteiro de obras, 
liberação da faixa de servidão e de serviço, definição das vias de acesso (com eventuais ampliações/
aberturas), supressão de vegetação, montagem das torres, lançamento dos cabos e comissionamento, 
além da ampliação da SE Areia.

Operação: 

• Manutenção de estradas, acessos e faixa de servidão: os serviços de manutenção preventiva 
(periódica) e corretiva (restabelecimento de interrupções) caberão a equipes treinadas. Essas equipes 
trabalham em regime de plantão, ficando alojadas em locais que lhes deem condições de atender 
prontamente às solicitações que venham a ocorrer. Nas inspeções, deverão ser observadas as 
condições de acesso às torres e também a situação da faixa de servidão, avaliando: focos de erosão; 
drenagens; condições de trafegabilidade; porteiras e colchetes íntegros; corte seletivo de vegetação; 
torque em parafusos, instalação de conectores nos para-raios; reparos em cabos contrapesos e estais; 
seccionamento e aterramento de cercas das propriedades; substituição de isoladores danificados; 
eventuais emendas de cabos condutores e/ou para-raios entre outros aspectos pontuais. 

• Acessos permanentes: algumas das vias implantadas deverão ser mantidas permanentemente 
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para o deslocamento das equipes de manutenção até as torres da LT. Nessas vias serão mantidas 
as condições mínimas de tráfego de veículos, com pouca ou nenhuma vegetação, terreno firme e 
dispositivos de drenagem adequados. 

• Mão de obra prevista: são previstos até 5 profissionais no quadro fixo para a operação deste 
empreendimento, sendo 03 para a manutenção da LT e 02 para a manutenção da SE Areia. De acordo 
com a necessidade, serviços especializados poderão ser contratados para tarefas específicas.

CONHECENDO O SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Torres utilizadas pelo sistema

Na construção de todo o empreendimento serão instaladas aproximadamente 721 torres estaiadas e 
autoportantes. As torres autoportantes são instaladas normalmente em vértices e as torres autoportantes 
em trechos de alinhamento do traçado. A seguir apresentam-se exemplos de silhuetas das torres do 
empreendimento.

Torre 
AuTOPORTANTE

Torre 
ESTAIADA

O QuE PODE E O QuE NÃO PODE SER FEITO NA FAIXA DE SERVIDÃO?

A faixa de servidão é uma faixa de segurança ao longo do eixo da LT, onde há restrição de uso em 
função da existência de campos elétricos e magnéticos. Para o empreendimento, a faixa de servidão 
varia de 60 a 68 metros de largura. 

Trecho Faixa de servidão (m)
LT 525 kV Areia - Joinville Sul (Circuito Simples) 60
LT 525 kV Areia - Joinville Sul (Circuito duplo) 68

Faixa de Serviço: é a uma área que se estende ao longo de todo traçado da linha de transmissão 
por onde serão lançados os cabos, com largura de 4 m ema Áreas de Preservação Permanente (APP) 
e Unidades de Conservação e 6 m ao longo das demais áreas do traçado para caminhamentos e 
lançamento de cabos). Priorizando-se a utilização da própria faixa de serviço, está poderá, ainda ser 
utilizada como acesso, sempre que possível, entre as estruturas da LT.

APÓS A InSTALAÇÃo DA LInhA De TRAnSMISSÃo SeRÁ PoSSÍVeL A ReGeneRAÇÃo nATuRAL DA 

VeGeTAÇÃo DA FAIxA De SeRVIÇo.
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FAIXA DE SERVIDÃO

FAIXA DE SERVIÇO

• Plantações rasteiras (hortas, milho; pastagem e etc); 
• Culturas frutíferas de pequeno porte (exceto na Faixa 
de Serviço e Área de Torre); • Sistemas de irrigação de 
pequeno porte, enterrado e aterrado e por inundação; 
• Cercas de arame e porteiras devidamente aterradas, 
passagens e porteiras;  • Andar pela faixa de servidão; 
• Circulação de veículos agrícolas (exceto na Faixa de 

Serviço e Área de Torre).

• Fazer construções (moradias e demais 
benfeitorias); • Plantações de árvores grandes e 
medias (por exemplo: os eucaliptos); • Culturas 

onde se processam queimadas (por exemplo: cana-
de-açúcar); • Realizar queimadas e fogueiras; • 

Soltar pipa, subir nas torres e realizar recreações;  
• Instalações elétricas e mecânicas; • Depósitos de 

materiais inflamáveis; • Depósito de lixo; • Áreas 
recreativas, industriais, comerciais e culturais.

PERMITIDO PROIBIDO

Instalações do 
empreendimento Características Descrição

LTs

Extensão total do  
empreendimento

LT 525 kV Areia - Joinville Sul (CS/CD*) = 278,45 km 
*CD = 4 km

Tensão Nominal CS/CD = 525 kV
Largura da 

Faixa de Servidão
LT 525 kV Areia - Joinville Sul (Circuito Simples) = 60 m
LT 525 kV Areia - Joinville Sul (Circuito duplo) = 68 m

Praças das Torres LT 525 kV Areia - Joinville Sul (Circuito Simples) = 60 x 60 = 3.600 m2

LT 525 kV Areia - Joinville Sul (Circuito duplo) = 72 x 72 = 5.184 m2

Estruturas

Nº Total 
de Torres 
estimado

LT 525 kV Areia - Joinville Sul (Circuito Simples) = 710 torres 
(estaiada 60% e autoportante 40%)

 LT 525 kV Areia - Joinville Sul (Circuito duplo) = 11 torres  
(estaiada 40% e autoportante 60%)

Distância Média 
entre Torres

LT 525 kV Areia - Joinville Sul (Circuito Simples) = 403 m
LT 525 kV Areia - Joinville Sul (Circuito duplo) = 400 m

Distância mínima 
- cabos e solo 12 m

Características 
das Estruturas Autoportante e Estaiada

Tipo de Fundação 

Autoportantes: Fundação em Tubulão; Fundação em Sapata; Fundação 
em Bloco Chumbado em Rocha. Estaiadas: Fundação em Sapata 

para os Mastros; Fundação em Bloco Pré-moldado (Viga L); Fundação 
em Tubulão; Fundação com Haste Ancorada em Rocha ou em Solo; 

Fundação em Bloco Chumbado em Rocha; Fundação Estacas Helicoidal.

SEs Nomes

 SE Areia (ampliação)
SE Joinville Sul (implantação nova sendo licenciada junto a LT 

525/230/138 kV Joinville Sul – Itajaí II, pelo Instituto do Meio Ambiente 
de Santa Catarina (IMA)

PRINCIPAIS CARACTERíSTICAS DO PROJETO
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O canteiro de obras é um terreno cercado e identificado com placa na qual são informados o nome 
da empresa responsável pela realização das obras, nome do empreendimento e a autorização para a 
sua instalação, emitida pelo órgão ambiental licenciador. No canteiro serão construídas as instalações 
necessárias para realização dos trabalhos de construção, como almoxarifado, estacionamento, baias 
para acondicionamento de resíduos sólidos, escritórios administrativos, copa, refeitório, vestiário, 
banheiro, dentre outras estruturas.

Para o empreendimento, a locação dos canteiros será bem distribuída, de forma a reduzir a necessidade 
de grandes deslocamentos, e também para que esteja disponível toda a infraestrutura necessária para 
o desenvolvimento da obra, ao mesmo tempo, em diferentes lugares. 

A proposição atual dos canteiros, para a implantação do empreendimento,  com base nas premissas 
estabelecidas pelos requisitos legais aplicáveis e pelo TR emitido pelo IBAMA e na experiência do 
empreendedor, é composta por  7 áreas elegíveis,  diferenciados entre Principais e Secundários, 
conforme apresentado abaixo:

Em todos os canteiros, o contingente de mão de obra deverá se deslocar, diariamente, para hotéis/
pensões ou repúblicas/alojamentos (trabalhadores de outras regiões) e de sua origem (trabalhadores 
locais) até os canteiros e, desse local, transportados, adequadamente (em veículos e condutores/
motoristas que atendam às normas e legislação de segurança vigentes) até as frentes de trabalho. 

Está previsto, inicialmente, para as etapas de implantação do empreendimento, abrangendo a 
elaboração do projeto básico e executivo de engenharia, assinatura de contrato, Declaração de Utilidade 
Pública (DUP), todas as etapas do licenciamento ambiental, aquisição de equipamentos e material, 
obras civis, montagem e comissionamento, 34 (trinta e quatro) meses até a entrada do empreendimento 
em operação comercial.

Município/uF CANTEIROS DE OBRA (PREVISTOS) Nº

Canoinha/SC Canteiro Secundário 1
Rio Negrinho/SC Canteiro Secundário 1

Joinville/SC Canteiro Principal 1
Pinhão/PR Canteiro Secundário 2

Cruz Machado/PR Canteiro Secundário 1
Paulo Frontin/PR Canteiro Principal 1

QuAIS AS ETAPAS DA CONSTRuÇÃO? 

A implementação do Sistema de Transmissão envolve a execução de várias ações nas diferentes 
etapas de construção. No entanto, a construção do empreendimento só poderá ser iniciada após 
a emissão da Licença de Instalação (LI) e da Autorização de Supressão da Vegetação (ASV), que 
ocorrerá após a aprovação do EIA/RIMA e emissão da Licença Prévia (LP) pelo IBAMA. A seguir são 
apresentadas as etapas de construção da LT 525 kV Areia – Joinville Sul.

Topografia

Para a seleção do melhor traçado para a implantação do empreendimento, evitando-se as principais 
interferências socioambientais, por exemplo, ocupação humana (casas) e remanescentes de matas, 
terrenos estáveis e não alagáveis ou inundáveis, ou seja,  escolhendo os locais mais adequados para a 
instalação das torres, éi realizado um estudo do relevo da região, por computador, com a utilização de 
imagens de satélite e, posteriormente, um caminhamento por toda a extensão da LT, para que pudessem 
ser definidos os locais de instalação e montagem das torres. 
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Supressão de Vegetação

Ocorrerá supressão de vegetação para abertura 
de uma faixa de serviço, por meio do corte de 
árvores e arbustos para implementação de 
acessos, para a instalação das praças das torres 
e de lançamento dos cabos. Essa atividade só 
pode ser iniciada após a obtenção da Autorização 
de Supressão de Vegetação (ASV) emitida pelo 
órgão competente, nesse caso o IBAMA, que 
ocorrerá após a aprovação do Inventário Florestal.

Escavação e Fundação das torres

Para a instalação e sustentação das torres 
é necessário realizar escavações, onde serão 
construídos apoios enterrados no chão. As cavas 
de fundações serão cobertas com o próprio 
material proveniente da escavação, ou seja, o 
solo escavado. Este material será espalhado 
homogeneamente sobre a superfície da área de 
praça da torre, sem interferir na vegetação.

A IMPLAnTAÇÃo DAS ToRReS é uMA DAS MAIS IMPoRTAnTeS eTAPAS Do PRoCeSSo De InSTALAÇÃo 

DA LInhA De TRAnSMISSÃo e enVoLVe A eSCAVAÇÃo e A ConCReTAGeM De SuAS FunDAÇõeS, ALéM 

DA ALoCAÇÃo e MonTAGeM DAS MeSMAS.

Montagem das torres

Após a concretagem inicia-se a montagem 
de torres dentro da área estipulada, adotando 
os devidos procedimentos e recomendações 
ambientais e de segurança. As torres podem ser 
montadas manualmente (peça por peça) ou erguidas 
por guindaste, de acordo com as condições do 
local. Nas proximidades de áreas urbanas, serão 
providenciadas as proteções adequadas para evitar 
acidentes, tais como tapumes, cercas isolantes, 
sinalizações, dentre outros.

Concretagem 

Após aberto o espaço para as fundações, será instalada uma estrutura de concreto. Serão adotadas 
medidas de segurança para que não haja contaminação do solo durante o transporte do concreto, durante 
a concretagem, ou durante a lavagem dos caminhões. Serão definidos locais apropriados para a lavagem 
dos caminhões e depósito das sobras de concreto removidas dos locais de aplicação.
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Lançamento de cabos

Os cabos principais chegam à praça de 
lançamento enrolados em grandes bobinas e são 
puxados pelo puller através de um cabo piloto, mais 
leve, que é anteriormente lançado onde o cabo 
principal deve estar. O puller segue desenrolando 
os cabos principais de suas bobinas, até que 
estejam corretamente posicionados sobre a torre. 
Para diminuir o desmatamento, é realizado o 
lançamento tensionado dos cabos.  São usados os 
freios, equipamentos que controlam o desenrolar 
dos cabos principais para fora das bobinas, 
mantendo-os sempre acima do solo e garantindo 
a segurança na realização da atividade.

Comissionamento

O Comissionamento é a última atividade realizada do processo construtivo, quando toda a extensão da 
linha de transmissão é vistoriada, por equipe especializada, onde se verificam as condições das torres, 
tensionamento dos cabos, etc. Após o comissionamento, o empreendimento estará pronto, aguardando a 
emissão da Licença de Operação (LO) para poder funcionar.

COMO é FEITA A INSTITuIÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO?

Para se estabelecer a faixa de servidão definida, 
é feito um acordo entre o empreendedor e os 
proprietários que têm suas terras interceptadas 
pela linha de transmissão, de modo que atenda a 
ambas as partes. As principais etapas são:

1. Cadastro dos proprietários: identificação dos 
proprietários das terras interceptadas pela faixa de 
servidão, verificando os casos onde é necessária 
apenas a indenização pela terra e os casos onde 
será preciso a relocação de benfeitorias; 

2. Obtenção da autorização da passagem: 
autorização dos proprietários para a realização 
dos devidos levantamentos necessários à 
implantação da linha; 

3.  Abertura de processos: para cada proprietário 
é aberto um processo individualizado, com o 
levantamento dos documentos relacionados à 
propriedade;

4. Levantamentos e avaliação: verificação das 
condições atuais de uso da propriedade para sua 

avaliação, considerando a perda real do valor 
do imóvel com as restrições, riscos e incômodos 
causados pela passagem de LT. Deverá ser feito 
levantamento de preços e valores da região a 
respeito de terras, casas e benfeitorias, buscando 
valores justos nas avaliações; 

5. Negociação: são acordados os valores de 
compensação, tanto dos casos de indenização quanto 
dos casos de realocação. Caso não seja feito acordo, 
a definição acontece por via judicial, por ser uma área 
declarada de utilidade pública pela ANEEL/MME;

6. Pagamentos e escrituras dos imóveis: aos 
proprietários que comprovem a titularidade ou a 
posse do imóvel são pagos os valores acordados 
a partir da atualização das escrituras ou contratos 
de instituição de servidão dos imóveis; 

7. Instituição da faixa de servidão: fica criada 
a área de servidão administrativa pela restrição 
do uso com registro de Escritura Pública de 
Constituição de Servidão Administrativa ou de 
Instrumento Particular de Constituição de Servidão.
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CADASTRO FUNDIÁRIO DE PROPRIEDADES

Todos os proprietários que tiverem as terras 
atravessadas pela LT são contatados para que 
seja feito o cadastro de suas propriedades. Nesse 
momento, cada proprietário é informado sobre o 
empreendimento, sendo solicitada a autorização 
para que os técnicos entrem nas propriedades 
e executem o levantamento detalhado da faixa 
de servidão. Para cada imóvel, é elaborado um 
Laudo Técnico, incluindo todas as benfeitorias 
(reprodutivas e não reprodutivas) e culturas 
existentes ao longo da faixa de servidão, para uso 
na negociação com cada proprietário. Os cálculos 
das indenizações seguem, rigorosamente, os 
critérios estabelecidos pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – NBR 14.653. No caso de 
danos que possam vir a ocorrer nas lavouras, 
durante a execução desse trabalho, eles serão 
quantificados e indenizados.

O pagamento das indenizações ocorre na 
medida em que os trabalhos de pesquisa 
cartorial, avaliação e negociação forem sendo 
terminados. No caso de proprietários que não 
possuam a escritura do imóvel, tão logo seja 
comprovado o direito à propriedade, as devidas 
indenizações são pagas normalmente, sem 
nenhuma perda para eles. Cada proprietário 
deverá comprometer-se a respeitar as 
restrições de ocupação e uso do solo na faixa 
de servidão. Ressalta-se que sempre será 
priorizada a negociação amigável junto aos 
proprietários afetados pelo empreendimento 
e que a ANEEL deverá declarar a faixa de 
servidão da LT, como sendo, de utilidade 
pública, contudo não haverá desapropriação 
do imóvel, onde o mesmo continuará sendo 
do proprietário.

QuAL O TOTAL DE MÃO DE OBRA PREVISTA?

A estimativa geral de mão de obra para 
a construção do empreendimento é de até 
620 trabalhadores diretos no pico de obras. 
Considerando todo o período de atividades 
de implantação do empreendimento, a média 
mensal é de 440 trabalhadores. Cabe informar 
que do total, 186 trabalhadores trata-se de mão 
de obra não especializada ou com baixo nível 
de especialização, onde se dará preferência 
pela contratação local estimando-se 30%, e 70% 
(434 trabalhadores) trata-se de mão de obra com 
algum grau de especialização técnica, geralmente 
contratados de outros empreendimentos 
semelhantes, e consequentemente de municípios 
não interceptados pelo empreendimento.

Para a formação da equipe de empregados não 
especializados, será priorizada a contratação 
de mão de obra local, visando minimizar a 
vinda de trabalhadores de fora da região 
do empreendimento. Para isso, na fase de 
mobilização que antecede o início das obras, as 
Prefeituras dos municípios atravessados pelo 
empreendimento serão contatadas, de modo 

a que sejam identificadas as potencialidades 
de contratação nesses locais, em relação à 
projeção das necessidades de recrutamento de 
trabalhadores previamente identificadas. 

Os trabalhadores especializados, em geral, são 
empregados fixos das empresas de construção 
e montagem, que são trazidos para as frentes de 
obras, independentemente de sua região de origem. 

Quando admitidos, todos os trabalhadores 
(inclusive os não especializados) serão submetidos 
a treinamento adequado, visando ao seu 
comprometimento com as questões pertinentes 
a suas tarefas e, ainda, à conscientização sobre 
os cuidados ambientais e de saúde/segurança do 
trabalho. Se houver boa adaptação do trabalhador 
às atividades, e havendo o desejo do mesmo, ele 
poderá ser utilizado em outros empreendimentos, 
já como mão de obra especializada.

As comunidades locais e os proprietários, 
bem como as autoridades municipais, serão 
devidamente avisados, com antecedência, sobre 
as datas de implantação do empreendimento, 
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quais as suas características, o seu traçado e 
o andamento das obras. É importante ressaltar 
que, em todas as etapas das obras da LT, serão 
aplicadas técnicas consagradas pela Engenharia, 
desde os levantamentos de topografia, para a 
abertura da faixa de serviço, até a instalação 
dos equipamentos eletromecânicos e o preparo 

para entrada em operação, com a transmissão 
de energia elétrica. Todos os serviços serão 
fiscalizados por equipes de Meio Ambiente do 
empreendedor, bem como das empresas consultoras 
e construtoras, para garantir o cumprimento das 
medidas estabelecidas e recomendadas nos estudos 
de engenharia e ambientais.

O QuE OCORRE APÓS A IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO?
Após as obras de implantação, o empreendimento é energizado, ou seja, a LT é ativada e começa a 

transmitir eletricidade, e inicia-se a operação e manutenção da Linha de Transmissão 525 kV Areia - 
Joinville Sul. As principais ações realizadas durante a operação e manutenção de uma LT são aquelas 
referentes às inspeções periódicas aéreas e terrestres, verificando a integridade das estruturas das 
torres e dos cabos, e o que diz respeito às restrições na faixa de servidão. Qualquer problema identificado 
nestas inspeções será corrigido na manutenção realizada por equipes especializadas que acessam, 
por terra, o local em que foi encontrado o dano. As estradas de acesso às torres também passarão 
por manutenções preventivas e corretivas, periodicamente. A vegetação presente na faixa de servidão 
poderá ser alvo de cortes seletivos, toda vez que, por seu crescimento, possa colocar a LT em risco de 
desligamento por curto-circuito.
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IMPACToS AMBIenTAIS e

AnÁLISe InTeGRADA

Os impactos ambientais aqui descritos representam alterações que poderão ocorrer no meio 
ambiente ao longo das fases de planejamento, implantação e operação da LT 525 kV Areia - 
Joinville Sul, nos meios físico, biótico e socioeconômico. 

Assim, para identificar e avaliar os impactos ambientais identificados no EIA foram consideradas, 
conjuntamente, as características de cada um, tendo por base os critérios apresentados a seguir: 

Conforme a Resolução ConAMA nº 01/1986   – “considera-se impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante 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”.



Atributos Descrição Critério Valor 
atribuído

Meio 
Impactado

Indica a espacialidade ou dimensão 
da interferência provocada, conforme 
metodologia adotada no diagnóstico 

ambiental, o impacto pode se manifestar 
no meio físico, no meio biótico ou  

no meio socioeconômico.

Meio Físico *

Meio Biótico *

Meio 
Socioeconômico *

Natureza
Indica se o impacto tem efeitos 

benéficos, maléficos ou indeterminados 
sobre o meio ambiente.

Positiva *

Negativa *

Incidência

O impacto pode ser direto, quando 
a alteração decorre diretamente de 

uma atividade do empreendimento, ou 
indireto, quando a alteração no meio 

decorre de um impacto indireto.

Direta *

Indireta *

Duração Indica o tempo de 
duração do impacto.

Temporária 1
Cíclico 3

Permanente 5

Ocorrência Indica a probabilidade do  
impacto em acontecer.

Certo 5
Provável 3

Improvável 1

Abrangência
Indica se os efeitos do impacto se 

manifestam em locais da  
Área de Estudo (AE)

Pontual 1
Local 3

Regional 5

Magnitude ou 
Intensidade

Indica o grau de incidência e a 
intensidade de transformação do 
impacto sobre o fator ambiental

Grande 5
Média 3

Pequena 1

Reversibilidade

Indica se impacto poderá ser 
integralmente reversível a partir 

da implementação de uma 
medida ou poderá apenas 

ser mitigado ou compensado.

Reversível 1

Irreversível 5

Temporalidade
Indica o período em que 

o ambiente é capaz de retornar 
a sua condição original

Imediata 1
Médio prazo 3
Longo prazo 5

Cumulatividade É chamado cumulativo quando é 
derivado da soma de outros impactos

Cumulativo 5
Não cumulativo 1

Sinergia

Impacto ambiental é considerado  
sinérgico quando seu efeito, força  

ou ação resulta da conjunção  
simultânea de dois ou mais fatores

Sinérgico 5

Não Sinérgico 1

Importância
É o critério síntese, sendo caracterizada 
a partir da soma dos valores dos demais 

critérios passíveis de quantificação

Alta 30 a 40
Média 19 a 29
Baixa 8 a 18
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Com o objetivo de analisar os impactos levantados foi utilizada uma metodologia para verificar a 
Ocorrência: Certa, Provável ou improvável, definindo assim com mais precisão a importância da ocorrência 
do impacto ambiental associado a AE empreendimento. Um resumo dessa análise é apresentado abaixo:

Meio Impacto
Ocorrência 

Certa  
Ocorrência 
Provável  

Ocorrência 
improvável    

Físico

Alteração da Qualidade do Ar

Alteração nos Níveis de Ruído
Geração de  

Resíduos Sólidos

Geração de Efluentes

Contaminação por Óleos, 
Combustíveis e Graxas

Indução ou Aceleração de 
Processos Erosivos e/ou 
Movimentos de Massa

Carreamento de Sólidos  
e Assoreamento de  

Corpos Hídricos

Alteração da Paisagem

Risco de Queda  
de Estruturas

Interferência com 
Processos Minerários

Biótico

Perda de Áreas de 
Remanescentes  
da Mata Atlântica

Perda de Indivíduos da Flora

Interferência na população 
de espécies da flora 
protegidas por Lei, 

ameaçadas de extinção 
ou endêmicas

Perda e Interferência 
nos Habitats da Fauna
Aumento da Pressão 
da Caça, Xerimbabo 
e Tráfico de Animais 

Silvestres
Aumento na ocorrência 
de incêndios florestais

Atropelamento e Acidentes 
com a Fauna Silvestre
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A avaliação de todos os prováveis impactos socioambientais decorrentes das fases de planejamento, 
instalação e operação do empreendimento, é apresentada a seguir, onde são avaliados os impactos e 
as medida(s) mitigadora(s) ou potencializadora(s); a fase em que ocorrerão, sua natureza e importância.

Meio Impacto
Ocorrência 

Certa  
Ocorrência 
Provável  

Ocorrência 
improvável    

Biótico

Incidência de Colisões da 
Avifauna com os cabos da 

Linha de Transmissão

Perda de indivíduos da fauna

Interferência em Unidades de 
Conservação e suas Zonas 

de Amortecimento
Interferência em Áreas 

Prioritárias para Conservação 
da Biodiversidade

Socioeconômico

Geração de 
Expectativas Favoráveis
Geração de Expectativas 

e Incertezas na População
Pressão Sobre 

a Condição Fundiária
Atração de Pessoas de 

Outras Regiões 
Aumento da Oferta de Postos 

de Trabalho (Geração de 
Empregos)

Pressão Sobre a Infraestrutura 
e Serviços Locais

Pressão sobre o Tráfego 
Rodoviário

Interferência no Patrimônio 
Histórico, Cultural e 

Arqueológico
Incremento na 

Arrecadação Tributária

Dinamização da Economia

Alteração e Interferência 
do Uso e Ocupação do Solo

Melhoria no fornecimento 
de Energia Elétrica e 

Aumento na Confiabilidade 
do Sistema (SIN) 
Desmobilização 
da Mão de Obra
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DoS 34 IMPACToS IDenTIFICADoS 11 SÃo CLASSIFICADoS CoMo De ALTA IMPoRTânCIA, 02 

ReLACIonADoS Ao MeIo FÍSICo, 05 Ao MeIo BIÓTICo e 04 Ao MeIo SoCIoeConôMICo.

SenDo 2 De nATuReZA PoSITIVA e 9 De nATuReZA neGATIVA.
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Nº IMPACTO FASE NATuREzA / 
IMPORTÂNCIA

MEIO FíSICO
1 Alteração da Qualidade do Ar Instalação Negativa/Média
2 Alteração nos Níveis de Ruídos Instalação e operação Negativa/Média
3 Geração de Resíduos Sólidos Instalação Negativa/Média
4 Geração de Efluentes Instalação Negativa/Baixa
5 Contaminação por Combustíveis, Óleos e Graxas Instalação Negativa/Média

6 Indução ou Aceleração de Processos Erosivos 
e/ou Movimentos de Massa Instalação e operação Negativa/Média

7 Carreamento de sólidos e 
assoreamento de Corpos Hídricos Instalação e operação Negativa/Média

8 Alteração na Paisagem Instalação e operação Negativa/Alta
9 Risco de Quedas das Estruturas Instalação e operação Negativa/Alta
10 Interferência em Processos Minerários Instalação e operação Negativa/Alta

MEIO BIÓTICO
1 Perda de área de remanescentes da Mata Atlântica Instalação e operação Negativa/Alta
2 Perda de Indivíduos da Flora Instalação e operação Negativa/Alta

3
Interferência na população de espécies 
da Flora protegidas  por Lei, ameaçadas 

de extinção ou endêmicas
Instalação Negativa/Média

4 Perda e Alteração de Habitats da Fauna Instalação e operação Negativa/Alta

5 Aumento da Pressão da Caça, Xerimbabo  
e Tráfico de Animais Silvestre Instalação Negativa/Baixa

6 Atropelamento e Acidentes 
com a Fauna Sllvestre Instalação e operação Negativa/Média

7 Incidência de Colisões da Avifauna  
com os cabos da Linha de Transmissão Operação Negativa/Alta

8 Perda de indivíduos da fauna Instalação Negativa/Média

9 Interferência em UCs e suas Zonas 
de Amortecimento de Unidades de Conservação Instalação e operação Negativa/Alta

10 Interferência em Áreas Prioritárias  
para Conservação da Biodiversidade Instalação e operação Negativa/Alta

11 Aumento na ocorrência de incêndios florestais Instalação e operação Negativa/Baixa
MEIO SOCIOECONôMICO

1 Geração de Expectativas Favoráveis Planejamento e instalação Positiva/Média

2 Geração de Expectativas e incertezas na população Planejamento, instalação  
e Operação Negativa/Média

3 Pressão Sobre a Condição Fundiária Instalação e operação Negativa/Média
4 Atração de Pessoas de Outras Regiões Instalação Negativa/Média

5 Aumento da Oferta de Postos de  
Trabalho (Geração de Empregos) Instalação e operação Positiva/Média

6 Pressão sobre a Infraestrutura e Serviços Locais Instalação Negativa/Média
7 Pressão sobre o Tráfego Rodoviário Instalação Negativa/Média

8 Interferência no patrimônio  
histórico, cultural e arqueológico Instalação e operação Negativa/Média

9 Incremento na Arrecadação Tributária Instalação e operação Positiva/Alta
10 Dinamização da Economia Instalação e operação Positiva/Média
11 Interferência e Alteração com o Uso e Ocupação do Solo Instalação e operação Negativa/Alta

12 Melhoria no Fornecimento de Energia Elétrica e 
Aumento da confiabilidade do Sistema (SIN) Operação Positiva/Alta

13 Desmobilização da Mão de Obra Instalação Negativa/Média
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Após a análise dos impactos ambientais, detalhamos abaixo os que apresentam alta	importância 
nas fases de implantação e operação da atividade juntamente com as medidas de controle e mitigação 
e os efeitos esperados.

FASE  IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

Impacto:	Interferência	em	Processos	Minerários	
A faixa de servidão da LT, área de segurança necessária à instalação e operação do empreendimento, 

deverá ter interferência direta em um total de 59 áreas; das quais 07 estão disponíveis; 08 em fase de 
licenciamento; 24 possuem autorização de pesquisa; 03 estão em fase de requerimento de licenciamento; 
24 processos estão em fase de requerimento de lavra, apenas 01 área possui concessão de lavra. 
O impacto “Interferência em Processos Minerários” é um impacto de natureza negativa, incidência direta e 

de duração permanente. É irreversível e de abrangência local. Sua magnitude foi classificada como grande 
e ocorrência certa, resultando em uma média importância. 
Ações	geradoras: obras de terraplenagem e que envolvam retirada ou compactação de solo; abertura, 

adequação e utilização de acessos; abertura da faixa de serviço e manutenção da faixa de servidão; corte 
de taludes e exploração de agregados; escavações e fundações das torres; e implantação/ampliação e 
operação das SE Areia.
Medidas	 Recomendadas: Levantar as informações atualizadas dos processos minerários na AI do 

empreendimento, com solicitação de bloqueio minerário da área da faixa de servidão da LT à Agência Nacional 
de Mineração (ANM).
Programas	Ambientais	Relacionados: Plano Ambiental para a Construção e Programa de Gestão 

Ambiental; Programa de Gestão de Interferência com as Atividades Minerárias.
Efeitos	Esperados: Negociação e solicitação bloqueio Minerário junto a ANM liberando a faixa de 

servidão para a implantação do empreendimento.  

Impacto:	Alteração	na	Paisagem	
Comumente caracterizado como um impacto negativo na maioria dos grandes empreendimentos, este 

impacto está associado à inserção de elementos estruturais e antrópicos, alterando definitivamente a paisagem 
local. Este é um impacto não mitigável, inerente ao empreendimento a partir de sua instalação, sendo sentido 
de forma mais efetiva se considerado no contexto paisagístico local; mas não sendo significativo a longas 
distâncias (contexto regional), que não permitem a visualização das estruturas.
Ações	geradoras: Instalação das estruturas da linha de transmissão. 
Medidas	Recomendadas: Impacto não mitigável.

Meio	Físico

Meio	Biótico
Impacto:	Perda	e	Alteração	de	Habitats	da	Fauna	

Segundo MMA (2018), a perda e a fragmentação de habitats decorrentes de atividades antrópicas são 
as principais ameaças a fauna brasileira. A supressão da vegetação nativa intensifica a fragmentação dos 
remanescentes florestais, que em conjunto com a modificação do solo, causa a perda irreversível de habitats 
terrestre para a fauna local. Com isto há o afugentamento das espécies, em especial as mais sensíveis 
a distúrbios ambientais, para remanescentes de vegetação próximos. Isso poderá alterar a dinâmica 
populacional, local e de origem, ocasionando um adensamento populacional nos remanescentes florestais e 
disputa por recursos naturais. 
Ações	geradoras: as atividades construtivas durante a fase de implantação do empreendimento, tais como 

abertura da faixa de serviço, das praças de torre e de lançamento de cabos, dos novos acessos, e implantação 
das áreas de apoio, canteiro de obras e subestações de energia demandam a supressão da vegetação nativa 
e limpezas de terrenos. A manutenção da maioria dessas áreas durante a Fase de Operação também contribui 
para permanência do impacto de perda e alteração de habitats terrestres. 
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Impacto:	Perda	de	Indivíduos	da	Flora	
A retirada de indivíduos da vegetação de um ecossistema causa impactos como: abertura de clareiras, 

remoção de habitat da fauna e da própria flora (indivíduos parasitas ou epifíticos) e alteração na estrutura 
florestal. Apesar de ser uma perturbação que não afetará a drasticamente a dinâmica do ecossistema, é um 
impacto que causa um estresse temporário de alocação de recursos e de adaptação da comunidade.
A área total de supressão vegetal e a diversidade de espécies nos trechos propostos para o traçado 

da LT definem a extensão e a magnitude dos impactos à flora gerados pela Implantação e operação do 
empreendimento. Em consequência dessa interferência, tais áreas sofrem maior exposição, culminando no 
aumento da extração de madeira, caça e consequente perda da biodiversidade da fauna local.
Durante a fase de operação, a interferência na vegetação se dá pela necessidade de atividades de manutenção 

e limpeza da faixa de serviço, faixa de servidão e acessos, as quais são realizadas periodicamente e de 
maneira pontual.
Ações	geradoras: A interferência na vegetação está associada, principalmente, com as atividades de 

supressão vegetal (retirada dos indivíduos da flora) para o estabelecimento da faixa de servidão, limpeza 
para a montagem de torres e construção de praças de lançamento de cabos.
Programas	Ambientais	Relacionados: Plano Ambiental para a Construção; Programa de Supressão 

da Vegetação; Programa de Compensação Florestal; Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 
Programa de Afugentamento, Manejo e Resgate da Fauna; Programa de Educação Ambiental para os 
Trabalhadores e Programa de Monitoramento da Fauna.
Efeitos	Esperados: Espera-se que a implantação do empreendimento tenha o menor impacto sobre 

a vegetação possível, através do planejamento do traçado, de medidas construtivas e da conscientização 
dos trabalhadores. O impacto será compensado através do plantio de novos indivíduos. 

Medidas	Recomendadas: Priorizar a locação das estruturas do empreendimento em áreas antropizadas; 
Priorizar a utilização de acessos já existentes; Altear as torres; Utilizar estrategicamente o lançamento 
aéreo dos cabos; Estabelecer a área mínima de supressão necessária para implantação da LT; Controlar as 
frentes de supressão de vegetação; Realizar  ações de educação ambiental junto aos funcionários da obra e 
população; Resgatar germoplasma das espécies importantes para o ecossistema e Permitir a regeneração 
natural na faixa de serviço, quando possível.
Programas	 Ambientais	 Relacionados: Programa de Supressão de Vegetação; Programa de 

Compensação Florestal; Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; Programa de Afugentamento, 
Manejo e Resgate da Fauna; Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores; Programa de 
Compensação Ambiental e Programa de Monitoramento da Fauna.
Efeitos	Esperados: Redução significativa da supressão vegetal e, consequentemente, do obstáculo 

(barreira - faixa de serviço) para passagem da fauna entre os fragmentos remanescentes. Por meio do 
Programa de Reposição Florestal espera-se possibilitar a reposição de área degradada em algum corredor 
ecológico potencial, favorecendo o deslocamento dos indivíduos.

Impacto:	Interferência	em	Áreas	Prioritárias	para	Conservação	da	Biodiversidade
A intervenção nos remanescentes nativos das APCBs pode influenciar no cumprimento dos seus objetivos 

de criação ou, até mesmo, nas ações prioritárias indicadas para cada área. Nesse contexto, três APCBs serão 
diretamente interceptadas pela LT, sendo elas: MA052 com importância biológica “Alta”, MA053 “Muito Alta” e 
MA051 “Extremamente Alta”. 
Entretanto, a ação de prioridade - Áreas Protegidas e Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade) 

dessa área, criação de UC, não será impedida pela implantação do empreendimento, ocasionando em um 
pequeno impacto para o objetivo da ferramenta. Contudo, no preenchimento da matriz de impacto, o impacto é 
caracterizado como “alto”. Essa classificação é derivada da classificação dos critérios associados a supressão 
de vegetação, que torna o impacto irreversível, de duração permanente e temporalidade de longo prazo, além 
de ser sinérgico e cumulativo.
Ações	geradoras: Atividades construtivas (Fase de Implantação) da LT, tais como abertura da faixa de 

serviço, das praças de torre e dos novos acessos, além do corte seletivo e manutenção das estruturas, durante 
a fase de operação. Essas ações contribuem para a descaracterização do ecossistema.
Medidas	 Recomendadas: Altear as torres; Utilizar estrategicamente o lançamento aéreo dos cabos; 

Estabelecer a área mínima de supressão necessária para implantação da LT; Implementar ações de Educação 
Ambiental junto a funcionários da obra e população; Implementar os Programas de: Compensação Florestal 
e Recuperação de Áreas Degradadas e Permitir a regeneração natural na faixa de serviço, quando possível.
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Impacto:	Perda	de	Área	de	Remanescentes	da	Mata	Atlântica	
A Mata Atlântica é considerada um dos hotspots mundiais da conservação da biodiversidade, pelo seu 

elevado nível de endemismo (entre os mais ricos do mundo) e grande pressão degradação, restando 
apenas cerca de 7,5% do bioma (Myers et al, 2000).
Considerando isso, a perda de área é extremamente preocupante, refletida na elaboração de dispositivos 

legais nacionais e estaduais para a proteção dos remanescentes do bioma. Apesar da Lei da Mata Atlântica, 
nº 11.428/2006 permitir o desmatamento mediante compensação florestal realizada na proporção de 1:1, 
ou seja, não haveria perda em área, a perturbação dos remanescentes já consolidados é um impacto na 
estrutura e conservação da Mata Atlântica.
Ações	geradoras: Atividades construtivas da LT, tais como abertura da faixa de serviço, das praças de 

torre e de lançamento de cabos, dos novos acessos, implantação das áreas de apoio, canteiro de obras 
e subestações de energia, pois demandam a supressão da vegetação nativa. A operação e manutenção 
dessas estruturas perpetuam o impacto. 
Medidas	 Recomendadas: Planejar o traçado da LT para evitar coincidir com remanescentes de 

vegetação nativa; aplicar medidas construtivas de menor impacto ambiental; acompanhar as atividades de 
supressão de vegetação, para a mitigação do impacto; conscientizar os trabalhadores sobre a importância 
de preservação da Mata Atlântica.
Programas	Ambientais	Relacionados: Plano Ambiental para a Construção; Programa de Supressão 

da Vegetação, Programa de Compensação Florestal; Programa de Recuperação de Áreas Degradadas: 
Programa de Afugentamento, Manejo e Resgate da Fauna; Programa de Educação Ambiental para os 
Trabalhadores e Programa de Monitoramento da Fauna.
Efeitos	 Esperados: Espera-se que a implantação do empreendimento tenha o menor impacto sobre 

a vegetação possível, através da definição do traçado, de medidas construtivas e da conscientização dos 
trabalhadores. O impacto será compensado através de destinação de área de equivalência em área e ecológica 
ao bioma. Por fim, espera-se que a instalação do empreendimento não acarrete mais perda de área.

Impacto:	Interferência	em	
Unidades	de	Conservação	e	em	suas	Zonas	de	Amortecimento	

 As Zonas de Amortecimento (ZAs) das Unidades de Conservação (UC) têm o objetivo de suavizar a transição 
de Áreas Protegidas com áreas antrópicas, através de restrição do uso do solo e de ocupação do solo. A 
definição dessas áreas ao entorno das UC visa reduzir o impacto do efeito de borda, tornando a matriz de 
paisagem mais permeável.
Ações que alterem o ambiente podem interferir na permeabilidade da zona de amortecimento, deixando-a 

mais restritiva e, com isso, impactando na dinâmica da fauna ao entorno da UC. Com base no levantamento 
realizado três UCs são diretamente afetadas pelo empreendimento, APA Estadual da Serra da Esperança, APA 
Rio dos Bugres e APA Rio Vermelho/Humbold. 
Ações	geradoras: Atividades construtivas da LT, tais como abertura da faixa de serviço, das praças de torre 

e dos novos acessos, além do corte seletivo e manutenção das estruturas, durante a fase de operação. 
Medidas	Recomendadas: Planejar o traçado da LT distante de grandes rotas de deslocamento de aves 

e/ou áreas de concentração de aves; Priorizar a locação das estruturas do empreendimento em áreas 
antropizadas; Priorizar a utilização de acessos já existentes; Altear as torres; Utilizar estrategicamente o 
lançamento aéreo dos cabos; Estabelecer a área mínima de supressão necessária para implantação da 
LT; Implementar ações de Educação Ambiental junto a funcionários da obra e população; Implementar os 
Programas de: Compensação Florestal e Recuperação de Áreas Degradadas; Cercar a área da FLONA do 
Ibirama que se aproxima da LT; Permitir a regeneração natural na faixa de serviço, quando possível.
Programas	 Ambientais	 Relacionados: Programa de Supressão de Vegetação; Programa de 

Compensação Florestal; Programa de Afugentamento, Manejo e Resgate  da Fauna; Programa Anticolisão da 
Avifauna; Programa de Monitoramento da Fauna, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; Programa 
de Educação Ambiental; Plano de Compensação Ambiental; Programa de Educação Ambiental e Programa de 
Educação Ambiental dos trabalhadores e; Programa Ambiental para Construção.
Efeitos	Esperados: A adoção de medidas de mitigação e compensação dos impactos nas Zonas de 

Amortecimento resultará em impacto mínimo na matriz da paisagem, não alterando a permeabilidade de 
forma negativa. Assim a compensação florestal pode ser realizada na FLONA Ibirama, visando favorecer a 
conectividade entre seus remanescentes de vegetação alterando a permeabilidade de forma positiva. 
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Meio	Socioeconômico

Impacto:	Incremento	na	Arrecadação	Tributária	
A instalação do empreendimento contribuirá para o aumento da arrecadação de tributos nos municípios 

considerados como elegíveis para a recepção do canteiro de obras e demais áreas de apoio, em função 
da aquisição de insumos, equipamentos e serviços que deverão ser realizados, prioritariamente, nos 
municípios citados. 
Tal impacto será positivo para os municípios, uma vez que aumentará o valor de recolhimento de impostos 

e, consequentemente, seus recursos, que poderão ser investidos e utilizados também para custeio das 
despesas públicas, além de contribuir com o equilíbrio fiscal. 
Ações	geradoras: Mobilização de mão de obra; Aquisição de materiais, mobilização de equipamentos 

e contratação de serviços e Instalação e operação de canteiros e áreas de apoio. 
Medidas	Recomendadas: Priorizar a contratação de trabalhadores que vivem das comunidades próximas 

às áreas de instalação da LT e nas sedes dos municípios a serem interceptados pelo traçado da LT e Dar 
preferência ao uso dos serviços, comércio e insumos locais.
Programas	Ambientais	Relacionados: Programa de Comunicação Social, Plano Ambiental para a 

Construção e Programa de Gestão Ambiental.
Efeitos	Esperados: Não se aplica a este caso.

Impacto:	Alteração	e	Interferência	do	Uso	e	Ocupação	do	Solo	
A implantação do empreendimento impõe restrições aos usos dos solos existentes e previstos, em situações 

diversas, tais como delimitação da faixa de servidão e a sua respectiva restrição de uso. Por questões de 
segurança, não são permitidas, na faixa de servidão, a instituição de áreas rurais com finalidades de 
cultivar espécies arbóreas e de espécies cujo manejo resulte em risco à LT, assim como culturas especiais, 
benfeitorias e edificações, utilização de equipamentos agrícolas de grande porte, entre outros. 
Este impacto deverá ser sentido de maneira diferenciada entre as propriedades em função do tipo de atividade 

produtiva do tamanho da propriedade e área interceptada pela LT e da proporção da faixa de servidão.
O traçado da LT e sua faixa de servidão, irá atravessar um conjunto de áreas rurais e territórios, cujos 

usos do solo são os mais diversos, desde àqueles destinados à produção agrícola de subsistência ou 
produção em escala comercial, quanto à predominância residencial urbana.
Em relação a supressão vegetal nota-se que além dessa atividade ser realizada na área da LT, também 

será necessária a alteração do uso e ocupação do solo nos locais em que serão abertos novos acessos.  
Ações	 geradoras: Abertura e/ou adequação de acessos; Supressão de vegetação; Abertura, 

implantação e manutenção da faixa de servidão; Ampliação e instalação das Subestações. 
Medidas	Recomendadas: Prestar os devidos esclarecimentos sobre as condições de uso e ocupação do solo 

aos proprietários dos imóveis; Negociar (amigavelmente) com os proprietários a liberação das áreas planejadas 
para a Implantação do empreendimento, esclarecendo os critérios e política de indenizações e ressarcimento 
de danos; Aplicar técnicas de supressão de vegetação com corte seletivo e evitar áreas de remanescentes de 
vegetação; Recuperação física e biológica das áreas degradadas; Executar as indenizações com base em critérios 
justos e transparentes, de acordo com as características das propriedades atingidas, tipos de uso e o mercado de 
terras, onde se definirão as diretrizes e os critérios necessários para a indenização e Comunicação dialogada e 
informação qualificada sobre o empreendimento.
Programas	 Ambientais	 Relacionados: Programa de Negociação e Indenização para o 

Estabelecimento da Faixa de Servidão; Programa de Comunicação Social; Programa de Educação 
Ambiental; Programa de Supressão da Vegetação; Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e 
Programa de Compensação Florestal.
Efeitos	Esperados: O Efeito esperado da adoção das medidas ambientais mitigadoras e programas 

ambientais é MéDIO, ou seja, Impacto de moderada mitigação.



LT 525 kV Areia·Joinville Sul 61

FASE  OPERAÇÃO

Impacto:	Aumento	da	Confiabilidade	do	Sistema	Elétrico	
A implantação e conexão da LT 525kV Areia – Joinville Sul ao Sistema Interligado Nacional (SIN) contribui 

para o aumento da confiabilidade do sistema, uma vez que compõem as instalações básicas do serviço 
público de transmissão de energia elétrica do SIN, regulado pela ANEEL.
No cenário atual, identificam-se algumas problemáticas relacionadas com à carência de subsistemas de 

transmissão de energia. Conforme nota do Operador Nacional do Sistema (ONS), em alguns Estados os 
subsistemas encontram-se no limite da sua capacidade, não oferecendo confiabilidade e condições de 
garantir o devido escoamento de energia elétrica proveniente de novos projetos.
Com isso, viabilizar, o quanto antes, a reinclusão dos projetos suspensos ou que não puderam participar 

dos últimos leilões de energia.
Ações	geradoras: Operação e manutenção da linha de transmissão e subestações. 
Medidas	Recomendadas: Implantar ações de comunicação dialogada e informação qualificada sobre 

o empreendimento durante a fase final de Implantação e Operação, de modo a reforçar os objetivos e 
expectativas da operação do empreendimento e da sua ligação ao SIN.
Programas	 Ambientais	 Relacionados: Programa de Comunicação Social e Programa de 

Educação Ambiental.
Efeitos	Esperados: Não se aplica.

Meio	Socioeconômico

Impacto:	Incidência	de	Colisões	da	Avifauna	com	os	Cabos	da	Linha	de	Transmissão	
O risco de colisão da Avifauna com as estruturas de Linhas de Transmissão de Energia existe em toda sua 

extensão, envolvendo todos os tipos de cabos que a compõe, mas principalmente, os cabos para-raios, uma 
vez que são mais finos e menos perceptíveis. 
Ações	geradoras: Instalação dos cabos da LT, especialmente cabos para-raios e OPGW (fibra óptica).
Medidas	Recomendadas: Para amenizar os efeitos deste impacto propõe-se a análise de trechos mais 

passíveis de acidentes para a implantação de sinalização anticolisão.
Programas	Ambientais	Relacionados: Plano Ambiental para a Construção; Programa de Afugentamento, 

Manejo e Resgate da Fauna; Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores e Programa Anticolisão 
da Avifauna.
Efeitos	Esperados: Espera-se observar a eficiência das medidas adotadas para mitigar os riscos de 

colisão de aves.

Meio	Biótico
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A Área de Influência (AI) de um empreendimento 
é aquela em que, de modo efetivo ou potencial, os 
aspectos ambientais deverão ou poderão sofrer 
alterações ambientais podendo gerar os impactos 
ambientais nas fases de planejamento, implantação 
e operação do empreendimento. 

A definição das Áreas de Influência da LT 525 
kV Areia – Joinville Sul foi realizada considerando 
os resultados dos Diagnósticos realizados para 
os meios físico, biótico e socioeconômico e com 
a identificação, avaliação e análise integrada 
dos Impactos Ambientais. Assim, para este 
empreendimento foram definidas duas Áreas de 

Influência, a saber:

•	 Área	de	 Influência	Direta	 (AID): território 
onde as condições sociais, econômicas 
e culturais e as características físicas e 
socioambientais sofrem os impactos de 
maneira primária, ou seja, com relação 
direta de causa e efeito e

•	 Área	de	Influência	Indireta	(AII): território 
onde os impactos ambientais são sentidos 
de maneira secundária ou indireta e, 
geralmente, com menor intensidade em 
relação à AID.

ÁReAS De InFLuÊnCIA

A DeLIMITAÇÃo DAS ÁReAS De InFLuÊnCIA Do eMPReenDIMenTo, FoRAM DeFInIDAS APÓS A 

AVALIAÇÃo DoS IMPACToS AMBIenTAIS ASSoCIADoS. 

M
EI

O Áreas de incidência direta 
dos impactos levantados

Área de 
Influência	

Direta (AID)

Áreas de incidência indireta 
dos impactos levantados

Área de 
Influência	

Indireta(AII)

Fí
SI

C
O

• Corredor de 1km da LT  
• Faixa de Servidão da LT, acessos 
área da ampliação da SE Areia e 
canteiros de obras • Drenagens 

superficiais interceptadas pela faixa 
de servidão e novos acessos

Corredor de 
1 km (500 m 

para cada lado 
do eixo  
da LT)

• Ottobacias nível 7  
a jusante e ADA  

• Pode extrapolar o  
corredor de 1 km

• Pode extrapolar a  
faixa de servidão

Ottobacias  
nível 7 a jusante 

adicionada  
ao corredor  

de 1 km

B
IÓ

TI
C

O

• Faixa de Servidão da LT; Praças 
de lançamento de cabos, novos 

acessos e canteiros de obras que 
venham demandar supressão e área 
da ampliação da SE Areia • Acessos 

novos e existentes e canteiros de 
obras, considerando um buffer 

de 500m do eixo da LT • Faixa de 
servidão • Canteiro de obra

Corredor de 
1 km (500 m 

para cada lado 
do eixo da LT)

• Ottobacias nível 7
• Extrapola a Área de Estudo
• AE do Meio Biótico • Pode 

extrapolar a AE do  
Meio Biótico

Ottobacias  
nível 7

SO
C

IO
EC

O
N

ô
M

IC
O

• Área de Estudo 
Local do Meio 

Socioeconômico 
e ADA

Corredor de
2 km (1 km

para cada lado
do eixo da LT)

• Área de  
Estudo Municipal

• Extrapola  
a Área de Estudo

Municípios 
interceptados pelo 
Empreendimento
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ÁReA De InFLuÊnCIA DIReTA DoS MeIoS FÍSICo e BIÓTICo

ÁReA De InFLuÊnCIA DIReTA Do MeIo SoCIoeConôMICo
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ÁReA De InFLuÊnCIA InDIReTA Do MeIo BIÓTICo
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ÁReA De InFLuÊnCIA InDIReTA Do MeIo FÍSICo

ÁReA De InFLuÊnCIA InDIReTA Do MeIo SoCIoeConôMICo
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MeDIDAS De ConTRoLe e 
PRoGRAMAS AMBIenTAIS

PROgRAMA DE gESTÃO AMBIENTAL 

Este programa tem por objetivo dotar o empreendimento de mecanismos eficientes 
que garantam a execução e o controle das ações planejadas nos Planos e Programas 
Ambientais e a correta condução ambiental das obras, no que se refere aos procedimentos 
socioambientais, mantendo-se um elevado padrão de qualidade na sua implantação e 
operação, garantindo a participação coordenada de todos os atores envolvidos.

PLANO AMBIENTAL PARA A CONSTRuÇÃO 

O PAC é o instrumento gerencial de maior importância para o monitoramento de todas 
as atividades das obras, contendo as diretrizes e as técnicas básicas recomendadas 
para serem empregadas durante a construção e montagem do empreendimento, desde 
o início da mobilização até o término das obras. 

Este Plano constitui um manual com as diretrizes básicas que deverão ser seguidas 
pelas contratadas para realização das suas atividades, devendo estas executar as 
medidas mitigadoras para evitar que ocorram os impactos socioambientais negativos 
previstos neste EIA, associada à adoção das medidas cabíveis e adequadas em relação 
a eventuais novos impactos que possam ocorrer.

PROgRAMA DE COMuNICAÇÃO SOCIAL

Este Programa tem como objetivo geral estabelecer um canal de comunicação 
contínuo entre o empreendedor e os públicos de interesse da AID e AII, incluindo os 
trabalhadores próprios ou terceirizados, oferecendo informações qualificadas a respeito 
do empreendimento, suas atividades e seus programas ambientais, de forma dialogada 
e adequada às características de cada um de seus públicos, por meio de diferentes 
instrumentos, com o intuito de evitar ou mitigar potenciais impactos negativos e potencializar 
impactos positivos da instalação do empreendimento sobre as partes interessadas. 

Os programas socioambientais são ações e medidas propostas no EIA para aumentar os efeitos 
positivos e diminuir os efeitos negativos nas de fases de planejamento, implantação e operação 
do empreendimento. Desse modo, cada impacto ambiental identificado está associado as ações 
e medidas mitigadoras e de controle estabelecidas nos planos e programas ambientais que são 
descritos a seguir.
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PROgRAMA DE EDuCAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa de Educação Ambiental tem como objetivo proporcionar condições para 
a produção e aquisição de conhecimentos e habilidades que favoreçam o protagonismo 
individual e coletivo na gestão do uso dos recursos ambientais, bem como mobilizar e 
qualificar a atuação da população local e dos colaboradores do empreendimento para 
o desenvolvimento de uma relação sustentável com o meio ambiente.

PROgRAMA DE EDuCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS TRABALHADORES 

Este programa tem como objetivo proporcionar condições para a produção e aquisição 
de conhecimentos e habilidades que favoreçam o protagonismo individual e coletivo na 
gestão do uso dos recursos ambientais, bem como mobilizar e qualificar a atuação dos 
colaboradores do empreendimento para o desenvolvimento de uma relação sustentável 
com o meio ambiente, por meio do esclarecimento e a conscientização dos impactos 
ambientais potencialmente incidentes na área de estudo, e dos benefícios da execução 
de procedimentos ambientalmente corretos, através da incorporação de atitudes e 
habilidades compatíveis com a preservação e conservação do meio ambiente.

PROgRAMA DE RESgATE DE gERMOPLASMA VEgETAL

O Programa de Resgate de Germoplasma Vegetal tem por objetivo a mitigação de 
impactos diretos e indiretos da atividade de supressão vegetal necessárias para a instalação 
da Linha de Transmissão, evitando que essas atividades causem grandes impactos em 
espécies de alto valor ecológico e a diminuição da biodiversidade local, preservando a 
amplitude gênica do maior número possível de espécies, dando ênfase nas espécies 
protegidas por Lei, raras, ameaçadas de extinção e de importância socioeconômica.

PROgRAMA DE SuPRESSÃO DE VEgETAÇÃO

O objetivo principal desse programa sugerir técnicas e procedimentos para assegurar 
que a supressão de vegetação das áreas interceptadas pelo traçado da LT seja 
executada de forma adequada e de acordo com a legislação vigente, reduzindo os 
impactos ao ambiente circundante devido as atividades de supressão e se restringindo 
ao mínimo necessário para a instalação do empreendimento.
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PROgRAMA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL

O presente programa tem por objetivo primordial a proposição de ações e 
procedimentos que visem garantir a recuperação das áreas impactadas e a 
compensação das atividades de supressão devido a instalação da LT. Poderá 
ocorrer por meio do plantio de compensação florestal compatível com o conjunto de 
ecossistemas existentes na região ou em forma de destinação de área de equivalência 
ecológica a Unidades de Conservação, em conformidade com os requisitos legais 
aplicáveis e de acordo com estabelecido na legislação ambiental vigente.

PROgRAMA DE AFugENTAMENTO, MANEJO E RESgATE DA FAuNA 

O Programa em questão tem por objetivo principal evitar ou minimizar os acidentes 
com a fauna silvestre decorrentes das atividades de instalação do empreendimento.

PROgRAMA ANTICOLISÃO DA AVIFAuNA 

O objetivo principal deste Programa é identificar as áreas de maior risco de colisão 
da avifauna bem como as espécies mais vulneráveis, apresentando medidas para 
mitigar o impacto e monitorar os locais destinados a implantação de sinalizadores 
para atestar a sua funcionalidade e eficiência.

PROgRAMA DE MONITORAMENRO DA FAuNA

Este programa irá monitorar a fauna durante a implantação e início da operação 
do empreendimento, para verificar os possíveis impactos causados pela implantação 
do empreendimento na fauna local e a partir disso propor ações para minimização 
destes impactos. Assim, serão realizados levantamentos de campo, durante a fase de 
implantação do empreendimento, de forma a comparar os dados dos levantamentos 
anteriormente realizados para o EIA/Rima. Como estas ações será possível avaliar e 
propor medidas mitigadores e ainda avaliar a continuação dessas atividades na fase de 
operação do empreendimento.

PROgRAMA DE IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS 
PROCESSOS EROSIVOS 

O objetivo deste programa é definir um conjunto de ações temporárias e definitivas de 
forma a prevenir, controlar e monitorar a deflagração e/ou avanço dos processos erosivos. 
As técnicas implantadas.
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PROgRAMA DE RECuPERAÇÃO DE ÁREAS DEgRADADAS

O PRAD tem como objetivo definir as principais estratégias que serão adotadas 
visando a estabilização dos terrenos e controle de processos erosivos, revegetação das 
áreas degradadas, recuperação das atividades biológicas no solo, além do tratamento 
paisagístico das áreas afetadas, garantindo a integridade do empreendimento e 
contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental da região.

PROgRAMA DE gESTÃO DE INTERFERêNCIA COM ATIVIDADES MINERÁRIAS

O Programa tem como objetivo solucionar os eventuais conflitos ou impactos 
negativos resultantes da instalação e operação do empreendimento sobre as áreas de 
interesse extrativo mineral homologadas, se incompatíveis as atividades.

PROgRAMA DE gESTÃO DO PATRIMôNIO ARQuEOLÓgICO

Este programa tem por objetivo a mitigação, o controle e a compensação dos 
eventuais impactos previstos ao Patrimônio Arqueológico, utilizando-se das ferramentas 
disponíveis, como a pesquisa de salvamento arqueológico, o monitoramento das obras 
e a educação patrimonial, com as quais pode-se atingir os objetivos de mitigar, controlar 
e compensar os impactos, garantindo para o Patrimônio Arqueológico a salvaguarda e 
compatibilizando a coexistência com o empreendimento.

PROgRAMA DE NEgOCIAÇÃO E INDENIzAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DA 
FAIXA DE SERVIDÃO 

O principal objetivo do Programa de Negociação e Indenização Para Estabelecimento 
da Faixa de Servidão  é executar os procedimentos de liberação do território visando a 
instituição da faixa de servidão administrativa das LTs e vias de acessos para a execução 
das obras do empreendimento, incluindo o cadastramento dos imóveis e benfeitorias 
existentes na faixa de servidão, para efeitos de indenizações, sem, contudo, alterar o 
domínio territorial. Além disso, informar sobre as restrições de uso do solo associadas a 
área de segurança dos empreendimentos junto aos usuários, posseiros, arrendatários, 
proprietários ou relação de posse análoga, que porventura sejam atingidos.

PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

A Compensação Ambiental é um instrumento da política pública do Brasil prevista 
pela Lei nº 9.985/ 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza (SNUC), para compensar os efeitos de impactos negativos indicados 
no processo de licenciamento decorrentes da implantação de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental 

Este plano tem como objetivo orientar o cálculo do valor da Compensação Ambiental 
à luz da legislação ambiental aplicável indicando as UCs que poderiam vir a ser 
beneficiadas com os recursos financeiros.
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CoMPenSAÇÃo 
AMBIenTAL
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A compensação ambiental é um instrumento da política pública do Brasil 
estabelecida pelo  Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC) - Lei nº 9.985/2000 e complementadas pelas suas modificações, que institui 
que em casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, o empreendedor fica obrigado a apoiar a implantação e/ou 
manutenção de Unidade de Conservação (UC) do grupo de Proteção Integral. 

O Decreto nº 6.848/2009 estabelece o percentual mínimo de 0% e máximo de 0,5% 
para a compensação ambiental de empreendimentos, calculado exclusivamente 
sobre os impactos ambientais negativos ao meio ambiente, determinados a partir 
dos dados e informações contidos no EIA/RIMA. 

Seguindo as recomendações do TR emitido pelo IBAMA, um Plano de Compensação 
Ambiental foi elaborado contendo, proposta de Unidades de Conservação a serem 
beneficiadas com os recursos da Compensação Ambiental e ainda a indicação de 
áreas prioritárias para formação de corredores ecológicos criação de novas UCs, 
aplicação da compensação ambiental e de medidas de conservação e recuperação 
ambiental e, considerando o previsto no art. 33 do Decreto nº 4.340/2002, nos 
artigos 9º e 10º da Resolução CONAMA nº 371/06.

Caberá a Câmara Técnica de Compensação Ambiental acompanhar os Planosde 
Aplicação de recursos financeiros oriundos de medidas compensatórias junto as 
UCs localizadas na Área de Estudo da LT 525 kV Areia - Joinville Sul.

Assim, de acordo a Resolução CONAMA supracitada, o empreendimento 
interceptará três Unidades de Conservação, sendo elas: APA Estadual da Serra da 
Esperança, APA Rio dos Bugres e APA Rio Vermelho/Humbold.  

A citada legislação estabelece a indicação de UCs da categoria de Proteção Integral 
para receber os recursos da Compensação Ambiental, sendo assim, o EIA/RIMA 
considera que a Estação Ecológica do Bracinho, criada pelo Decreto Estadual Nº 
22.768, de 16 de julho de 1984, venha a receber tais recursos, não excluindo, após 
avaliação dos critérios de proximidade, dimensão, vulnerabilidade e infraestrutura, 
que o direcionamento dos recursos financeiros da compensação ambiental possam 
também  serem destinados as UCs interceptadas pelo empreendimento.



O Prognóstico Ambiental estima, com base no diagnóstico ambiental, na avaliação dos 
impactos ambientais e nas medidas mitigadoras que serão adotadas por meio dos planos 
e programas ambientais, quais são as consequências socioambientais para dois cenários 
diferentes: o primeiro cenário sem a implantação do empreendimento e o segundo cenário 
com a implantação do empreendimento.

A REgIÃO SEM O EMPREENDIMENTO

O cenário sem o empreendimento apresenta a situação atual da região onde se pretende instalar 
o empreendimento, abrangendo as áreas de estudo e de influência. Para esse cenário, não há 
mudanças nas características locais e regionais observadas e descritas no diagnóstico ambiental 
para os Meios Físico, Biótico e, principalmente, socioeconômico, meio favorecido pela implantação 
dos empreendimentos através do incentivo ao crescimento econômico. 

Atualmente identificam-se algumas problemáticas relacionadas com à carência de subsistemas 
de transmissão de energia em alguns estados como Paraná e Santa Catarina, que se encontram 
no limite da sua capacidade, não oferecendo confiabilidade, e condições de prover o devido 
escoamento de energia proveniente de novos projetos. A atual rede funciona com sobrecarga de 
energia elétrica acima dos limites de emergência na sua distribuição, podendo haver interrupções 
no fornecimento de energia. A não implantação da LT poderá, portanto, implicar na falta de energia 
e nos demais benefícios dela decorrentes. 

A região sem a implantação do empreendimento, portanto, permaneceria nas condições atuais 
de riscos e de deficiência de suprimento de energia, apesar de não ter que resolver a questão dos 
impactos negativos dela decorrentes. 

A REgIÃO COM O EMPREENDIMENTO

A implantação da LT e das subestações e seccionamentos associadas, previstas para 15 meses, 
assim como qualquer atividade construtiva, independente da proporção ou localização, gera tanto 
impactos positivos e negativos na região, principalmente na população que está ao seu redor:

Aspectos Positivos: 

• Durante as obras, deverá ser registrado um aumento da oferta de empregos na região, com 
a criação temporária de 620 postos de trabalho diretos, dos quais 150 (30%) trabalhadores 
deverão ser contratados localmente;

• Existe a possibilidade das comunidades vizinhas ao traçado da LT obterem benefícios com a 
criação de empregos indiretos em decorrência do aumento da procura por bens e por serviços 
de alimentação e de hospedagem, dentre outros, além do aumento das receitas das Prefeituras, 
contribuindo para a dinamização da economia dos municípios a serem atravessados pelo 
empreendimento; 

• Ampliação do sistema de transmissão de energia elétrica na região, reduzindo problemas 
de controle de tensão e sobrecarga nas subestações.

PRoGnÓSTICo AMBIenTAL
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Aspectos Negativos:

• Durante as obras estão previstas interferências no cotidiano da população, com o aumento 
do tráfego de veículos e máquinas, associado à emissão de ruídos e poeiras, interferências 
no uso e ocupação da terra, em decorrência da indenização e estabelecimento da faixa de 
servidão e de pequena perda de área produtiva nos locais de instalação das torres. Nos 
demais locais, os proprietários poderão manter o uso do solo com atividades agropecuárias, 
com algumas restrições de uso, tais como: queimadas, construções, utilização de 
implementos agrícolas de grande porte, dentre outras) A maior parte dos trechos onde a 
LT deverá ser implementada está alterada pelas pessoas, ocupada já há muitas décadas 
com pastagens e culturas diversas;

• Alteração da biodiversidade pela perda de área com vegetação nativa e pressão sobre a 
fauna e desencadeamento e aceleração de processos erosivos; e

• Possível interferência com os patrimônios Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológicos.

No entanto, vale ressaltar que foi proposto um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), composto 
por diversos Planos e Programas  ambientais que, se bem executados, poderão evitar os 
impactos negativos, e se isso não for possível, reduzi-los, e, em último caso, compensá-los, com 
medidas de reposição florestal, de monitoramento das pressões da infraestrutura de serviços 
essenciais, e de Compensação Ambiental prevista em Lei, entre outros benefícios. 

A implantação da LT 525 kV Areia – Joinville Sul na região resultaria em maior confiabilidade 
e disponibilidade de energia segura para o crescimento sustentável das atividades econômicas 
para a população, além de outros benefícios consequentes, como a geração de empregos 
e da arrecadação de impostos para aplicação na melhoria da infraestrutura dos municípios 
atravessados pelo empreendimento.

O cenário com o empreendimento mostrou a possibilidade de ocorrência de um total de 
34 impactos ambientais previstos nas fases de planejamento, implantação e operação do 
empreendimento, sendo 29 de natureza negativa e 5 de natureza positiva. Para os impactos 
ambientais de natureza negativa, serão adotadas medidas de controle para minimizá-los ou 
neutralizá-los através da implantação de 17 programas ambientais. Não foram identificados 
situações ou eventos que possam provocar alterações muito significativas nas condições atuais 
dos fatores referentes aos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico que possam impossibilitar a 
implantação do empreendimento.

A partir da caracterização destes dois cenários, concluiu-se que a implantação deste 
empreendimento com a execução dos programas ambientais propostos e com suas medidas 
mitigadoras, compensatórias e de controle, torna possível o crescimento social e econômico da 
região, mantendo a sustentabilidade ambiental e a integridade dos ecossistemas existentes.
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ConCLuSÃo

A implantação da LT 525 kV Areia - Joinville Sul foi indicada em estudos técnicos elaborados 
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) como parte do conjunto de obras necessários para 
a ampliação de reforços nos sistemas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN) 
especificamente para a região nordeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná, sendo parte de um 
planejamento estratégico que busca viabilizar o intercâmbio energético das fontes geradoras, com 
os subsistemas com demanda. Portanto, esse empreendimento busca aumentar a confiabilidade no 
fornecimento de energia elétrica do país, refletindo positivamente no desenvolvimento econômico 
das empresas e comunidades.

Buscando a menor interferência socioambiental para a implantação do empreendimento, foram 
incorporadas diretrizes socioambientais no desenvolvimento do projeto, sendo realizado o estudo 
das alternativas locacionais para a definição do traçado com os menores impactos associados, 
considerando a ponderação de diversos critérios ambientais. Tendo sido selecionada a diretriz 
preferencial  do traçado, foram iniciados os levantamentos das características da região onde se 
pretende a sua instalação, sendo estudados aspectos como o clima, solo, relevo, presença de rios 
e corpos d’água, plantas, animais, áreas importantes para a conservação, municípios interceptados 
e características das comunidades e população próximas.

A partir desse conhecimento fez-se a avaliação de quais as interferências e alterações que poderão 
ser causadas na região pela instalação do empreendimento, abrangendo as fases de planejamento, 
implantação e operação. 

Assim, a análise da viabilidade ambiental da implantação da LT 525 kV Areia - Joinville Sul, foi 
baseada em quatro aspectos principais:

• as condições socioambientais e o grau de preservação das áreas ao longo do traçado da LT; 

• a escolha do traçado considerando a sensibilidade dos ambientes atravessados;

• os impactos potenciais resultantes da implantação da LT, e ampliação da SE Areia, áreas de 
apoio e novos acessos; e 

• as medidas que deverão ser adotadas para que os impactos ambientais associados possam 
ser prevenidos, controlados, minimizados ou compensados. 

Para todos os impactos negativos identificados foram propostas medidas para minimizar os 
seus efeitos ou mesmo compensá-los, enquanto para os positivos foram propostas medidas para 
aumentar os seus efeitos. Além das medidas incorporadas ao projeto do empreendimento e aos 
procedimentos das fases de obras e operação, as demais ações recomendadas foram organizadas 
em 16 planos e programas ambientais a serem executados pelo empreendedor.

Dessa forma, considerando o cenário local, regional e nacional e os impactos ambientais que 
poderão ocorrer, se concluiu que a implantação e operação deste empreendimento é viável sob o 
ponto de vista técnico, econômico e socioambiental, desde que devidamente aplicadas as medidas 
socioambientais cabíveis e executados os planos e programas ambientais propostos.
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eQuIPe TéCnICA
Nome Formação 

Profissional Atuação Registro 
Profissional CTF/AIDA

Isabela Antunes 
Mendes Monteiro Bióloga

Coordenação Técnica 
Geral e Elaboração dos 

Textos
CRBIO 15773/02-D 296234

Vítor Mamede 
Carvalho

Engenheiro 
Ambiental

Coordenação Técnica-
Adjunta CREA 20087/D-DF 3.993.506

Kaira Popolin 
Scarpelini Bióloga Auxiliar de Coordenação CRBIO 76610/04D 5173578

Guilherme 
Neiva Geólogo

Coordenação do 
Diagnóstico do 

Meio Físico e do 
Geoprocessamento

CREA 205452/D-MG 7.050.515

Ana Beatriz 
Serrão Liaffa

Engenheira 
Florestal

Coordenação do 
Diagnóstico de Flora CREA 26.062/D-DF 6.683.702

Mariana Cristina 
Gomes Batista Bióloga Coordenação do 

Diagnóstico da Fauna CRBio 98158/04-D 3.884.885

Julia Pereira de 
Almeida Carqueijo

Comunicadora 
Social

Coordenação do 
Diagnóstico do Meio 

Socioeconômico
- 61637
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gLOSSÁRIO

Anfíbio: Grupo de animais de pele fina e úmida, que 
vivem uma parte da vida na água e outra sobre a terra.

Antropizada: Área ou região que sofreu a intervenção 
do homem.

Áreas de Estudo: Áreas delimitadas por cada meio 
(físico, biótico, socioeconômico) para coleta de dados 
e estudos socioambientais.

Área de Influência Direta: Aquela sujeita aos impactos 
diretos da instalação e operação do empreendimento.

Área de Influência Indireta: aquela que, de forma 
indireta, pode sofrer os impactos da implantação e 
operação do terminal.

Área de Interesse Conservacionista (AIC): Área de 
relevância ecológica significativa, cuja conservação é 
fundamental para o meio ambiente. 

Avaliação de Impacto Ambiental: Ação executada 
através de métodos estruturados visando coletar, 
avaliar, comparar, organizar e apresentar informações 
e os dados sobre os prováveis impactos ambientais de 
um empreendimento.

Bacia Hidrográfica: Conjunto de terras que 
direcionam a água das chuvas para determinados 
cursos de água, um dos quais é denominado “principal” 
e os outros são os afluentes. 

Bem Tombado: Bens móveis e imóveis, existentes 
no País, cuja conservação seja de interesse público, 
por estarem ligados à História do Brasil ou por seu 
valor cultural. 

Biodiversidade: A grande variedade de formas de 
vida (animais e vegetais) que são encontradas nos 
mais diferentes ambientes. 

Bioma: Região geográfica onde se encontram certos 
tipos de plantas e animais influenciados pelas mesmas 
condições de clima, solo, altitude, etc. (Ex.: Cerrado, 
Mata Atlântica e outros). 

Biogênica: gerar vida por si mesmo, ou algo ou 
alguma coisa que tem o poder de gerar ou dar vida, ou 
mesmo o momento de transferir vida a alguma coisa.

Cava: Qualquer trabalho de escavação em terra, 
criando um buraco. 

Cobertura Vegetal: Tipos ou formas de vegetação 
natural ou plantada – mata, capoeira, culturas, 
campo, etc., que recobrem uma área ou um terreno. 
Compensação Ambiental: Recursos financeiros 
a serem pagos pelos empreendedores, conforme 
legislação em vigor, por causa dos impactos ambientais 
inevitáveis de uma obra. 

Compensação Ambiental: é um mecanismo 
financeiro que visa contrabalançar os impactos 
ambientais previstos ou já ocorridos na implantação 
de empreendimento.

Comunidades Quilombolas: Grupos com história 
própria, dotados de relações territoriais específicas, 
com origem negra relacionada com a resistência à 
opressão sofrida por eles ao longo dos anos. 

Coníferas: É a designação corrente dada às 
plantas, na sua maior parte árvores, mas também 
arbustos escandentes, presentes nas regiões tropicais 
e temperadas do planeta, onde são a principal 
componente da flora alpina. São os vegetais capazes 
de viver mais tempo. 

Corredor Ecológico: Faixa de vegetação que tem por 
objetivo ligar grandes fragmentos florestais ou unidades 
de conservação separados pela atividade humana, 
promovendo a junção entre diferentes áreas, com o 
objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, 
a dispersão de sementes e o aumento da cobertura 
vegetal em uma área mais ampla. 

Áreas Degradadas: Áreas que foram modificadas 
pelo ser humano ou por fenômenos da natureza 
(ventos fortes, tempestades, etc.) e que ainda não 
foram recuperadas. 

Demanda: Necessidade de algo, como energia, 
abastecimento d’água, saúde, casa, alimentos e 
outros, pela população. 

Drenagem: Coleta do excesso de água do solo e sua 
condução para rios, lagos, lagoas e represas através 
de canais fechados ou abertos. 

Desmatamento: Operação que objetiva a supressão 
total da vegetação nativa de determinada área para o 
uso alternativo do solo.

Diabásios: é uma rocha de origem magmática.

Ecossistema: Complexo dinâmico de comunidades 
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vegetais, animais e de microrganismos e o meio 
inorgânico, com o qual interagem como unidade funcional.

Educação Patrimonial: Processo de trabalho 
educacional centrado no Patrimônio Cultural como 
fonte primária de conhecimento e enriquecimento 
individual e coletivo.

Efluente: Qualquer tipo de água ou líquido, que flui 
de um sistema de coleta, ou de transporte.

Entorno: Área que envolve um compartimento 
particular da paisagem com feições distintas deste.

 Educação Patrimonial: Processo de trabalho 
educacional centrado no Patrimônio Cultural como 
fonte primária de conhecimento e enriquecimento 
individual e coletivo.

Erosão: Processo pelo qual a camada superficial 
do solo ou partes do solo são retiradas pelo impacto 
de gotas de chuva, ventos, enxurradas e ondas e são 
transportadas e depositadas em outro lugar. 

Espécie: Unidade básica de classificação dos 
seres vivos. 

Espécie Ameaçada de Extinção: Qualquer espécie 
que possa desaparecer em um futuro previsível se 
continuarem a ocorrer as mesmas causas de ameaça em 
sua área de ocorrência ou em parte significativa dela. 

Espeleologia: É a ciênciW que estuda as cavidades 
naturais e outros fenómenos cársticos, nas vertentes 
da sua formação, constituição, características físicas, 
formas de vida, e sua evolução ao longo do tempo.

Estudo de Impacto Ambiental: Exigência legal para 
o licenciamento ambiental de qualquer empreendimento 
que possa modificar o meio ambiente.

Exótica: Não nativa, trazida de outra região.

Faixa de Serviço: Parte da faixa de servidão onde é 
executada a obra. 

Faixa de Servidão ou Domínio: Espaço de terra 
que compreende uma faixa com uma determinada 
largura, devidamente sinalizada e demarcada que, 
normalmente, deve estar sempre limpa, visível e com 
os acessos livres de obstáculos e detritos. Nela, é 
implantado um empreendimento linear, como uma LT, 
um duto, um canal ou uma estrada.

Farmacológico: referente a ou fundamentado em 

pesquisas que tomam por base a farmacologia.

Fauna: Conjunto de animais que habitam 
determinada região.

Feições Cársticas: Área ou lugar com características 
e/ou presença de cavidades e cavernas.

Fauna Silvestre: Todos os animais que vivem livres 
em seu ambiente natural.

Fossas rudimentares: consiste num recinto fechado e 
enterrado no subterrâneo para a depósito e decomposição 
de compostos residuais domésticos (sólidos e líquidos), 
fazendo parte do sistema de tratamento de esgoto 
sanitário da maioria das residências.

Fósseis: Restos ou vestígios preservados de animais, 
plantas ou outros seres vivos em rochas, como moldes 
do corpo ou partes deste, rastros e pegadas.

Flora: Totalidade das espécies vegetais que 
compreende a vegetação de uma determinada região, 
sem qualquer expressão de importância individual.

germoplasma: Material vegetal que é coletado no 
campo, em especial das plantas que estarão sendo 
cortadas na faixa de serviço, a fim de manter a 
existência das espécies. Podem ser sementes, folhas 
ou frutos, que, reutilizados, darão origem, novamente, 
a essas espécies vegetais. 

geologia: Ciência que trata da origem e constituição 
da Terra.

geomorfologia: Ciência que estuda o relevo da 
superfície terrestre, sua classificação, descrição, 
natureza, origem e evolução, incluindo a análise dos 
processos formadores da paisagem.

gnaises: É uma rocha de origem metamórfica, 
resultante da deformação de sedimentos.

Habitat: Ambiente que oferece um conjunto de 
condições favoráveis para o desenvolvimento, a 
sobrevivência e a reprodução de determinados 
organismos, em especial os da fauna.

Impacto Ambiental: Qualquer alteração das 
propriedades físico-químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta 
ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-
estar da população, as atividades sociais e econômicas, 

LT 525 kV Areia·Joinville Sul 77



a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente, enfim, a qualidade dos recursos ambientais.

Logística: Processo de planejar, implantar e controlar 
de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de 
produtos, bem como os serviços e informações 
associados, cobrindo desde o ponto de origem 
até o ponto de uso, com o objetivo de atender às 
necessidades e exigências do consumidor. 

índice de Desenvolvimento Humano: índice que 
varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a 
um (desenvolvimento humano total).

Inventário Florestal: Estudo ambiental realizado 
que quantifica e qualifica a vegetação a ser suprimida 
e que é responsável pela emissão da Autorização de 
Supressão da Vegetação.

Licença de Instalação: Documento que deve ser 
solicitado antes da implantação do empreendimento e 
que autoriza a implantação do mesmo.

Licença de Operação: Documento que deve ser 
solicitado antes da operação do empreendimento e 
que autoriza a operação do mesmo.

Licença Prévia: Concedida na fase preliminar 
do planejamento do empreendimento ou atividade 
aprovando sua localização e concepção, atestando 
a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos 
básicos e condicionantes a serem atendidos nas 
próximas fases de sua implementação.

Manejo: Aplicação de programas de utilização dos 
ecossistemas, naturais ou artificiais, baseada em 
conhecimentos ecológicos sólidos.

Medidas Compensatórias: Medidas exigidas 
pelo órgão ambiental licenciador ao empreendedor, 
objetivando compensar os impactos ambientais 
negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento tendo em vista a impossibilidade de 
plena mitigação ou minimização dos mesmos.

Medidas Corretivas: Medidas tomadas para proceder 
à remoção do poluente do meio ambiente, bem como 
restaurar o ambiente que sofreu degradação.

Medidas Mitigadoras: Aquelas capazes de diminuir 
o impacto negativo ou a sua gravidade.

Medidas Potencializadoras ou geradoras: Aquelas 
capazes de aumentar um impacto positivo.

Meio Ambiente: Tudo o que cerca o ser vivo, que o 
influencia e que é indispensável à sua sustentação. 
Estas condições incluem solo, clima, recursos hídricos, 
ar, nutrientes e os outros organismos.

Meio Antrópico ou Socioeconômico: Relativo aos 
aspectos sociais, econômicos e culturais decorrentes 
da presença humana em uma região.

Meio Biótico: Relativo aos organismos vivos, ou 
elementos bióticos de um ecossistema, que são a 
fauna e a flora.

Meio Físico: Relativo ao ar, água, solo, clima, etc.

Mitigar: Reduzir o impacto, diminuir as 
consequências, suavizar ou enfraquecer um dano, 
antes de ele ocorrer. 

Monitoramento: Acompanhamento, através de análises 
qualitativas e quantitativas, de um recurso natural, fauna 
ou flora, com vistas ao conhecimento das suas condições 
ao longo do tempo.

Pecuária: É a atividade que envolve a criação de gado.

Pluviométrica: Relativo à pluviometria. Pluviometria 
é o estudo da distribuição da chuva. 

Pleistoceno: período quaternário que ocorreu entre 
1,8 milhão a 11.000 anos atrás.

Plioceno: Tempo ou época no qual algumas rochas 
foram formadas (a época pliocena), aproximadamente 
5,3 a 1,6 milhões de anos.

Poeiras: São pequenas partículas sólidas, com 
diâmetro de 0,1 micron a mais de 100 micra, originada 
de parcelas maiores, por processos mecânicos de 
desintegração, como lixamento, moagem, etc., ou 
poeiras naturais como o pólen, esporos, etc.

Poluente: Qualquer forma de matéria ou energia que 
interfira prejudicialmente aos usos preponderantes 
das águas, do ar e do solo, previamente definidos.

Poluição: Efeito que um poluente produz no 
ecossistema. Qualquer alteração do meio ambiente 
prejudicial aos seres vivos, particularmente ao homem.

Prognóstico: Previsão do que poderá ocorrer, em 
uma região, se um empreendimento vier a operar ou o 
que poderá acontecer se ele não for construído. 

Recursos Hídricos: Numa determinada região 
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ou bacia, a quantidade de águas superficiais ou 
subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso. 

Relevo: Configuração geral de uma paisagem; diz 
respeito às formas de terreno que compõe a paisagem. 
(Geomorfologia).

Reposição Florestal: Conjunto de ações 
desenvolvidas para estabelecer a continuidade do 
abastecimento de matéria-prima florestal aos diversos 
segmentos consumidores, através da obrigatoriedade da 
recomposição do volume explorado, mediante o plantio 
de espécies florestais adequadas à região e ao consumo. 

Répteis: Grupo de animais de pele seca, e revestida 
por escamas, exemplo: Cobras, lagartos e tartaruga.

Ruído: Qualquer sensação sonora indesejável ou um 
som indesejável que invade nosso ambiente, ameaçando 
nossa saúde, produtividade, conforto e bem-estar.

Saneamento: Controle de todos os fatores do meio 
físico que exercem ou podem exercer efeito deletério, 
sobre o bem-estar físico, mental ou social do homem.

Sistema Interligado Nacional (SIN): Sistema 
composto por Instalações responsáveis pelo suprimento 
de energia a todas as regiões eletricamente interligadas, 
formado pelas empresas geradoras, transmissoras e 
distribuidoras do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste 
e parte da região Norte. 

Sítio Arqueológico: A menor unidade do espaço 
passível de investigação, contendo objetos culturais 
históricos que comprovam as ações de sociedades do 
passado. Subterrâneos: Que estão localizados abaixo 
da superfície visível do terreno. 

Supressão de Vegetação: Retirada da vegetação 
para realização de obras; componente da liberação de 
uma faixa de servidão, quando o empreendimento for 
linear, como o de uma linha de transmissão, um duto, 
uma estrada, etc.  

Solo: Formação natural superficial, de pequena rigidez 
e espessura variável. Compõe-se de elementos minerais 
(silte, areia e argila), húmus, nutrientes (como cálcio e 
potássio), água, ar e seres vivos, como as minhocas.

Termorregulação: é um termo que, em biologia, 
refere-se ao conjunto de sistemas de regulação da 
temperatura corporal de alguns seres vivos (em 
especial, mamíferos e aves).

Traçado: Representação, em mapa, contendo 
as informações relativas à localização de 
empreendimento linear. 

unidade de Conservação (uC): Espaço territorial 
e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção. Oficialmente 
classificadas segundo a denominada Lei do SNUC 
(Sistema Nacional de Unidades de Conservação). 

uCs de uso Sustentável: São áreas naturais com 
o objetivo de compatibilizar o uso sustentável dos 
recursos naturais locais e a conservação da natureza, 
por isso admitem a presença de moradores nos locais e 
compreende as seguintes categorias: Área de Proteção 
Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, 
Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva da 
Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural.  

uCs de Proteção integral: São áreas naturais cujo 
objetivo básico é preservar a natureza, sendo admitido 
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. 
Compreende as seguintes categorias: Estação 
Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 
Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.

Vegetação Nativa: Conjunto dos vegetais próprios 
de um terreno, país ou região.

Vegetação Secundária ou em Regeneração: 
Resultante dos processos naturais de sucessão, após 
supressão total ou parcial da vegetação primária por 
ações humanas ou causas naturais, podendo nela 
ainda existirem árvores da vegetação primária.

zona de Amortecimento: Estabelecida conforme o 
art. 25 da Lei 9.985/2000 (Lei do SNUC):  é a área 
correspondente ao entorno de uma Unidade de 
Conservação (UC) – com exceção das categorias Área 
de Proteção Ambiental (APA) e Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN), onde as atividades 
humanas se encontram sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos 
negativos sobre a UC.
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Linha verde (ligação gratuita): 0800 61 8080
Horário de atendimento: Segunda à sexta, das 07h00 às 19h00




