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1. INTRODUÇÃO
O presente documento apresenta o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) referente à
Linha de Transmissão LT 345Kv Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 – SE Leopoldina
2, que define a implantação de uma nova subestação de fronteira 345/138kV denominada
Leopoldina 2, a ser implementada no município homônimo, e a sua interligação em 345kV com
as SEs Santos Dumont 2, em Minas Gerais, e Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Essas
instalações, quando em operação, trarão aumento da confiabilidade e da qualidade do
suprimento energético da região.
Neste sentido, a TRANSMISSORA RIO MINAS SPE S/A, na condição de
concessionária de transmissão de energia elétrica, arrematou no Leilão ANEEL 002/2019 o
LOTE 3, para o propósito específico da implantação, operação e manutenção das Instalações
de Transmissão, formalizado no Contrato de Concessão Nº 003/2020, em 31 de março de 2020.
Para fins de licenciamento ambiental o empreendimento foi denominado como “Linha
de transmissão 345 kV Santos Dumont 2 / Leopoldina 2 C1, linha de transmissão 345 kV
Leopoldina 2/Lagos C1 e substação 345/138 kV Leopoldina 2”, para o qual o processo de
licenciamento é instruído através dos procedimentos voltados para “Empreendimentos e
atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativas degradação do
meio”.
O órgão ambiental competente para o licenciamento da atividade em tela consiste na
entidade Federal, conforme os ditames da Lei Complementar No. 140/11, art. 7º., inciso XIV,
decreto No. 8.437/15, que estabelece os critérios e tipos de atividades e de empreendimentos
sujeitos ao licenciamento ambiental no IBAMA, estando o presente empreendimento
enquadrado no item “ localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais estados”.
A Portaria nº 421, de 26 de outubro de 2011, do Ministério do Meio Ambiente ainda
complementa que, a depender do grau do impacto apresentado pelo empreendimento e sua
atividade, o licenciamento ambiental federal de sistemas de transmissão de energia elétrica
poderá ocorrer por meio de dois procedimentos, o simplificado e o ordinário. No caso da LT
345Kv Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 – SE Leopoldina 2, o empreendimento
encontra-se inserido em sua integridade dentro dos domínios do Bioma Mata Atlântica,
implicando, portanto, na sua subordinação à Lei nº 11.428, conhecida como Lei da Mata
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Atlântica, que estabelece regramento diferenciado para supressão de vegetação neste ambiente.
Isto posto e considerando-se ainda sua intercepção na Unidade de Conservação e Proteção
Integral “Refúgio de Vida Silvestre do Macuco”, o supracitado empreendimento teve seu
enquadramento definido através do Parecer Técnico no 100/2020-CODUT/CGLIN/DILIC,
emitido pelo IBAMA em 28 de setembro de 2020, que o caracterizou como sendo de
significativo impacto ambiental, estando, portanto, enquadrado no rito ordinário de
licenciamento ambiental, que possui como base o desenvolvimento do Estudo de Impacto
Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
O EIA/RIMA consiste em um estudo de natureza técnico-científica que tem por
finalidade subsidiar as análises dos impactos ambientais e a tomada de decisão quanto à
viabilidade ambiental do empreendimento. Nele são reunidas e apresentadas as informações de
diagnóstico e prognóstico da qualidade ambiental relativa às áreas de inserção do mesmo, bem
como as dicussões relativas às diferentes alternativas técnicas e locacionais para seu traçado,
além da identificação e análise dos impactos associados ao seu planejamento, instalação e
operação, e a proposição de medidas mitigatórias e compensatórias para estes impactos.
Desta forma, a apresentação do estudo em epígrafe integra a etapa inicial do
licenciamento ambiental ordinário e visa embasar o órgão licenciador para a concessão da
Licença Prévia (LP) para o empreedimento em referência. Assim, a partir de seu protocolo,
requerer-se-á a emissão da LP para continuidade do processo de licenciamento.
A elaboração do presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA), relativo a linha de
transmissão LT 345Kv Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 – SE Leopoldina 2, foi
efetuado seguindo todas as diretrizes e informações do Termo de Referência (TR) emitido pelo
IBAMA e pelo Parecer Técnico No. 100/2020- CODUT/CGLIN/DILIC do processo de
licenciamento ambiental IBAMA SEI No. 02001.016742/2020-24.
A seguir são então apresentados os empreendimentos planejados:
Tabela 1.1 – Subestação Planejada no Estudo.
Substação

Munícipio/UF

SE 345/138 kV Leopoldina 2

Leopoldina/MG
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Tabela 1.2 – Linhas de Transmissão Planejadas no Estudo.
LT Planejada
LT 345 kV Santos Dumont 2/Leopoldina 2
LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos

Tensão
(kV)
345 kV
345 kV

No. Circuítos

Extensão do Eixo (km)

Circuíto simples
Circuíto simples

96 km
154 km

Assim, considerando o TR do IBAMA e as demais determinações emanadas pelos
órgãos intervenientes, este EIA apresenta-se em 04 (quatro) Volumes, cujos conteúdos
encontram-se detalhados a seguir:
O Volume 01 compõe-se das Informações Gerais acerca do empreendimento e do
documento do EIA, de forma a identificar o empreendedor, a empresa responsável pelos estudos
ambientais e a equipe técnica multidisciplinar, constando os dados tanto dos técnicos
responsáveis pelos estudos, como dos técnicos de apoio à realização dos serviços. São
apresentados os objetivos e justificativas para a implantação do empreendimento em referência,
sendo discutidas também as alternativas locacionais à passagem da Linha e a definição da
alternativa preferencial, constatada a partir da análise das interferências ambientais em cada
uma das alternativas viáveis.
No Volume 02 é, então, apresentado o Diagnóstico Ambiental relativo à Alternativa
Locacional Preferencial, definida no Volume I, além da Caracterização Técnica Construtiva do
Empreendimento. O Diagnóstico Ambiental é responsável por caracterizar a qualidade
ambiental presente nas áreas de estudo antes da implantação do empreendimento, no que tange
ao meio físico, meio biótico e meio socioeconômico, de forma a permitir a identificação e
análise integrada dos diferentes impactos ambientais associados à toda a cadeia de
planejamento, implantação e operação do empreendimento. Nele são definidas as áreas
necessárias à instalação do empreendimento (Área Diretamente Afetada), assim como Área de
Estudo, sob a qual ocorreram os diagnósticos. Já a Caracterização Construtiva é responsável
por descrever os aspectos estruturais do empreendimento, incluindo a Linha de Transmissão,
suas Torres e Subestações, levantando os disturbios e interferências existentes e as medidas de
segurança que deverão ser aplicadas. São também definidas as etapas e atividades intrínsecas
ao planejamento, instalação, operação e manutenção do empreendimento.
A partir do Diagnóstico Ambiental elaborado no volume anterior, é então apresentado
no Volume 03 a identificação dos impactos ambientais inerentes aos meios físico, biótico e
socioeconomico, decorrentes das etapas de planejamento, instalação e operação do
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empreendimento. Esses impactos são avaliados e apresentados de forma integrada, buscando
correlacioná-los com suas atividades causadoras e com os componentes afetados, de forma a
permitir a avaliação da interação entre os diferentes impactos e possibilitar a proposição de
medidas de controle e monitoramento ambiental. Assim, com base na avaliação das formas de
incidencia dos diferentes impactos, são definidas também, neste volume, as Áreas de Influência
Direta e Indireta (AID e AII) do empreendimento, sendo apresentadas ainda as medidas de
controle e os programas ambientais que irão evitar, mitigar, compensar e monitorar os impactos
negativos e potencializar os impactos positivos identificados. O Volume ainda apresenta, a
partir de todas as definições desenvolvidas, o Plano de Compensação Ambiental e o Prognóstico
Ambiental das Áreas de Influência, bem como a Conclusão acerca da viabilidade ambiental do
empreendimento.
O Volume 4, por fim, é composto unicamente pelas referências bibliográficas de apoio
utilizadas para a composição do EIA, assim como mapas e anexos complementares aos estudos
aqui desenvolvidos.
Destaca-se que para integrar o presente estudo e a respectiva avaliação da viabilidade
ambiental do empreendimento, foram feitas as devidas verificações, conforme determinação da
Portaria Interministerial no 60/2015, das manifestações técnicas junto às instituições públicas
envolvidas no processo de licenciamento, a citar: Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN,
Fundação Nacional do Índio – FUNAI e Fundação Cultural Palmares – FCP, Secretaria de
Vigilância em Saúde – SVS, que expressaram suas manifestações na definição do TR concedido
pelo IBAMA e/ou por meio da emissão de Termos de Referência Específicos, conforme
documentos apresentados no Anexo “EIA_RJ-MG_VOLUME01”.
Complementarmente, foram prestadas consultas também às Prefeituras dos municípios
a serem influenciadas pelo empreendimento, que totalizam 13 cidades, visando a manifestação
das mesmas acerca da conformidade do traçado proposto e das obras de implantação a serem
executadas com as legislações ambientais pertinentes e aplicáveis ao uso e ocupação do solo,
tendo em vista o atendimento ao parágrafo 1o do Artigo 10º da Resolução CONAMA 237/97.
O Anexo “EIA_RJ-MG_VOLUME01” apresenta, portanto, os requerimentos para
apresentação das manifestação junto à cada prefeitura envolvida, referente aos 13 municípios,
a citar:
•

Cantagalo (RJ);
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•

Cordeiro (RJ);

•

Descoberto (MG);

•

Estrela Dalva (MG);

•

Leopoldina (MG);

•

Macaé (RJ);

•

Macuco (RJ);

•

Piau (MG);

•

Rio das Ostras (RJ);

•

Rio Novo (MG);

•

Santos Dumont (MG);

•

São João Nepomuceno (MG);

•

Trajano de Moraes (RJ).

Cabe ainda destacar que esta etapa de comunicação junto às Prefeituras foi
desenvolvida durante o cenário de pandêmia, enfrentado ao longo de todo o ano de 2020, e
durante as trocas administrativas e tomadas de posses relativas às eleições, também ocorridas
em 2020/2021, tendo sido estes dois cenários prejudiciais para o fluxo de comunicação e para
a conclusão da emissão das respectivas manifestações. Isto posto, elucida-se que a devida
expedição das referidas certidões ainda se encontra em curso.
Ressalta-se que o Cadastros Técnicos Federais do IBAMA (CTF/IBAMA) e as
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), relativos aos técnicos responsáveis pelos temas
constantes dos estudos, bem como o Plano de Comunicação Social Prévia (PCSP) desenvolvido
como documentação complemetar, também integram o Anexo “EIA_RJ-MG_VOLUME01”
deste EIA.
As informações reunidas em todos os volumes envolvidos pelo presente Estudo de
Impacto Ambiental (EIA), referente à Linha de Transmissão LT 345Kv Santos Dumont 2 –
Leopoldina 2 – Lagos C1 – SE Leopoldina 2, possibilitam, portanto, a construção do
prognóstico da qualidade ambiental futura das áreas de inserção do empreendimento, de modo
a permitir a conclução acerca de sua viabilidade. Estando esta atestada, os próximos
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procedimentos estarão, então, vinculados à emissão da Licença Prévia (LP) e solicitação das
Licenças posteriores, de Instalação e Operação.
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2. IDENTIFICAÇÃO
2.1. Empreendedor
Razão Social: Transmissora Rio-Minas SPE S.A || CNPJ: 36.238.917/0001-11
Registro no Cadastro Técnico Federal – CTF: 7619654
Endereço: Rua Francisco de Souza Barbosa, nº1-60, sala nº 08 - Bairro Vila
Monlevade.
Bauru – SP. CEP: 17.030-050
Telefone: +55 (14) 2106-5799

Representante Legal: Claudenor Zopone Junior
Endereço: Avenida Rodrigues Alves, nº 34-53 – Vila Coralina. Bauru – SP, CEP:
17030-000
Telefone: +55 (14) 2106-5799 || E-mail: bru@zopone.com.br
Registro no Cadastro Técnico Federal – CTF: 693630
Representante Profissional para contato: André Palermo
Endereço: Avenida Dracena, nº 827 – Jaguaré. São Paulo – SP, CEP: 05329-000
Telefone: +55 (11) 98968-9899 || E-mail: apalermo@zopone.com.br

2.2. Empresa Responsável
Razão Social: VP Ecologia Empresarial Ltda || CNPJ: 12.627.963/0001-07
Registro no Cadastro Técnico Federal – CTF: 5391030
Endereço: Rua Antônio Valente da Silva, nº 54 – Chácara Olária. Taubaté – SP, CEP:
12080-230
Telefone: +55 (12) 3413-8578 | (12) 98295-0001 || E-mail: contato@vpeco.com.br
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Representante Legal e Profissional para contato: Paulo José Pyles Cicchi
Endereço: Rua Antônio Valente da Silva, nº 54 – Chácara Olária. Taubaté – SP, CEP:
12080-230
Telefone: +55 (12) 99171-9585 || E-mail: paulocicchi@yahoo.com.br
Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs): 2020/07375

2.3. Equipe Técnica
Apresenta-se, a seguir, a equipe técnica multidisciplinar, com os dados dos técnicos
responsáveis pelos estudos, que assinam este EIA, e dos técnicos de apoio à realização dos
serviços (Tabela 2.1).
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Tabela 2.1 – Equipe Técnica e Coordenadora responsável por esse estudo.

Nome:

Formação:

Registro
Profissional

Registro no
IBAMA (CTF)

Responsabilidade

Paulo José Pyles Cicchi

Biólogo, Mestre e
Doutor em
Zoologia

CRBio
079497/01-D

1848015

Coordenador Geral; e
de Fauna

Maria Carolina Mendonça

Engenheira
Ambiental

CREA
5070805244

6015123

Coordenadora Técnica;
Elaboração e
Organização do EIA

Edson de Oliveira Lima
Junior

Biólogo, Mestre
em Botânica

CRBIo
079337/01-D

6292836

Coordenador Técnico
de Flora
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Tabela 2.2 – Equipe Técnica de apoio responsável pela elaboração e levantamentos primários e secundário.
Nome

Formação

Registro Profissional

Responsabilidade

Ana Carolina de
Faria Santos

Bióloga, Mestre em
Sensoriamento Remoto

CRBio 100650/01-D

Organização e elaboração do EIA; Elaboração dos mapas;
Levantamentos primarios e secundários dos estudos de
Meios Físico, Biótico e Socioeconômico.

Edenice Paula
Gimenes Moreno
Lopes

Engenheira Ambiental e
Sanitarista e Engenheira
de Segurança do Trabalho

CREA
5070102041

Levantamentos secundários dos estudos de
Socioeconômico; Planos e Programas Ambientais e
revisão do RIMA.

Bruno Tayar
Marinho do
Nascimento

Biólogo

CRBio 89412/01-D

Levantamento secundário de Herpetofauna

Marcio Perez
Bolfarini

Biólogo, Mestre e Doutor
em Zoologia

CRBio 079399/01- D

Levantamento secundário de Mastofauna e Entomofauna;
Elaboração de estudos de malária

Celso Henrique de
Freitas Parruco

Biólogo, Mestre em
Zoologia

CRBio 72277/01-D

Levantamento secundário de Avifauna

Eliana Ramos

Bióloga, Mestre e Doutora
em Botânica

CRBio 043742/01-D

Levantamento secundário de Flora; Elaboração e revisão
dos estudos de Flora

João Paulo Lima
de Paula

Geólogo, Mestre em
Geociências e Meio
Ambiente

CREA 5062812202

Levantamento secundário de dados geológicos,
geomorfológicos e espeológicos; Elaboração e revisão de
estudos do meio físico

Andre Palermo de
Carvalho

Engenheiro

CREA
5060129850

Revisão Geral
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Nome

Formação

Registro Profissional

Responsabilidade

Assinatura Técnicos Responsáveis

Caio Cezar Dias
Correa

Biólogo

-

Levantamento secundário de Entomofauna para estudo de
malária

André Fonseca
Antunes

Biólogo

-

Levantamento secundário de Entomofauna para estudo de
malária

Ailton Leite
Moreira

Biólogo

-

Técnico auxiliar de campo (flora)

Natiele Stephanie
Rubio Fernandes

Bióloga

-

Técnico auxiliar de campo (flora)

Victor Morais
Ghirotto

Biólogo

-

Técnico auxilar de campo (fauna)

Amrita Kaur
Khalsa Colognesi
Lopes

Engenheira Ambiental

-

Introdução, revisão dos textos e elaboração de texto para
RIMA

Sofia Nunes da
Costa Ferraz

Engenheira Ambiental e
Sanitarista

-

Estruturação, elaboração de textos, montagem e design do
RIMA

Tabela 2.3 – Equipe Técnica revisora.

Nome:

EQUIPE TÉCNICA REVISORA
Formação:

Responsabilidade:

Ana Marques Klier Monteiro

Engenheira Ambiental (Estagiária)

Processamento de dados, levatamentos secundários e
revisão do EIA

Bárbara Regina Santos Camargo

Engenheira Ambiental (Estagiária)

Bibliografia, revisão do EIA e elaboração de texto para
RIMA
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2.4. Dados do Empreendimento
Este item dispõe sobre os dados gerais e a caracterização técnica da implantação, que
envolvem planejamento, construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão em
questão, LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1; LT 345kV Leopoldina 2 – Lagos C1;
e implantação da subestação SE 345/138 kV Leopoldina 2, objetos de licenciamento ambiental
em âmbito federal pelo IBAMA (Processo IBAMA no 02001.016742/2020-24).
A linha de transmissão terá 250 km de extensão, onde a área de estudo corresponde a
22 municípios, sendo: 16 municípios do estado de Minas Gerais (Ewbank da Câmara, Santos
Dumont, Piau, Tabuleiro, Goianá, Rio Novo, Guarani, São João Nepomuceno, Descoberto,
Argirita, Itamarati de Minas, Leopoldina, Cataguases, Recreio, Estrela Dalva, Pirapetinga) e 06
municípios no estado do Rio de Janeiro (Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Trajano de Moraes,
Macaé, Rio das Ostras).
O empreendimento ainda prevê a implantação de uma subestação do tipo Elevadora no
município de Leopoldina/MG e a conexão com as subestações de Santos Dumont e Lagos.
Os principais cursos d’água que a LT irá atravessar são os Rios Pirapetinga, Paraíba do
Sul e Rio Grande, além desses, ainda interceptará outros 85 cursos d’água de menor largura.
Não será necessária intervenção em Terras Indígenas tão pouco em Terras Quilombolas, não
intervindo em territórios onde se encontram populações tradicionais.
Ainda, o município de Macaé/RJ encontra-se em área de risco ou endêmica de malária,
sendo necessário um estudo mais aprofundado, incluindo visita em campo para obtenção de
dados, estando estes contidos no Volume II desse estudo.
Este estudo tem como foco os municípios que serão interceptados pela linha de
transmissão, sendo esta a área de influência. Essa região tem uma forte presença de geração
hidrelétrica, principalmente as de pequeno porte, que estão predominantemente conectadas aos
sistemas de distribuição locais. No entanto, têm-se observado que os períodos de seca
recorrentes dos anos recentes têm acarretado em uma significante diminuição dos montantes de
geração hidrelétrica, causando o esgotamento do sistema distribuidor local. Isto aliado à baixa
taxa de expansão da geração hidrelétrica nessas regiões e o crescimento de carga necessária,
justifica a necessidade deste empreendimento no momento em que vivemos.
A área de estudo se encontra na Zona da Mata, que se classifica como uma mesorregião
de Minas Gerais, localizada na porção sudeste do Estado. Esta porção conta com uma população
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total aproximada de 2,2 milhões de habitantes, segundo Censo de 2010.
Sendo assim, a nova SE 345/138kV Leopoldina 2 está planejada para aumentar a
confiabilidade e a qualidade do suprimento à região da Zona da Mata Mineira. Nessa subestação
estão previstas as interligações, por meio de um circuito simples de 345 kV, com a SE Santos
Dumont 2 e a SE Lagos.
As distribuidoras que já possuem concessão nessa região do Estado, a saber são: Cemig
Distribuição, doravante denominada Cemig-D e Energisa Minas Gerais Distribuidora de
Energia, denominada Energisa-MG. A Figura 2.1 ilustra a área de concessão dessas duas
distribuidoras e os limites da mesorregião Zona da Mata.

Figura 2.1 – Mapa das áreas de concessão das distribuidoras envolvidas.

A malha de distribuição da Cemig-D – Regional Mantiqueira é atendida através dos
seguintes pontos:
•

SE Ouro Preto 500/138 kV, 2 x 300 MVA;

•

SE Lafaiete 1 345/138 kV, 3 x 150 MVA;

•

SE Barbacena 2 345/138 kV, 1 x 300 MVA1 (atualmente 2 x 150 MVA);

•

SE Santos Dumont 2 345/138 kV, 1 x 375 MVA;
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•

SE Juiz de Fora 1 345/138 kV, 2 x 375 MVA2 (atualmente 3 x 150 MVA)
Já a malha da Energisa-MG é atendida pelos seguintes pontos:

•

SE Padre Fialho 345/138 kV, 1 x 150 MVA

•

SE Manhuaçu 138 kV - conexão com a Cemig-D

•

SE Ilha dos Pombos 138 kV – conexão com a Light - RJ

Com relação ao presente empreendimento, segue abaixo apresentadas as coordenadas
da localização das suas Subestações (Tabela 2.4), dos seus vértices referentes à LT 345kV
Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 (Tabela 2.5), bem como dos vértices da LT 345kV
Leopoldina 2 – Lagos C1 (Tabela 2.6).
Tabela 2.4 - Coordenadas da localização das subestações.
Localização das Subestações
Longitude

Latitude

SE Santos Dumont

810164,644 E

7518706,628 S

SE Lagos

651906,907 E

7624777,481 S

SE Leopoldina

738612,415 E

7624532,531 S

Tabela 2.5 - Coordenadas dos vértices da LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1.
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1
SE SANTOS DUMONT

651906,907

7624777,481

Vértice 01

651897,604

7624869,791

Vértice 02

652009,841

7624881,108

Vértice 02A

652120,133

7624776,047

Vértice 03

652857,6

7624634,08

Vértice 04

653545,67

7624564,36

Vértice 05

654795,757

7623730,289

Vértice 06

656095,607

7623093,622

Vértice 07

657474,379

7622553,262

Vértice 08

659845,905

7622092,253

Vértice 09

660657,062

7621774,269

Vértice 10

661454,951

7622298,742

Vértice 11

663762,921

7622690,548

Vértice 12

673445,298

7625028,393

Vértice 13

676172,607

7623071,283

Vértice 14

683511,11

7624977,81

Vértice 15

693492,704

7626793,895

Vértice 16

695463,076

7625761,76

Vértice 17

705163,43

7621601,089
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LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1
Vértice 18

707370,359

7620326,417

Vértice 19

708949,429

7617666,226

Vértice 20

711933,064

7615880,183

Vértice 21

718074,831

7615486,635

Vértice 22

720806,925

7617073,996

Vértice 23

721933,381

7617398,862

Vértice 24

722881,533

7617645,931

Vértice 25

726288,47

7618415,758

Vértice 26

727619,117

7618801,597

Vértice 27

734403,939

7620438,605

Vértice 27A

735281,286

7620399,911

Vértice 27B

735966,669

7620911,089

Vértice 28

736906,197

7621194,913

Vértice 29

737573,86

7621800,721

Vértice 30

738204,465

7622049,884

Vértice 31

738560,962

7622736,835

Vértice 32

738664,037

7624460,144

SE LEOPOLDINA

738598,159

7624513,856

Tabela 2.6 - Coordenadas dos vértices da vértices LT 345kV Leopoldina 2 – Lagos C1.
LT 345kV Leopoldina 2 – Lagos C1
SE LEOPOLDINA 2

738612,415

7624532,531

Vértice 01

738679,031

7624478,543

Vértice 02

739176,127

7624134,625

Vértice 03

739322,577

7623902,541

Vértice 05

745054,645

7622752,723

Vértice 06

748394,46

7620972,574

Vértice 07

748704,325

7620030,775

Vértice 08

749959,851

7619187,778

Vértice 09

750637,441

7618320,507

Vértice 10

752348,342

7616519,148

Vértice 11

754419,61

7614606,926

Vértice 12

755209,459

7613776,974

Vértice 13

756162,42

7611426,521

Vértice 14

757325,661

7610449,556

Vértice 15

760394,699

7601682,972

Vértice 16

762223,626

7599054,142

Vértice 17

764268,097

7596535,425

Vértice 18

766618,668

7592236,122

Vértice 19

767231,189

7590716,291

Vértice 20

767610,231

7589984,689

Vértice 21

769858,924

7586643,527

Vértice 22

771012,877

7585432,133
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LT 345kV Leopoldina 2 – Lagos C1
Vértice 23

771239,906

7585108,001

Vértice 24

772090,939

7581451,011

Vértice 25

772719,015

7578733,191

Vértice 26

772783,836

7575362,309

Vértice 27

773128,622

7574261,256

Vértice 28

773667,113

7574022,177

Vértice 29

774150,709

7572799,04

Vértice 30

775664,992

7569275,038

Vértice 31

776050,36

7567550,19

Vértice 32

776465,524

7564697,379

Vértice 33

778360,61

7558410,317

Vértice 34

779502,203

7557724,466

Vértice 35

787521,444

7555525,266

Vértice 36

788127,161

7554723,374

Vértice 37

788677,357

7554065,476

Vértice 38

791394,588

7551582,011

Vértice 39

792512,652

7549722,664

Vértice 40

793892,52

7547981,611

Vértice 41

794456,439

7547206,093

Vértice 42

795341,9124

7545164,785

Vértice 43

795911,756

7544671,253

Vértice 44

797466,23

7542458,733

Vértice 47

798277,903

7538827,629

Vértice 48

799182,448

7538425,525

Vértice 49

800036,284

7538085,357

Vértice 50

800619,648

7537957,599

Vértice 51

801186,673

7537989,552

Vértice 52

801771,843

7537829,152

Vértice 53

802472,8641

7537573,74

Vértice 54

802799,024

7537412,65

Vértice 55

807043,827

7536451,179

Vértice 56

808784,991

7535507,955

Vértice 57

810805,546

7534261,59

Vértice 58

811344,522

7533536,152

Vértice 59

812129,926

7532209,686

Vértice 60

811829,973

7530706,698

Vértice 61

808223,3661

7524310,072

Vértice 62

807976,7123

7521819,503

A Figura 2.2 a seguir, ilustra graficamente, em macro escala, a localização da LT e os
municípios a serem interceptados, respectivamente.
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Figura 2.2 – Localização da Linha de Transmissão.
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO
3.1. Objetivos
O empreendimento em questão tem como objetivo solucionar problemas de atendimento
elétrico à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira, expandindo a rede elétrica e
atendendo ao critério N-1 para Rede Básica e N para a rede de distribuição, que nesta área de
Minas Gerais está sob concessão de duas distribuidoras: Cemig-D e Energisa-MG. O propósito
é o atendimento às cargas regionais, segundo os critérios de planejamento vigentes.

3.2. Justificativa
A proposta de instalação de um empreendimento composto por duas linhas de
transmissão e uma subestação nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro é decorrente da
situação atual do sistema elétrico existente, bem como do alto potencial de geração da região.
O sistema elétrico visa atender as regiões da Zona da Mata e Mantiqueira no estado de
Minas Gerais. Essa região tem uma forte presença de geração hidrelétrica, em especial as de
pequeno porte, chamadas Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) e Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCH), que estão majoritariamente conectadas aos sistemas das distribuidoras
locais. Devido aos períodos de seca acentuada, com consequente diminuição dos montantes de
geração desse tipo de fonte, verifica-se o esgotamento do sistema distribuidor local. Somam-se
a isso a baixa taxa de expansão da geração hidrelétrica verificada nessas regiões e o crescimento
de carga, que aumentam a dependência do atendimento a ser suprido pela Rede Básica.
O suprimento de energia elétrica, atualmente, é realizado mediante as instalações
existentes que, no entanto, vêm se mostrando insuficientes, tendo em vista o não atendimento
pleno à demanda, necessitando, dessa forma, de reforços na Rede Básica. De forma geral, a
principal justificativa do empreendimento é a necessidade de solucionar os problemas
observados em decorrência deste novo panorama, de forma a atender aos critérios do
planejamento das redes de transmissão e distribuição.
A evolução tecnológica das fontes renováveis variáveis, como a eólica e mais
recentemente a solar fotovoltaica, provocou uma queda vertiginosa do custo dessas fontes,
tornando-as mais competitivas que as pequenas centrais hidráulicas mencionadas. Tal fato
resultou numa contratação expressivamente mais modesta dessas fontes desde 2009. Soma-se
a isso, ainda, as recentes ocorrências de recordes históricos de baixa geração de fonte hidráulica
nas bacias dos rios Paraíba do Sul e Doce, às quais pertence a maioria das plantas hidrelétricas
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desta região. Essa mudança de cenário, em conjunto com o crescimento vegetativo da carga
regional, trouxe uma mudança significativa para o panorama de atendimento desta área,
transformando a região, que tinha expectativa de ser exportadora de energia, em uma região
com tendência importadora crescente.
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4. ANÁLISE COMPARATIVA DAS ALTERNATIVAS
LOCACIONAIS
O presente capítulo corresponde ao estudo de alternativas locacionais, tecnológicas e
construtivas do empreendimento, cujos pontos obrigatórios de interligação são a SE Santos
Dumont e a SE Lagos, já existentes, e a construção da SE Leopoldina, além da Linha de
Transmissão - LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1, a qual é objeto
deste estudo. Entretanto, como o projeto dessa LT já incorpora as inovações tecnológicas e
construtivas atualmente aplicadas no Brasil, a análise de alternativas aqui desenvolvida se
restringe à cuidadosa verificação da melhor alternativa, dentre elas, do ponto de vista
locacional, que será denominada Alternativa Preferencial.
A análise de alternativas locacionais possibilita a incorporação de fatores
socioambientais ao planejamento do empreendimento, de modo que sejam observados tanto
critérios construtivos e de segurança, quanto aspectos socioeconômicos, físicos e bióticos. Ao
realizar a ponderação sobre em que fatores os efeitos serão menos severos, a análise de
alternativas objetiva minimizar as interferências sobre elementos de sensibilidade no ambiente.
(ex.: a passagem por um trecho de remanescente florestal ou a proximidade com estruturas
residenciais).
Inicialmente, pode-se deduzir que o traçado mais atrativo para um empreendimento
linear seja aquele de menor extensão, pois pressupõe menores custos financeiros e menor
número de intervenções. Entretanto, a depender dos locais percorridos pelo projeto (a exemplo
de regiões com topografia acidentada ou de travessia de cursos d’água) esses custos podem se
tornar mais elevados pela necessidade de se adotar estruturas mais sofisticadas, além de técnicas
e logísticas específicas. Sendo assim, as alternativas de traçado mais viáveis são as que
consideram também outras variáveis, em que se busca identificar a que apresenta menor
intervenção socioambiental e, consequentemente, a de menor incidência de impactos, inclusive
ambientais.
Em relação às alternativas tecnológicas, cumpre ainda informar que, para linhas de
transmissão, a natureza dos materiais das torres, cabos condutores, isoladores, espaçadores e
dos demais componentes da instalação, de uma forma geral, são definidas em atendimento às
especificações divulgadas pela ANEEL antes do Leilão de Energia Elétrica. Nessa ocasião,
foram especificados, preliminarmente, todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na
implantação dos empreendimentos a serem leiloados, tanto para as LTs quanto para as SEs
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associadas, de tal forma que o licitante vencedor, na fase de construção e montagem, obriga-se
a utilizar tais materiais e equipamentos em consonância com o Edital do Leilão e seus anexos,
em particular das instalações relativas ao Lote arrematado, no caso o Lote 3 do Leilão ANEEL
nº 03/2019, do qual o empreendimento em estudo faz parte.
Já as diretrizes relacionadas às obras civis de implantação do conjunto de LTs e das SEs
associadas, que compõem este empreendimento, são baseadas nas técnicas de engenharia e
construção que deverão ser adotadas, observando-se o estado da arte das diversas operações ou
ações construtivas a serem desenvolvidas, de forma sequencial e integrada, e que se iniciam na
elaboração, por profissionais regularmente habilitados, do Projeto Básico de Engenharia (PBE),
o qual é submetido às análises obrigatórias da ANEEL e, conforme regulamento do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), requer uma Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA regional.
Para essa análise, as alternativas de traçado estudadas foram comparadas entre si, em
termos das interferências socioambientais, considerando-se os aspectos físicos, bióticos e
socioeconômicos de forma integrada, ao longo do corredor de estudo, destacando-se para a
análise as características da faixa de servidão do empreendimento. Foram analisadas 3 (três)
alternativas locacionais: Alternativa 01 - delimitações proposta originalmente pela ANEEL;
Alternativa 02 – 1ª Otimização do traçado proposto; e Alternativa 03 - 2ª Otimização do traçado
proposto, no volume IV deste EIA encontra-se o Mapa 01: Alternativas Locacionais, com o
traçado das 3 alternativas locacionais correspondentes, como também ilustrado pela Figura 4.1
abaixo.
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Figura 4.1 - Mapa contendo traçado das 3 alternativas locacionais correspondentes, dissertadas na presente
Seção.

4.1. Definição das Alternativas Locacionais
A Alternativa 01 corresponde às delimitações estabelecidas originalmente no Relatório
de Definição da Diretriz e Análise Socioambiental (R3), elaborado pela empresa consultora
Dossel Ambiental (2019). O R3, juntamente com outros três relatórios (R1, R2 e R4) compõe
a documentação oficial utilizada como referência pela ANEEL no processo de licitação de
concessão do empreendimento (Edital de Leilão ANEEL de Transmissão nº 002/2019).
A Alternativa 2 e a Alternativa 3 incorporam alterações no traçado e na localização
da subestação decorrentes de restrições identificadas a partir da elaboração de estudos
específicos, como levantamento fundiário e topográfico e da realização de sondagens. Tratamse, portanto, de alternativas que buscam desviar de áreas sensíveis ao projeto em virtude,
principalmente, de especificidades técnicas do empreendimento.
A seguir, para cada alternativa locacional do empreendimento, são descritas as
principais caraterísticas dos terrenos a serem atravessados pelas alternativas de traçado
estudadas, relacionando as principais interferências existentes nesses percursos.
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4.1.1. Alternativa 01
Esta alternativa corresponde ao traçado estabelecido no Relatório R3 sobre as Definição
da Diretriz e Análise Socioambiental. O Relatório leva em consideração a Análise TécnicoEconômica de Alternativas (Relatório R1), cujo objetivo era avaliar as condições e recomendar
a expansão da rede elétrica da Zona da Mata Mineira e região da Mantiqueira. Dentre todas as
alternativas estudadas, a mais vantajosa, do ponto de vista técnico e econômico, é a que define
a implantação a partir do ano 2022 de uma nova subestação de fronteira 345/138 kV
denominada Leopoldina 2, a ser implementada no município homônimo, e a sua interligação
em 345 kV com as SEs Santos Dumont 2, em Minas Gerais, e Lagos, no Estado do Rio de
Janeiro. Essas instalações, quando em operação, trarão aumento da confiabilidade e da
qualidade do suprimento na região.
O estudo propõe um corredor da LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 CS que
se localiza no sudeste estado de Minas Gerais, na mesorregião da Zona da Mata Mineira,
englobando 11 municípios e elaborado com um eixo que possui aproximadamente 92 km de
extensão.
O corredor da LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos CS foi elaborado com um eixo de
aproximadamente 140 km de extensão. Abrange um total de 13 municípios, sendo cinco no
estado de Minas Gerais, na mesorregião da Zona da Mata, e oito municípios do estado do Rio
de Janeiro, nas mesorregiões Baixadas, Centro Fluminense e Norte Fluminense.
4.1.2. Alternativa 02
Esta alternativa foi uma otimização, proposta pelo empreendedor, do traçado proposto
conforme informações do Relatório de Caracterização e Análise Socioambiental (R3) elaborado
para o Leilão ANEEL nº 02/2019. Na evolução e detalhamento dos estudos de engenharia e de
meio ambiente, onde pode ser incluída a interlocução com os moradores e em atenção ao Uso
e Ocupação do Solo, foram obtidas condições de propor esta 1ª Otimização do traçado.
Houve, ainda, mudanças de localização de estruturas importantes para o projeto que
condicionaram, em parte, a proposição desta Alternativa 02, pela necessidade de relocar a faixa
de servidão da LT em estudo não só em função do reposicionamento dos pórticos, como
também dos vértices ou deflexões da LT a partir deles. Em consequência, novas angulações
foram necessárias nesses locais e adiante, observando-se, também, em maior escala, diversas
macrointerferências. Ao mesmo tempo, com as observações feitas in loco, criaram-se
condições, de maneira fundamentada, para propor as alterações a seguir descritas e que se
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configuram como Alternativa 02 para a interligação das SEs associadas à LT em estudo.
O empreendimento refere-se a implantação da Linha de Transmissão 345 kV Santos
Dumont 2 - Leopoldina 2 C1, com extensão aproximada de 96,4 km, e Linha de Transmissão
345 kV Leopoldina 2 -Lagos C1, com extensão aproximada de 142,7 km e subestação 345/138
kV Leopoldina 2. O corredor proposto nesta otimização atravessa 22 municípios, sendo: 16
municípios do estado de Minas Gerais e 06 municípios no estado do Rio de Janeiro.
4.1.3. Alternativa 03
Essa segunda proposta de diretriz para a LT ou Alternativa 03 em estudo resultou, assim
como nos trechos anteriores, de uma revisão proposta pelo empreendedor da Alternativa 02, já
descrita.
Em resumo, quanto a esta 2ª Otimização para o empreendimento como um todo, foram
observadas novas informações coletadas in loco pelas equipes técnicas e, em consonância com
as equipes de engenharia e meio ambiente, tais dados foram considerados no sentido de
minimizar as interferências dessa nova alternativa de diretriz de traçado para a LT em estudo
com elementos da paisagem de relevância socioambiental, por trecho.
Assim como no trecho anterior, foram ainda identificadas interferências notáveis que
poderiam ser evitadas, principalmente em relação a benfeitorias e processos minerários. Esses
desvios, basicamente, são as diferenças em relação à Alternativa 02 para esse trecho, e que
repercutiram na extensão da LT, aumentando-a para 250 km no total, sendo a Linha de
Transmissão 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 com extensão aproximada de 96 km
e a Linha de Transmissão 345 kV Leopoldina 2 -Lagos C1 com extensão aproximada de 154
km, além da instalação da subestação 345/138 kV Leopoldina 2.
4.2. Análise Comparativa - Metodologia
Os estudos de alternativas de traçado da LT constituíram-se, inicialmente, da análise e
avaliação dos dados locacionais, bem como das recomendações apresentadas nos Relatório de
Definição da Diretriz e Análise Socioambiental (R3), disponibilizados pela ANEEL aos
participantes do Leilão nº 002/2019, referente ao Lote 03 composto pela LT 345 kV Santos
Dumont 2 - Leopoldina 2 C1, LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1 e SE 345/138 kV Leopoldina
2.
Registra-se que, em função da dinâmica dos estudos ambientais, as análises das
alternativas de traçado adicionais às citadas foram elaboradas com base em dados primários e
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secundários, como cartas topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
imagens de satélite de várias fontes e escalas, informações sobre as áreas protegidas existentes
nas regiões atravessadas, disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), como o
Centro de Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), vinculado ao Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
A essas informações, foram ainda acrescidos os dados disponibilizados pela Fundação
Cultural Palmares (FCP) e em bibliografias coletadas nas pesquisas realizadas em instituições
diversas, com destaque para: Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS), Agência Nacional de Mineração (ANM), Companhia de Pesquisas
de Recursos Minerais (CPRM), dentre outras.
Houve também uma complementação por dados primários de observações feitas in loco,
no decorrer do reconhecimento da região de inserção da LT então em estudo, por equipe
multidisciplinar, bem como por informações oriundas dos estudos específicos realizados por
equipes especializadas da empresa consultora sobre temas relacionados aos meios físico,
biótico e socioeconômico, todas de interesse para este estudo de alternativas locacionais.
Essas informações, indispensáveis à caracterização ambiental, assim como as técnicas
de engenharia a serem empregadas na instalação da LT e na ampliação das SEs associadas, as
características do relevo e da topografia, além de aspectos fundiários, em função dos detalhes
que apresentam e suas especificidades, deverão oportunamente ser utilizadas, no que couber,
para otimizar a microlocalização da alternativa preferencial que vier a ser selecionada.
4.2.1. Variáveis Ambientais
Em atendimento ao TR, consideraram-se 15 variáveis ambientais nas análises das
Alternativas e, dessa forma, foram propostas novas opções de traçado entre as SEs. A partir
desses estudos, foi possível construir uma matriz com as variáveis socioambientais
consideradas, atribuir valores ou pesos a cada uma delas, visando compará-las entre si, em
termos das magnitudes das citadas variáveis para cada Alternativa estudada e, assim,
fundamentar a indicação de uma delas, considerando-a como a “preferencial” para a instalação
do empreendimento, tendo em vista a menor pontuação por ela obtida, ou seja, ser a menos
impactante, em termos gerais.
Para comparação das alternativas locacionais, foi estabelecida inicialmente uma escala
numérica para quantificação do nível relativo de interferência de cada alternativa sobre as
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variáveis ambientais. Nessa escala, as variáveis que apresentem natureza positiva, como a
existência de acessos, obedecendo a uma ordem crescente de pontuação. Variáveis que
apresentem natureza negativa, como a interferência em UCs, devem obedecer a uma ordem
decrescente de pontuação, da maior para menor interferência.
A definição do nível relativo de interferência das alternativas foi baseada nos critérios
qualitativos e quantitativos discriminados para cada variável, cuja hierarquia, recomendada no
Termo de Referência Específico do IBAMA, é descrita a seguir:
a. Cobertura Vegetal Nativa:
Áreas totais e percentuais, e de acordo com a seguinte ordem de relevância entre as
formações vegetais: florestas, savanas, campo. Os dados oficiais de referência foram retirados
do Projeto MapBiomas, do mapa da Coleção 5 da Mata Atlântica sendo ele o mais recente de
2019. Esse projeto consiste no mapeamento da cobertura do solo dos biomas brasileiros e suas
dinâmicas de mudanças. Foi utilizado, para esta variável, as indicações da Legenda fornecida
pelo MapBiomas das classes: Formação Florestal e Formação Savânica.
b. Unidades de Conservação:
Indicar qual a categoria da UC, se interferência direta ou indireta e sua respectiva
extensão no interior da UC de Uso Sustentável ou na zona de amortecimento. Conforme
legislação, não é admissível a interferência direta em UC de Proteção Integral. Para consulta de
Unidades de Conservação em âmbito federal temos o ICMBio, órgão do governo federal
responsável por catalogar todas as unidades de conservação de responsabilidade federal. Já os
dados em escala estadual e municipal, os responsáveis pela disponibilização são: INEA, pelo
Estado do Rio de Janeiro e o IEF, responsável pelo Estado de Minas Gerais, os dados coletados
são de 2018 e 2002, respectivamente.
c. Terras Indígenas:
Interferência direta ou indireta e respectiva extensão no interior das áreas demarcadas,
ou distâncias de afastamento até o limite de 5 km. De acordo com os dados obtidos pela
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), não há terras indígenas registradas próximo ao traçado
das alternativas analisadas. As áreas demarcadas pela FUNAI estão, das três alternativas
locacionais em questão, a mais de 50 km de distância. Podendo assim desconsiderar esse item,
sendo irrelevante na análise comparativa.
d. Terras Quilombolas:
Interferência direta ou indireta e respectiva extensão no interior das áreas reconhecidas,
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ou distâncias de afastamento até o limite de 5 km. Os dados acerca da disposição de terras
quilombolas dentro do territorio brasileiro são disponibilizados pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Nos traçados das alternativas locacionais em estudo
não há demarcação de terras quilombolas, sendo que a mais próxima se encontra a mais de 50
km de distância, desse modo, considera-se desnecessário esse item na análise comparativa.
e. Acessos:
Extensão total e percentual de trechos com disponibilidade ou proximidade a acessos
existentes, dessa forma a interferência para construção de novos acessos é reduzida. Os dados
obtidos para quantificar os acessos disponíveis nas três alternativas locacionais foram obtidos
no banco de dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cujos
dados registrados são acessos rodoviários que datam do ano de 2017.
f. Núcleos Populacionais (áreas urbanas ou rurais):
Extensão total e percentual de trechos em relação a áreas mais adensadas e zonas de
expansão de ocupação. Afim de caracterizar as áreas mais adensadas, os dados utilizados foram
gerados e disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através
da definição de Setores Censitários do Censo Demográfico do ano de 2010. O IBGE usa dos
seguintes indicadores para classificar a área como urbana: Área urbanizada de cidade ou vila;
Área não urbanizada de cidade ou vila; e Área urbana isolada. Dessa forma, considerou-se as
áreas mais adensadas àquelas classificadas como área urbana.
g. Relevo:
Extensão total e percentual de trechos sobre áreas de elevada declividade e quebras
abruptas do relevo identificadas como desfavoráveis à implantação da Linha. A análise do
relevo das alternativas locacionais foram realizadas através dos dados de declividade
classificados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e
disponibilizados pelo Serviço Geológico do Brasil da Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM). A classificação do relevo se dá em 6 classes: Plano; Suave Ondulado;
Ondulado; Forte Ondulado; Montanhoso; e Escarpado.
h. Patrimônio Espeleológico:
Proximidade em relação a cavidades cadastradas no Cadastro Nacional de Informações
Espeleológicas (CANIE), extensão total e percentual em trechos de litologia de maior potencial
de ocorrência. Informações acerca do patrimônio espeleológico nacional são oriundas do
CANIE, parte integrante do Sistema Nacional de Informação do Meio Ambiente (SINAMA).
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Dados em relação ao potencial de ocorrência de novas cavernas são disponibilizados pelo
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), que é o responsável pelo
suporte técnico do CANIE. Os dados usados referem-se a ocorrência num raio de até 10 km.
i. Patrimônio Arqueológico, Paleontológico, Histórico, Cultural e áreas de beleza
cênica:
Número de ocorrências, relevância, proximidade. O instituto responsável pela
distribuição dos dados sobre patrimônio arqueológico, paleontológico, histórico e cultural é o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) através do Cadastro Nacional
de Sítios Arqueológicos (CNSA) é possível fazer consulta dos sítios arqueológicos brasileiros
cadastrados no IPHAN com todo detalhamento técnico. Os dados usados referem-se a
ocorrência num raio de até 10 km.
j. Corpos d’água e áreas úmidas:
Número de travessias / APPs e extensão total e percentual sobre terrenos úmidos ou
alagáveis. A quantificação de corpos d’água que atravessam as alternativas locacionais se deu
atráves de consulta de dados disponibilizados pelo INCRA em relação as Áreas de Preservação
Permanente (APP) cadastradas no Sistema Nacional de Cadasto Ambiental Rural (SICAR).
k. Recursos Minerais:
Extensão total e percentual em relação a polígonos identificados, os tipos de recurso, e
respectivo status dos processos. A Agência Nacional de Mineração (ANM) é a responsável pelo
cadastro, compilação e divulgação de dados acerca dos recursos minerais disponibilizados no
território nacional. Os dados utilizados foram consultados em dezembro de 2020.
l. Assentamentos rurais e comunidades tradicionais:
Extensão total e percentual. A análise dos dados sobre assentamentos rurais e
comunidades tradicionais se deu através dos cadastros disponibilizados pelo INCRA no seu
Banco de Dados, através dessa consulta pode-se constatar que em nenhumas das três
alternativas locacionais há a presença de asssentamentos rurais e comunidades tradicionais. No
entanto, na sua área de estudo existe dois assetamentos rurais inseridos: PA Cantagalo
(RJ00180000/SR07), localizado no município de Rio das Ostras/RJ, que distancia da A01 em
0,7 km (das demais, a distância é maior que 3 km) e PA Dênis Gonçalvez (MG0472000/SR06),
localizado no município de Goianá/MG, que se distancia das alternativas locacionais em mais
de 9 km. Desse modo, este item será desconsiderada na análise comparativa.

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

34

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
m. Avifauna:
Extensão total e percentual sobre rotas e áreas de concentração, de acordo com Relatório
Anual de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias no Brasil (CEMAVE/ICMBio).
Através de consulta realizada no Banco de Dados disponibilizado pelo ICMBio, em toda
extensão das três alternativas locacionais estudadas não há a ocorrência de áreas de
concentração ou rotas de aves migratórias. O parque mais próximo que concentra avifauna é o
Parque Nacional Restinga de Jurubatiba, situado no Estado do Rio de Janeiro, na cidade de
Macaé, localizado a uma distância de mais de 20 km das três alternativas locacionais estudadas.
Dessa forma, não será considerado na análise comparativa.
n. Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade (APCB/MMA):
Extensão total e percentual de trechos sobre APCB, considerando as classificações de
importância biológica e prioridade de ação. Os dados relacionados a áreas prioritarias para
conservação da biodiversidade são disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA), este indica ações de manejo e conservação para mitigar os impactos que possam ser
causados.
o. Agricultura e Pecuária:
Áreas totais e percentuais, e de acordo com a seguinte ordem de relevância: silvicultura,
culturas perenes, semi-perenes, anuais e pastagens. O banco de dados usado para análise deste
item foi disponibilizado pelo Projeto MapBiomas, através do mesmo mapa utilizado para
análise da cobertura do solo. Neste item foram utilizadas as classes: Floresta Plantadas, para
caracterizar a silvicultura; e Pastagens. Já para análise de culturas perenes, semi-perenes e
anuais, usou-se a classe Lavoura, no entanto, na extensão das três alternativas locacionais, não
foi encontrado indícios dessa classe de uso do solo.
4.3. Resultados e Discussão
Nesta subseção serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise comparativa
das variáveis ambientais definidas de acordo com os critérios avaliados. Cada variável
apresenta critérios específicos em relação, não apenas as suas particularidades ambientais, mas
também considerando o contexto do corredor onde as Linhas de Transmissão (LT) estão
inseridas.
Para fins de cálculo de proporção de área, utilizou-se um buffer de 10 m (5 m para cada)
no entorno de cada uma das alternativas propostas, de modo que a área total de cada traçado é:
para a Alternativa 01 (A01) de 2,38 km²; para a Alternativa 02 (A02) de 2,40 km²; e para a
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Alternativa 03 (A03) de 2,5 km².
Para cálculos que considerassem a externsão da LT, utilizou-se a soma dos dois trechos
em cada alternativa, de modo que a extensão total de cada traçado é: para a Alternativa 01
(A01) de 237,34 km; para a Alternativa 02 (A02) de 239,58 km; e para a Alternativa 03 (A03)
de 250 km.
No final desta subseção, encontra-se a matriz comparativa referente a essas
interferências, com os respectivos valores atribuídos a cada uma delas, para as três alternativas
de traçado propostas. O menor somatório da pontuação atribuída a cada condicionante ou
variável, consignada na matriz comparativa, determinou a alternativa menos impactante e a
credenciou para ser selecionada como preferencial.
4.3.1. Critérios de Análise das Váriáveis Ambientais
A seguir, são apresentados os critérios de análise das variáveis ambientais utilizadas na
matriz de interação.
a. Cobertura Vegetal Nativa
As áreas recobertas com vegetação arbórea nativa têm relevantes funções no ambiente,
para a manutenção da biodiversidade ou para a proteção do solo. A fim de permitir uma análise
comparativa entre as alternativas, utilizou-se as classes de Formação Florestal, Formação
Savânica e Campo Alagado do produto do MapBiomas para avaliação. Ressalta-se que em
nenhuma das três alternativas foram observadas áreas relacionadas as duas últimas classes, de
modo que os critérios foram adaptados apenas para o comparativo a classe de Formação
Florestal, demonstrando as interferências de cada traçado sobre relevantes remanescentes
florestais.
Para a pontuação de cada Alternativa foram utilizados os seguintes critérios:
0. Entre 0 e 10% de cobertura florestal, considerando a extensão total da faixa;
1. Entre 10 e 20% de cobertura florestal, considerando a extensão total da faixa;
2. Entre 20 e 30% de cobertura florestal, considerando a extensão total da faixa;
3. Entre 30 e 40% de cobertura florestal, considerando a extensão total da faixa;
4. Entre 40 e 50% de cobertura florestal, considerando a extensão total da faixa;
5. Acima de 50% de cobertura florestal, considerando a extensão total da faixa.
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Neste contexto, a A01 apresenta 15% de cobertura vegetal em sua extensão, a A02
possui 14% e a A03 apresenta 15 % de cobertura. Deste modo, todas as alternativas se
enquadram com Nota 1 de interferência.
b. Unidade de Conservação
Para a pontuação das Alternativas, considerou-se tanto a interferência direta quanto a
interferência indireta nas Unidades de Conservação (UC), atentando-se para as diferentes
categorias de Proteção Integral (UCPI) e Uso Sustentável (UCUS)
A Interferência Indireta considerou a distância de cada Alternativa de cada uma das UC
observadas no entrono, adotando os seguintes critérios:
0. Entre 8 e 10 km de distância da UC;
1. Entre 6 e 8 km de distância da UC;
2. Entre 4 e 6 km de distância da UC;
3. Entre 2 e 4 km de distância da UC;
4. Entre 0 e 2 km de distância da UC;
5. Interferência direta.
Após a atribuição das notas, foi feita uma média aritmética do total das notas em relação
a quantidade de UC observadas em um raio de até 10 km de cada alternativa. Neste contexto, a
A01 apresentou nota 2,27, a A02 demonstrou uma nota de 2,4, e a A03 obteve uma nota de
2,14.
Para as UC e Zonas de Amortecimento enquadradas como Interferência Direta (Nota 5),
foram aplicados critérios específicos que consideraram a categoria da UC interferida, utilizando
os seguintes critérios:
0. Sem interferência em UC ou zona de amortecimento;
1. Interferência em Zona de Amortecimento de UC de Uso Sustentável;
2. Interferência em Zona de Amortecimento de UC de Proteção Integral;
3. Interferência em UC de Uso Sustentável;
4. Interferência em UC de Uso Sustentável e Zona de Amortecimento de UC de Proteção
Integral;
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5. Interferência em UC de Proteção Integral.
Deste modo, a A01 recebeu Nota 3 e as alternativas A02 e A03 obteviveram 4. Para
apresentar um único valor que representa-se a variável, foi feita uma ponderação das
Interferências, considerando um peso de 0,4 para a Indireta e 0,6 para Direta.
Com isso, as notas finais relacionadas a interferência em Unidades de Conservação
foram: para A01 de 3,31; para A02 de 3,36; e para A03 de 3,37.
c. Acesso
Esse aspecto foi analisado sobre os dados oficiais do DNIT, identificando-se as vias
existentes, de Rodovias e Acessos de jurisdição pública, inseridos na área dos traçados
alternativos, visando dimensionar, de forma estimada, a futura necessidade de abertura de
acessos aos locais das obras para cada um deles individualmente.
Quanto mais acessos existentes, menor será a necessidade de melhorias ou aberturas de
novos e, consequentemente, diminui o impacto em relação a supressão e movimentação de
massas. Desta forma é considerada uma interferência positiva que obdece a uma ordem
crescente de pontuação.
A Alternativa 01 apresenta um total de 23 acessos existentes, sendo 14 de revestimento
pavimentado que compõem quase 0,16 km da LT, e 9 de revestimento primário (solto) que
compõem 0,14 km da LT. A Alternativa 02 apresenta 24 acessos existentes, dos quais 15
possuem revestimento pavimentado, compondo 0,18 km da LT, e 9 possuem revestimento
primário (solto), compondo 0,17 km da LT. A Alternativa 03 apresenta a maior quantidade de
acessos existentes, contabilizando 25 acessos, sendo 15 com revestimento primário, que
revestem 0,19 km da LT, e 10 com revestimento primário, que revestem 0,25 km da LT.
Considerando que a interferência será menor caso haja uma extensão maior de acessos
próximos a LT, avaliou-se a extensão de acessos em relação a extensão total das LT. A A01
apresentou 0,13% de extensão relativas a acessos em relação a extensão do traçado; a A02
exibiu 0,15%, e a A03 demonstrou 0,18% de extensão de acessos.
Neste sentido, atribuíu-se Nota 4 para a A01, Nota 3 para a A02 e Nota 1 para a A03,
devido a possuir a maior quantidade e extensão de acessos em relação a extensão total do
traçado proposto.
d. Núcleos Populacionais
Para a determinação dos núcleos populacionais próximos à diretriz das Alternativas,
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foram identificados os Setores Censitários tipificados como Urbanos que eram interceptados
pelos traçados das alternativas. A pontuação foi determinada de acordo com o número de
classes existentes e a proporção entre o número de adensamentos populacionais identificados.
Deste modo, os critérios adotados foram:
•

Sem intersecção com adensamento populacional;

•

Intersecção a um adensamento populacional;

•

Intersecção a dois adensamentos populacionais;

•

Intersecção a três adensamentos populacionais;

•

Intersecção a quatro adensamentos populacionais;

•

Intersecção a cinco adensamentos populacionais;
Com isso, a A01 apresentou Nota 0, por não apresentar intersecção com nenhum setor

urbano. A A02 recebeu Nota 2 e a A03 apresentou Nota 3, por interceptarem 2 e 3 setores
censitários urbanos respectivamente.
e. Relevo
Consideraram-se como zonas de elevada declividade as áreas com declividade superior
a 20%, seguindo o critério da EMBRAPA, de forma que considerou-se a classificação de
declividade como “relevo forte-ondulado”, com forte suscetibilidade à erosão, e “relevo
Montanhoso”, com mais de 45% de inclinação. Para ponderação do relevo, considerou-se a
porcentagem da áreas de elevada declividade em relação a área do traçado e, por fim, realizando
uma média aritmética para se apresentar uma nota relativa ao relevo.
A A01 apresentou 42,44% de declividade Forte Ondulado e 4,2% de declividade
Montanhosa. A A02 apresentou 43,33% de área Forte Ondulado e 12,5% de área Montanhosa.
A A03 exibiu 40,80% de área Forte Ondulado e 3,2% de área com declividade Montanhosa.
Observou-se que, para todas as Alternativas, a declividade nessas áreas ficou muito
próxima, principalemente em relação a classificação Forte Ondulado”, aproximadamente entre
40 e 43% da extensão total da LT. Pelos valores apresentados na matriz e com a média
aritimética das classes, obteve-se a seguinte pontuação: A01 com Nota 3; A02 com Nota 3,5; e
A03 com Nota 2.
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f. Patrimônio Espeleológico
Para o cômputo da interferência sobre o Patrimônio Espeleológico levou-se em
consideração dois critérios: um relacionado a distância dos traçados de cada alternativa em
relação as cavidades registradas no Sistema CANIE; e relacionado ao potencial espeleológico
determinado pelo CECAV.
Em relação a distância das cavidades, adorou-se os seguintes critérios:
0. Entre 8 e 10 km de distância da cavidade;
1. Entre 6 e 8 km de distância da cavidade;
2. Entre 4 e 6 km de distância da cavidade;
3. Entre 2 e 4 km de distância da cavidade;
4. Entre 0 e 2 km de distância da cavidade.
Após a avaliação da distância de cada cavidade em relação ao traçado, foi realizada uma
média aritimética de forma a considerar a quantidade de cavidades próximas em um raio de 10
km de cada alternativa. Com isso, a A01 apresentou Nota 1,5, a A02 apresentou Nota 1,2 e a
A03 apresentou Nota 0, pois havia apenas duas cavidades próximas ao traçado proposto e
ambas estavam a mais de 8 km de distância.
Em relação ao potencial espeleológico, considerou-se as áreas de potencial
espeleológico muito alto. A análise foi feita considerando o percentual da área da classe muito
alta em relação a área do traçado de cada alternativa. Os percentuais identificados no universo
pesquisado permitiram uma distribuição proporcional, sendo que as Alternativas que
atravessam em torno ou abaixo de 7% receberam pontuação 1; em torno de 15%, pontuação 2
e, em torno de 25%, pontuação 3. Com isso, a A01, que atravessa 22,71% do traçado recebeu
Nota 3, a A02 que atravessa 0,41% recebeu Nota 1, e a A03 que atravessa 27,43% recebeu Nota
3.
Após a análise dos dois critérios, foi feita uma média aritimética com as Notas para
obtenção do valor final, o qual foi: para a A01, Nota 2,25; para a A02, Nota 1,1; e para a A03,
Nota 1,5.
g.

Patrimônio Arqueológico, Paleontológico, Histórico, Cultural
Neste caso, a pontuação foi atribuída de acordo com a distância dos traçados de cada

alternativa em relação ao número de sítios arqueológicos cadastrados no sistema do IPNA, o
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CNSA. Após a pontuação em relação a cada sítio, foi feita uma média aritmética para atribuir
o valor final, de forma a ponderar pela quantidade de sítio próximos aos traçados em um raio
de até 10 km. Ressalta-se que não foi registrada nenhuma ocorrência dentro da área designada
para os traçados em nenuma das alternativas propostas.
Os critérios adotados foram:
0. Entre 8 e 10 km de distância do Sítio Arqueológico;
1. Entre 6 e 8 km de distância do Sítio Arqueológico;
2. Entre 4 e 6 km de distância do Sítio Arqueológico;
3. Entre 2 e 4 km de distância do Sítio Arqueológico;
4. Entre 0 e 2 km de distância do Sítio Arqueológico.
Neste contexto, a A01 apresentou Nota 2,79, a A02 exibiu Nota 1,74 e a A03 demonstou
uma Nota de 1,97.
h. Áreas de APP
Para o cálculo da interferência em corpos hídricos, considerou-se a quantidade de Áreas
de Presenvação Permanente atravessados por cada uma das diretrizes. A A01 intercepta 140
áreas de APP, a A02 intercepta 127 e a A03 intercepta 131, todas relativas a APP de rios ou
olhos d’água perenes.
Procedeu-se a uma divisão equivalente, considerando-se o número de APP atravessadas.
Dessa forma, a A01 recebeu Nota 5; a A02 recebeu Nota 3 e a A03 recebeu nota 4.
i. Recursos Minerais
A pontuação desse item foi atribuída de acordo com o número de processos minerários
em fase de concessão de lavra atravessados. Os critérios adotados foram:
0. Sem interferência em processos minerários com concessão de lavra;
1. Interferência em 1 a 5 processos minerários com concessão de lavra;
2. Interferência em 6 a 10 processos minerários com concessão de lavra;
3. Interferência em 11 a 15 processos minerários com concessão de lavra;
4. Interferência em 16 a 20 processos minerários com concessão de lavra;
5. Interferência em mais de 20 processos minerários com concessão de lavra.
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A A01 e a A03 apresentaram intersecção com 9 processos minerários em fase de
concessão de lrava, de forma que receberam Nota 2. A A02 interceptou 20 processos com
concessão de lavra, de forma que obteve Nota 4.
j.

Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade (APCB/MMA)
Ao longo de todo o corredor, qualquer uma das três alternativas de traçado cortará pelo

menos uma Área Prioritária para a Conservação da Biodiversidade, podendo ser: MA153,
denominada Fazenda Nova Trieste; MA140, denominado Corredor Itaipu - Parque do Iguaçu;
ou a MA151, também chama de Costa do Xiririca.
Para avaliação desta variável considerou-se dois critérios: em relação a Importância
Biológica da APCB, considerando a classificação de Muito Alta e Extremamente Alta; e em
relação a Prioridade de Ação, considerando as classes Alta e Muito Alta.
Os critérios relacionados a prioridade levaram em conta a porcentagem da área relativa
ás classes mais altas em relação a área dos traçados propostos, definindo-se a seguinte escala:
0. Entre 0 e 10% de área de interferência no traçado;
1. Entre 10 e 20% de área de interferência no traçado;
2. Entre 20 e 30% de área de interferência no traçado;
3. Entre 30 e 40% de área de interferência no traçado;
4. Entre 40 e 50% de área de interferência no traçado;
5. Acima de 50% de área de interferência no traçado.
De acordo com este critério, a A01 e A02 apresentaram Nota 1, pois apresentam uma
interferência em APCB em 17,22% e 17,91% respectivamente. A A03 recebeu Nota 0, visto
que apresentou interferência em apenas 8,8% da área total do traçado proposto.
Em relação a Importância Biológica também se considerou a porcentagem da área
relativa ás classes mais altas em relação a área dos traçados propostos, mas com critérios mais
rígidos, pois considera-se mais importante a proteção da biodiversidade dessas áreas. Os
critérios adotados foram:
0. Entre 0 e 10% de área de interferência no traçado;
1. Entre 6% e 10% de área de interferência no traçado;
2. Entre 11 e 15% de área de interferência no traçado;
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3. Entre 16 e 20% de área de interferência no traçado;
4. Entre 21% e 25% de área de interferência no traçado;
5. Acima de 25% de área de interferência no traçado.
De acordo com esta escala, a A01 e a A02 apresentaram Nota 3, e a A03 recebeu Nota
1.
Dessa forma, através de uma média ponderada, considerando peso de 0,6 para a
Importância Biológica e 0,4 para a Prioridade de Ação, as alternativas receberam a seguinte
pontuação: A01 Nota 2,2; A02 Nota 2,2; e A03 Nota 0,6.
k. Agricultura e Pecuária
A interferência em Agricultura e Pecuária, dentro da área dos traçados propostos foram
irrisórias se comparadas com as outras variáveis, mas foram incluídas pois podem influenciar
nas questões fundiárias e de produção associada ao Setor Primário.
Utilizando a Coleção 5 da Mata Atlântica, produto do MapBiomas, utilizou-se as classes
de: Floresta Plantada, de forma a representar as áreas de Silvicultura; de Lavouras, para
representar áreas de culturas perenes, semi-perenes e anuais; e a classe Pastagem.
Somando-se as áreas de interferência das três classes, a A01 apresenta 1,66 km² de áreas
relativas a agricultura e pecuária, a A02 possui pouco mais de 1,72 km² e a A03 apresenta
aproximadamente 1,67 km². Neste sentido, considerando a baixa diferença entre as alternativas,
atribuiu-se Nota 1 para todas as alternativas.
l. Interferências Inexistentes
Segundo as informações disponíveis nos órgão consultados, não foram registradas
informações relativas as variáveis: Terra Indígenas; Terras Quilombolas; Assentamentos rurais
e comunidades tradicionais; e Avifauna. Desta forma, foi atribuído a elas o valor de
interferência 0.
4.3.2. Comparação entre as Alternativas
A Tabela 4.1 apresenta uma Matriz de Interação comparativa entre as três Alternativas
Locacionais propostas, apresentando todas as variáveis ambientais utilizadas e as repectivas
notas relacionadas aos critérios adotados para cada uma delas.
No volume IV deste EIA encontra-se os mapas referentes aos resultados encontrados na
análise comparativa das três alternativas locacionais estudadas, o Mapa 02: Alternativa
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Locacional 01 e suas articulações resulta-se dos dados da A01, no Mapa 03: Altenativa
Locacional 02 e suas articulações encontra-se os resultados da análise dos dados da A02 e da
A03, encontra-se no Mapa 04: Alternativa Locacional 03 e suas articulações. Todas se
encontram particionados em 8 articulações e em uma escala 1:50.000.
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Tabela 4.1 – Matriz de Interação comparativa das análises locacionais.
A01

A02
NOTA

EXTENSÃO TOTAL = 237,34 km
ÁREA TOTAL = 2,38 km²

A - COBERTURA
VEGETAL NATIVA

B - UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

NOTA

EXTENSÃO TOTAL = 239,58 km
ÁREA TOTAL = 2,40 km²

Classe

km²

Floresta

0,34 = 14,28%

Savana

km²

Classe

km²

1,00

Floresta

0,32 = 13,33%

1,00

Floresta

0,34 = 13,6%

1

0

0

Savana

0

0

Savana

0

0

Campo

0

0

Campo

0

0

Campo

0

0

Tipo

Interferência

Tipo

Interferência

Tipo

Interferência

UCPI (EE Água Limpa)

Indireta (0,7 km)

4

UCPI (EE Água Limpa)

Indireta (0,3 km)

4

UCPI (REBIO Cambucas)

Indireta (6 km)

2

UCPI (PMN Fazenda Atalaia)

Indireta (4,2 km)

2

UCPI (PMN Fazenda Atalaia)

Indireta (3,2 km)

2

UCUS (APA Manancial)

Indireta (6,5 km)

1

UCPI (PMN Piabas)

Indireta (5,3 km)

2

UCPI (PMN Piabas)

Indireta (5,4 km)

2

UCUS (APA Pedreira)

Indireta (6,6 km)

1

UCPI (REBIO União)

Indireta (4,7 km)

2

UCPI (REVIS Macuco)

Indireta (6,4 km)

1

UCUS (APA Procura)

Indireta (7,7 km)

1

UCPI (REVIS Macuco)

Indireta (6,6 km)

1

UCUS (APA Pedreira)

Indireta (7,2 km)

1

UCUS (APA Sana)

Indireta (3,8 km)

3

UCUS (APA Pedreira)

Indireta (6,7 km)

1

UCUS (APA Procura)

Indireta (3,9 km)

3

UCUS (APA São João)

Indireta (3,3 km)

3

UCUS (APA Procura)

Indireta (3,8 km)

3

UCUS (APA São Domingos)

Indireta (8,6 km)

0

UCUS (APA Serra Núcleos)

Indireta (1,9 km)

4

UCUS (APA São João)

Indireta (4,3 km)

2

UCUS (APA São João)

Indireta (3,3 km)

3

UCUS (APA Serra Núcleos)

Indireta (1,9 km)

4

UCUS (APA Serra Núcleos)

Indireta (1,9 km)

4

ZA UCPI (PMN Fazenda Atalaia)

Direta (0,06 km²)

UCUS (ARIE Itabepessus)

Indireta (8,7 km)

0

UCUS (Floresta José Zago)

Indireta (0,3 km)

4

ZA UCPI (REVIS Macuco)

Direta (0,11 km²)

UCUS (Floresta José Zago)

Indireta (0,7 km)

4

2,4

ZA UCPI (REBIO União)

Direta (0,08 km²)

UCUS (APA Alto Macabu)

Direta (0,08 km²)

UCUS (APA Poeira d'água)

Direta (0,15 km²)

UCUS (APA Alto Macabu)

Direta (0,06 km²)

UCUS (APA Poeira d'água)

Direta (0,16 km²)
Média Ponderada

3

UCUS (APA Alto Macabu)

Direta (0,06 km²)

UCUS (APA Poeira d'água)

Direta (0,16 km²)

ZA UCPI (REBIO União)

Direta (0,06 km²)

2,71

C - TERRAS INDÍGENAS
D - TERRAS
QUILOMBOLAS

4

3,26

INEXISTENTE
0

INEXISTENTE
14 acessos (rodovias)

0,16 km

9 acessos (primário)

0,14 km

INEXISTENTE

F - NÚCLEOS
POPULACIONAIS

H - PATRIMÔNIO
ESPELEOLÓGICO

4

2,14

3,36

0,13%

15 acessos (rodovias)

0,18 km

9 acessos (primário)

0,17 km

4

G - RELEVO

NOTA

EXTENSÃO TOTAL = 250 km
ÁREA TOTAL = 2,5 km²

Classe

2,27

E - ACESSOS

A03

0

km²

Forte Ondulado

1,01 = 42,44%

Montanhoso

2 Setores Urbanos

0,003 km²

km²

3

Forte Ondulado

1,04 = 43,33%

0,1 = 4,2%

3

Montanhoso

0,3 = 12,5%

Média aritmética

3

Distância (km)

Gruta Novo Tempo

9,6

0

Gruta do Mucuri

6,4

Gruta Pedra Santa

5
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0,19 km

10 acessos (primário)

0,25 km

2

3 Setores Urbanos

0,03 km²

Distância (km)

Gruta Novo Tempo

9,3

1

Gruta do Mucuri

2

Gruta Pedra Santa

3
3

Classe

km²

3

Forte Ondulado

1,02 = 40,8%

2

4

Montanhoso

0,08 = 3,2%

2

3,5
Caverna

0,18%
1

2
Classe

Caverna

15 acessos (rodovias)

3

0
Classe

0,15%

2
Caverna

Distância (km)

0

Gruta Pedra Santa

8,4

0

6,3

1

Gruta da Garganta

8,7

0

3,8

3
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Gruta da Garganta

2,5

3

Gruta da Garganta

1,6

2

Gruta dos Espinhos

9,7

0

1,5

I - PATRIMÔNIO
ARQUEOLÓGICO,
PALEONTOLÓGICO,
HISTÓRICO,
CULTURAL E ÁREAS DE
BELEZA CÊNICA

Potencial Espeleológico

Área (km²)

Muito Alto

0,54 = 22,71%

3

Média aritmética

2,25

Sítio CNSA

Distância (km)

Angilito

6,2

Coqueiro

1,2
Potencial Espeleológico

Área (km²)

Muito Alto

0,01 = 0,41%

1

0
Potencial Espeleológico

Área (km²)

Muito Alto

0,69 = 27,43%

1,1
Sítio CNSA

Distância (km)

1

Angilito

6,6

3

3

Boa Vista 8

Gruta da Garganta

2,5

3

Jaqueira

2,9

3

Murundu 1 - Sede

5,1

Murundu 2 - Cemitério

3

1,5
Sítio CNSA

Distância (km)

1

Abrigo Faz São Geraldo

4,2

2

5,8

2

Angilito

8,3

0

Casa Rosa

5,2

2

Boa Vista 8

6,4

1

Coqueiro

1,4

4

Casa Rosa

5,2

2

2

Fazenda Santa Alda

6,8

1

Coqueiro

2,1

3

5,4

2

Gruta da Garganta

1,6

4

Gruta da Garganta

8,7

0

RJ-GP-06

3,8

3

Jaqueira

5,3

2

Jaqueira

6,9

1

RJ-MP-01

1,5

4

Murundu 1 - Sede

4,4

2

Murundu 1 - Sede

5,1

2

Ruína Francesa

3,1

3

Murundu 2 - Cemitério

4,7

2

Murundu 2 - Cemitério

5,4

2

Sítio Arqueológico Augusto Rosa

2,9

3

Murundu 3 - Moinho

5,9

2

Murundu 3 - Moinho

6,5

1

Sítio Arqueológico da Poca

0,3

4

Nova Friburgo

6

2

Nova Friburgo

6

2

Sítio Arqueológico da usina

5,4

3

Paraíba

6,8

1

Paraíba 1

7,4

1

Sítio Arqueológico Goiabeiras

0,7

4

Pasto do Cemitério

5,9

3

Pasto do Cemitério

5,9

2

Sítio Arqueológico Primavera

4,7

2

RJ-GP-06

3,1

3

RJ-GP-05

0,8

4

Sítio Arqueológico Santa Rosa

3,5

3

RJ-MP-01

1,5

4

RJ-GP-06

3,8

3

Sítio Arqueológico Vira Chapéu

1,3

4

Ruína Francesa

3,2

3

Ruína Francesa

3,2

3

Sitio Campanati

5,1

2

Santo Antão

5,7

2

Santo Antão

6,3

1

Sítio da Jaqueira

4,6

2

Santo Antônio

7

1

Santo Antônio

7,7

1

Sítio do Salgado

5,3

2
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Senzala

9,3

0

Senzala

9,9

0

Sítio Altair

9,5

0

Sítio Arqueológico Augusto glória

2,9

3

Sítio Arqueológico - Augusto Glória

4,4

2

Sítio Arqueológico da Poca

0,2

4

Sítio Arqueológico da Poca

4,2

2

Sítio Arqueológico da Usina

4,4

2

Sítio Arqueológico da Usina

6,1

1

Sítio Arqueológico Fazenda São José

7,1

1

Sítio Arqueológico Fazenda São José

7,1

1

Sítio Arqueológico Goiabeira

0,2

4

Sítio Arqueológico Goiabeiras

6,5

1

Sítio Arqueológico Lanini

7,6

1

Sítio Arqueológico Lanini

7,6

1

Sítio Arqueológico Primavera

4,3

2

Sítio Arqueológico Primavera

4,3

2

Sítio Arqueológico Santa Rosa

3,9

3

Sítio Arqueológico Santa Rosa

3,4

2

Sítio Arqueológico Vira Chapéu

0,5

4

Sítio Arqueológico Vira Chapéu

0,9

4

Sítio Campanati

5,2

2

Sítio Campanati

5,5

2

Sítio da Jaqueira

6,5

1

Sítio da Jaqueira

6,5

1

Sítio do Candim

1,3

4

Sítio do Alair

9,5

0

Sítio do Salgado

7

1

Sítio do Mocotó

9,7

0

Sítio Ribeirão Dourado

1,3

4

Sítio do Salgado

7

1

Varem Grande

9,6

0

Vargem Grande

8,8

0
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J - CORPOS D'ÁGUA E
ÁREAS ÚMIDAS
K - RECURSOS
MINERAIS
L - ASSENTAMENTOS
RURAIS E
COMUNIDADES
TRADICIONAIS
M - AVIFAUNA

N - ÁREAS
PRIORITÁRIAS PARA A
CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

Média aritmética

2,79

140 APPs

0,11 km²

5

127 APPs

0,10 km²

3

131 APPs

0,12 km²

4

9 concessões de lavras

0,87 km²

2

20 concessões de lavras

0,99 km²

4

9 concessões de lavras

0,35 km²

2

1,97

INEXISTENTE

0

INEXISTENTE
Importância Biológica

Área (km²)

Muito Alta

0,09

Extremamente Alta

0,32

Prioridade

Área (km²)

Alta

0,09

Muito Alta

0,32
Média Ponderada

O - AGRICULTURA E
PECUÁRIA

1,74

Classe

km²

Silvicultura

0,001

Lavouras

0

Pastagem

1,66
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17,22%
3
17,22%

Importância Biológica

Área (km²)

Muito Alta

0,1

Extremamente Alta

0,33

Prioridade

Área (km²)

Alta

0,1

Muito Alta

0,33

17,91%
3
17,91%

Importância Biológica

Área (km²)

Muito Alta

0,05

Extremamente Alta

0,17

Prioridade

Área (km²)

Muito Alta

0,22

8,80%
1
8,80%

1

1

0

2,2

2,2

0,6

Classe

km²

1

Silvicultura

0,008

0

Lavouras

0

2

Pastagem

1,72

Classe

km²

1

Silvicultura

0,007

1

0

Lavouras

0

0

2

Pastagem

1,67

2

1

1

1

25,95

25,90

21,33
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4.3.3. Definição da Alternativa Preferencial
Após a análise de todos os critérios adotadas para cada uma das variáveis e atribuição
de Notas relativas a cada uma, realizou-se a soma de todas as variáveis para obter a alternativa
menos impactante e definir a Alternativa Preferencial.
A Tabela 4.2 apresenta uma síntese das Notas atribuídas para cada variável ambiental,
comparando-se suscintamente as três Alternativas propostas. Nota-se que apesar de apresentar
a maior extensão, a Alternativa 03 apresentou o menor valor da soma, indicando que sua
interferência ambiental é menor em relação às outras alternativas propostas.
Com isto, conclui-se que a Alternativa Preferencial é a 03, que se refere a Linha de
Transmissão 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 com extensão aproximada de 96 km
e a Linha de Transmissão 345 kV Leopoldina 2 -Lagos C1 com extensão aproximada de 154
km, além da instalação da subestação 345/138 kV Leopoldina 2.
Tabela 4.2 – Matriz síntese de comparação entre as alternativas locacionais de acordo com as variáveis
ambientais.
A01

A02

EXTENSÃO
TOTAL = 237,34
km
Nota

EXTENSÃO
TOTAL = 239,58
km
Nota

A - COBERTURA VEGETAL NATIVA

1

1

1

B - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

2,71

3,36

3,26

C - TERRAS INDÍGENAS

0

0

0

D - TERRAS QUILOMBOLAS

0

0

0

E - ACESSOS

4

3

1

F - NÚCLEOS POPULACIONAIS

0

2

3

G - RELEVO

3

3,5

2

H - PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO
I - PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO,
PALEONTOLÓGICO, HISTÓRICO,
CULTURAL E ÁREAS DE BELEZA
CÊNICA
J - CORPOS D'ÁGUA E ÁREA ÚMIDAS

2,25

1,1

1,5

2,79

1,74

1,97

5

3

4

K - RECURSOS MINERAIS
L - ASSENTAMENTOS RURAIS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS
M - AVIFAUNA

2

4

2

0

0

0

0

0

0

N - ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

2,2

2,2

0,6

O - AGRICULTURA E PECUÁRIA

1

1

1

25,95

25,90

21,33

VARIÁVEIS AMBIENTAIS
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A03
EXTENSÃO
TOTAL = 250 km
Nota
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migmatíticas – Ponto 007: Zona Norte do município de Santos Dumont/MG; (c) Detalhe do bandamento
gnaissico com as porções félsicas (claras) e porções máficas (escuras) – Ponto 007: Zona Norte do
município de Santos Dumont/MG; Detalhe do bandamento gnaissico com as porções félsicas (claras) e
porções máficas (escuras) e dobras – Ponto 007: Zona Norte do município de Santos Dumont/MG. .. 54
Figura 5.20 - Exemplo de rochas do Complexo Mantiqueira: (a) Afloramento de rochas gnáissicas,
Complexo Mantiqueira de Fora – Ponto 047: MG353; (b) Rocha alterada do Complexo Mantiqueira.
Mesmo alterada ainda se observa o bandamento original da rocha – Ponto 017. ................................. 55
Figura 5.21 - Exemplos de rochas do Complexo Juiz de Fora: (a) Vista geral do afloramento de rochas
granulíticas – Ponto 016; (b) Vista geral do afloramento de rochas granulíticas – Ponto 020; (c) Vista
para leste do ponto 157 – para oeste: do lado esquerdo Rochas do Grupo Andrênlandia e do lado direto
rochas do Complexo Juiz de Fora, local por onde está previsto o traçado da LT; (d) Vista do ortogranulito
do Complexo Juiz de Fora – Ponto 153: Distrito de São Sebastião do Paraiba, Cantagalo/RJ. ............ 56
Figura 5.22 - Exemplos de rochas do Complexo Quirino: (a) Vista geral do afloramento de rochas do
Complexo Quirino – Ponto 108; (b) Detalhe do afloramento de rochas do Complexo Quirino – Ponto
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Figura 5.23 – Exemplos de rocha de ocorrência no Compelxo da Região dos Lagos: (a) Vista geral da
área de ocorrência das rochas gnaissicas – Ponto 269; (b) Detalhe da rocha aflorante na área de
ocorrência dos gnaisses – Ponto 270; (c) Serra com ocorrência dos gnaisses – Ponto 267; (d) Serra com
ocorrência dos gnaisses – Ponto 269. ................................................................................................... 59
Figura 5.24 – Exemplos de rochas do Complexo Andrelândia: (a) Vista da área de afloramento do Grupo
Andrelândia - Vista do Ponto 143, para norte; (b) Detalhe do alforamento de rocha gnassica do Grupo
Andrelândia – Ponto 145; (c) Vista do afloramento de rochas do Grupo Andrelândia – Ponto 146; (d)
Detalhe do gnaisse do Complexo Andrelândia – Ponto 146. ................................................................ 60
Figura 5.25 – Exemplos de afloramentos rochosos do Grupo Raposo: (a) Vista geral do afloramento de
rochas gnaíssicas – Ponto 074; (b) Vista geral do afloramento de rochas gnaissicas - Ponto 071; (c) Vista
geral do afloramento de rochas gnaíssicas e anfibolíticas que estão alteradas – Entre os pontos 070 e
071; (d) Detalhe do afloramento de rochas gnaíssicas e anfibolíticas que estão alteradas – Entre os pontos
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Figura 5.26 – Exemplos de rochas e afloramentos do Grupo São Fidélis: (a) Vista geral da área de
afloramento de rochas paragnaissicas – Ponto 249; (b) Sillimanita Gnaisse alterado – Ponto 230; (c)
Detalhe do gnaisse alterado - Ponto 194; (d) Detalhe do gnaisse com dobras - Ponto 196; (e) Afloramento
de rochas (Kinzigito) - Ponto 227; (f) Afloramento de gnaisses homogêneos – Ponto 228: Visconde de
Imbé/RJ. ............................................................................................................................................... 63
Figura 5.27 – Exemplos de rochas do Grupo Italva: (a) Afloramento de rocha gnáissica – Ponto 190; (b)
Afloramento de rocha alterada gnáissica – Ponto 190; (c) Afloramento de gnaisses – Ponto 210, próximo
ao traçado da LT; (d) Afloramento de gnaisses no leito da drenagem – Ponto 210, próximo ao traçado
da LT.................................................................................................................................................... 64
Figura 5.28 - Exemplos de rochas da Unidade São Joaquim: (a) Serra Formada por rochas na região há
três minas para exploração do mármore - Ponto 219; (b) Detalhe da Rocha da Unidade São Joaquim,
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composto por minerais de carbonato de cálcio intercalados com quartzo e biotita - Ponto 218; (c) Detalhe
da Rocha da Unidade São Joaquim, composto por mármore bandando - Ponto 220, Bloco de Rocha na
beira da rodovia RJ166; (d) Detalhe do mármore composto por minerais de carbonato de cálcio - Ponto
220, Bloco de Rocha na beira da Rodovia RJ166................................................................................. 65
Figura 5.29 – Exemplos de rochas da Unidade Euclidelândia: (a) Gnaisse aflorante - Ponto 222; (b)
Gnaisse aflorante - Ponto 217; (c) Obras em talude de rocha gnaissica - Ponto 181, Cordeiro/RJ; (d)
Relevo onde ocorre rochas gnaissicas - Ponto 212, próximo o traçado da LT; (e) Gnaisse aflorante Ponto 217; (f) Gnaisse alterado – Ponto 224. ....................................................................................... 66
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- Ponto 166; (b) Detalhe de rocha alterada onde nota-se micas (biotitas), além de quartzo e feldspato
alterados - Ponto 166; (c) Rochas aflorantes no rio Homônimo (margens da Rodovia RJ152) - Ponto
174; (d) Detalhe de rocha alterada onde estrutura gnaissica reliquiar da antiga rocha - Ponto 172. ..... 69
Figura 5.31 – Exemplo de rochas do Complexo Serra da Bolívia: (a) Vista Geral do relevo que aflora
rochas (blocos) - Vista do ponto 149 para noroeste; (b) Vista geral do relevo que aflora rochas - Vista
do ponto 150 para sudoeste – Ponto 150; (c) Vista Geral do relevo que aflora rochas (blocos) - Vista do
ponto 158 para sul; (d) Vista geral do relevo que aflora rochas - Vista do ponto 157 para sul. ............ 70
Figura 5.32 – Exemplos de rochas e afloramentos da Suíte Trajano de Moraes: (a) Vista de afloramento
dos granitos - Ponto 239; (b) Detalhe da rocha granítica - Ponto 239; (c) Vista de serra formada por
granitos - Ponto 243; (d) Vista de blocos graníticos sobre a superfície do terreno - Ponto 246 ............ 71
Figura 5.33 - Exemplos de rochas da Suíte Cordeiro: (a) Rocha – Vista do Ponto 213 para norte,
Cantagalo/RJ; (b) Vista da Serra formada por rochas Graníticas – Vista do Ponto 179 para sudeste,
Cantagalo/RJ; (c) Contato entre rochas do Grupo Italva (parte de baixo da foto) com rochas da Suíte
Cordeiro (parte acima do tracejado) - Ponto 184, Cordeiro/RJ; (d) Rocha alterada - Ponto 183,
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Figura 5.34 – Detalhes da Suíte Desengano: (a) Vista da área de afloramento, Rio Grande – Ponto 226;
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Figura 5.35 – Exemplos de rochas da Suíte Charnockitica Leopoldina. (a) Vista geral do afloramento de
– Ponto 105; (b) Detalhe do bandamento das rochas – Ponto 105; (c) Serras formadas por rochas da
Suíte Leopoldina - Ponto 103; (d) Vista das rochas com presença de dobras - Ponto 107.................... 74
Figura 5.36 – Detalhamento da Suíte Murié na AE: (a) Vista geral do afloramento de rochas
Chanockiticas – Ponto 126; (b) Vista geral do afloramento de rochas Chanockiticas alteradas, com
diques de aplitos cortando essas rochas – Ponto 127; (c) Detalhe do afloramento, com três tipos de
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Figura 5.37 – Detalhes da Suíte Suruí na AE: (a) Vista geral da área de ocorrência dos granitos da Suite
Surui – Ponto 255; (b) Detalhe da rocha granítica da Suite Surui – Ponto 255..................................... 77
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Figura 5.38 – Detalhamento dos Depósitos Aluvionares: (a) Vista geral da área de ocorrência de
Planícies – Ponto 257; (b) Vista geral da área de ocorrência de Planícies Aluvionares, Rio Macaé/RJ Ponto 258. ............................................................................................................................................ 78
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no pé da escarpa da montanha – Ponto 229. ......................................................................................... 79
Figura 5.40 – Detalhamento dos Depósitos Litorâneos na AE: (a) Vista geral da área de ocorrência,
entrada de Rio das Ostras/RJ – Ponto 271; (b) Vista geral da área de ocorrência, entrada de Rio das
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Figura 5.54 – Formações da unidade Formas Agradacionais atuais e subatuais Interioranas: (a) Vista
geral da planície do rio Paraíba do Sul encaixada entre as serras – Ponto 152; (b) Distrito de São
Sebastião do Paraiba construído na área da planície, terraço aluvional do rio Paraíba do Sul. – Ponto
152; (c) Vista de planície aluvional restrita – Ponto 22; (d) Planície Aluvionar do rio Piau no município
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Figura 5.55 – Formações da unidade Planícies Deltáicas, Estuarinas e Praiais: (a) Planície
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os Argissolos Vermelhos, Cantagalo/RJ - Ponto P160; (b) Local onde podem desenvolver os argissolos
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Figura 5.67 – Fotos de campo do Rio Novo e seus afluentes que interceptam o empreendimento: (a) :
Rio Piau (afluente do Rio Novo) – Ponto 12; (b) Rio Piau (afluente do Rio Novo) – Ponto 12; (c) Rio
Piau (afluente do Rio Novo) – Ponto 14; (d) Rio Piau (afluente do Rio Novo) – Ponto 016; (e) Represa
da Usina Piau – Ponto 020; (f) Cachoeira formada após a Represa da Usina Piau – Vista do Ponto 023;
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Figura 5.98 - Fotos de campo da Parcela 06: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da
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5. DIAGNÓTICO AMBIENTAL DA ALTERNATIVA
PREFERENCIAL
Este item contém a descrição e análise dos aspectos ambientais da área de estudo do
empreendimento definida de forma a caracterizar a qualidade ambiental antes da implantação
da Linha de Transmissão (LT). As informações foram adquiridas através de levantamentos
primários, especialmente em relação ao meio biótico, e levantamentos secundários atuais
obtidos a partir de bibliografias específicas, órgãos oficiais, universidades e instituições de
pesquisa.
5.1. Definição da Área de Estudo (AE) e da Área Diretamente Afetada (ADA)
A Área Diretamente Afetada (ADA), por definição, compreende as áreas necessárias à
implantação do empreendimento. A Área de Estudo (AE) tem por referência a ADA e
compreende a área necessária para a realização do Diagnóstico Ambiental e coleta das
informações primárias e secundárias, de forma a permitir a caracterização da qualidade
ambiental das áreas de inserção do empreendimento (SANCHEZ, 2006). Destaca-se que a AE
pode ser espacialmente distinta conforme os componentes e os meios de análise.
São apresentados, a seguir, o conceito e os fatores considerados na delimitação das AE
e da ADA dos meios físico, biótico e socioeconômico. Cabe ressaltar que, neste EIA, as AE
dos meios físico e biótico têm o mesmo recorte espacial. A AE do meio socioeconômico é
descrita e ilustrada separadamente, tendo em vista as peculiaridades, voltados às características
populacionais, de uso, ocupação e demais aspectos interrelacionados.
5.1.1. ADA
A delimitação da Área Diretamente Afetada (ADA) compreendeu às áreas que serão
ocupadas pelo empreendimento, sendo definida pelo traçado da LT que possui 250 km de
extensão no total, sendo: aproximadamente 96 km correspondentes a LT 345 kV Santos
Dumont 2/Leopoldina 2 C1; e aproximadamente 154 km da LT 345 kV Leopoldina 2/Lagos
C1. Além disso, prevê-se a construção da Subestação (SE) 345/138 kV Leopoldina 2. A ADA
em questão é constituída por, além da Linha de Transmissão: faixa de servidão da LT, com 44
m de largura, ao longo da qual deverão ser implantadas, a intervalos médios de 500 m, as torres
de sustentação dos cabos de transmissão de energia.
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Também compõem a ADA os acessos a serem utilizados para a implantação da LT,
sejam os existentes ou os que eventualmente venham, por necessidade, ser abertos, de forma
permanente ou temporária. As áreas onde vierem a ser implantados os canteiros de obras e as
praças de lançamento dos cabos, indispensáveis para a instalação de um empreendimento dessa
natureza, igualmente integrarão a ADA do empreendimento.

5.1.2. AE dos Meios Físico e Biótico
A Área de Estudo (AE), tendo por referência a ADA, é a superfície geográfica na qual
são realizados os levantamentos para fins de diagnóstico. Considerando esse conceito, a adoção
da bacia hidrográfica (ou sub-bacia) como a própria AE é uma delimitação pertinente para a
caracterização de uma região, uma vez que essa unidade consiste em um sistema naturalmente
delimitado e composto por ecossistemas que permitirão a avaliação dos impactos causados
pelas atividades antrópicas. De acordo com Fernandes e Silva (1994), a subdivisão de uma bacia
hidrográfica em sub-bacias permite a identificação de problemas difusos, tornando mais fácil a
caracterização de focos de degradação de recursos naturais e sua natureza, além do seu grau de
comprometimento.
Considerando a extensão espacial das sub-bacias, a sua total utilização como Área de
Estudo representaria um recorte excessivo para análise da viabilidade do empreendimento.
Sendo assim, optou-se por avançar no detalhamento das bacias hidrográficas, utilizando então
as microbacias como unidades naturais básicas para definição da Área de Estudo. Para a
definição final da Área de Estudo, foi realizado um esforço de delimitar uma área no entorno
da diretriz da LT que respeitasse tanto os limites das microbacias interceptadas, quanto o
corredor de referência determinado pelo IBAMA no Parecer Técnico nº 100/2020CONDUT/CGLIN/DILIC do presente processo.
A Figura 5.1 apresenta a localização da ADA e da AE dos Meios Físico e Biótico, que
englobam uma área de aproximadamente 3.445 km², formando um corredor no entorno da LT
e abrangendo 22 municípios, 16 no estado de Minas Gerais e 6 no estado do Rio de Janeiro. A
área de estudo está inserida integralmente no bioma Mata Atlântica, englobando as
mesorregiões da Zona da Mata, em Minas Gerais, e Baixadas, Centro Fluminense e Norte
Fluminense, no Rio de Janeiro.
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Figura 5.1 – Localização da Área de Estudo (AE) dos Meios Físico e Biótico.

5.1.3. AE do Meio Socioeconômico
A definição da AE Socioeconômica levou em consideração o grau e o alcance das
possíveis interferências positivas e negativas que o planejamento, a implantação e a operação
da futura LT irão trazer ao cotidiano da população residente na região de inserção do
empreendimento, incluindo suas áreas de produção econômica, de circulação e distribuição
territorial, e sua dinâmica social e cultural. Considerou-se o conhecimento das características
do empreendimento e das principais inter-relações que serão estabelecidas na região face à
presença dele, tais como as demandas para as obras, a utilização de acessos, de serviços públicos
e insumos locais, a relação com os proprietários, com o Poder Público e com a comunidade em
geral, dentre outros aspectos.
Desta forma, optou-se por definir o recorte municipal como unidade de análise para o
diagnóstico do meio socioeconômico (Figura 5.2). Com isso, a AE Socioeconômica envolve
todos os 22 municípios em estudo (Tabela 5.1) pelo corredor de análise do meio físico e biótico,
compondo uma área de 7.610,56 km².
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Figura 5.2 - Localização da Área de Estudo (AE) Socioeconômica.
Tabela 5.1 – Municípios interceptados pela área de estudo.

MUNICÍPIO
Argirita
Cataguases
Descoberto
Estrela Dalva
Ewbank da Câmara
Goianá
Guarani
Itamarati de Minas
Leopoldina
Piau
Pirapetinga
Recreio
Rio Novo
Santos Dumont
São João Nepomuceno
Tabuleiro
Cantagalo
Cordeiro
Macaé
Macuco
Rio das Ostras
Trajano de Moraes

UF ÁREA (km²)
MG
159,378
MG
491,767
MG
213,168
MG
131,365
MG
103,834
MG
152,039
MG
264,194
MG
94,568
MG
943,077
MG
192,196
MG
190,681
MG
234,296
MG
209,310
MG
637,373
MG
407,427
MG
211,084
RJ
747,210
RJ
113,048
RJ
1216,989
RJ
78,364
RJ
228,044
RJ
591,151
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5.2. Caracterização do Meio Físico
A caracterização ambiental dos aspectos do meio físico busca contextualizar a paisagem
física da área como suporte à identificação de possíveis impactos ambientais decorrentes do
empreendimento e a definição de alternativas de recuperação e reabilitação da área, reduzindo
os impactos negativos, restituindo a qualidade ambiental da área e garantindo a sustentabilidade
ambiental do empreendimento.
5.2.1. Pontos de Campo para Levantamento Primário
Para o diagnóstico do meio físico foram compilados os dados das informações de
interesse por meio de bibliografias técnicas específicas, artigos, livros e sites especializados nos
assuntos de características do meio físico da área de interesse, além de trabalhos de campo,
durante os dias 14 a 18 de dezembro de 2020 na área de implantação do futuro empreendimento.
Para a caracterização da AE/ADA, além das informações obtidas com os dados
secundários, realizou-se um trabalho de campo na área onde se pretende instalar a LT. A Tabela
5.2 apresenta as coordenadas dos pontos visitados para as Zonas 23k e 24k e o MAPA 13.3:
Locais de Amostragem – Meio Físico apresenta a localização destes pontos frente à locação do
atual traçado previsto para LT. Esses pontos coletados com GPS GARMIN também foram
usados como referência de localização das fotos tiradas durante o trabalho de campo.
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Ponto
(n°)
P001
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008
P009
P010
P011
P012
P013
P014
P015
P016
P017
P018
P019
P020
P021
P022
P023
P024
P025
P026
P027
P028
P029
P030
P031
P032
P033
P034
P035
P036
P037
P038
P039
P040
P121
P122
P123
P124
P125
P126
P127
P128
P129
P130
P131
P132
P133

Coordenadas (Zona 23k)
X
Y
650663
7625110
649850
7628780
648580
7629928
648081
7627860
649908
7625935
649445
7627163
649524
7628194
651732
7624900
652003
7625232
650633
7624362
651921
7623028
652651
7622910
653515
7623190
654120
7623405
654450
7623194
655296
7622977
656272
7622519
658259
7622703
659058
7622787
659931
7623003
661954
7624009
661555
7623999
660284
7622583
660426
7622367
661952
7621986
662871
7622008
663892
7622192
665424
7622163
665322
7621002
666596
7621222
666788
7621096
668805
7620936
670589
7619812
671473
7619987
672802
7620559
673655
7625416
673835
7624862
673864
7623869
674673
7623463
674940
7623684
767646
7579413
768610
7580444
769236
7581044
751237
7621172
753870
7621117
756300
7620534
756358
7620496
757432
7619580
759595
7617879
759110
7610251
757876
7608854
756539
7607315
755888
7606434

Tabela 5.2 - Pontos de Campo
Coordenadas (Zona 23k)
Ponto
(n°)
X
Y
P041
675528
7622513
P042
676377
7622120
P043
677790
7621504
P044
679066
7624492
P045
679925
7626054
P046
678180
7623585
P047
688891
7618816
P048
693440
7623366
P049
694531
7626350
P050
695189
7628356
P051
692445
7622179
P052
710543
7624848
P053
709304
7622782
P054
711232
7620721
P055
711813
7618840
P056
713790
7617928
P057
713094
7616622
P058
711790
7614956
P059
710017
7612728
P060
711613
7614676
P061
714174
7616330
P062
715701
7616527
P063
717161
7615779
P064
717684
7615698
P065
718409
7615165
P066
719126
7614683
P067
717015
7615878
P068
716669
7616148
P069
715963
7616172
P070
716184
7615599
P071
715898
7614798
P072
714829
7616334
P073
713818
7618433
P074
711389
7620078
P075
711391
7620071
P076
706092
7610775
P077
722828
7604951
P078
725491
7607921
P079
724130
7607662
P080
742658
7618460
P162
772483
7581331
P163
772692
7580378
P164
771701
7579234
P165
771849
7578295
P166
772596
7577419
P167
772708
7574751
P168
772420
7573644
P169
772258
7573116
P170
771490
7571858
P171
773213
7570311
P172
774228
7570743
P173
774740
7571066
P174
776853
7572432

Ponto
(n°)
P081
P082
P083
P084
P085
P086
P087
P088
P089
P090
P091
P092
P093
P094
P095
P096
P097
P098
P099
P100
P101
P102
P103
P104
P105
P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
P120
P203
P204
P205
P206
P207
P208
P209
P210
P211
P212
P213
P214
P215

Coordenadas (Zona 23k)
X
Y
741274
76620787
740382
7622120
740201
7623665
739000
7624491
738114
7625903
736655
7627599
738221
7624797
735805
7623902
733014
7623890
729403
7622461
738687
7624089
738630
7623686
741298
7619147
744473
7618194
748065
7620205
748760
7620461
760408
7615053
759707
7613406
759585
7611575
758531
7609696
755236
7610273
755900
7611010
753576
7612139
751105
7612746
749533
7613260
747924
7614370
746271
7616021
756400
7601719
758605
7600820
759934
7599440
760849
7598842
761019
7598047
761927
7596179
762452
7594351
763412
7593790
764367
7594911
764624
7595694
766501
7597274
768895
7599879
761811
7593083
782026
7557412
782715
7558628
782965
7559792
783393
7561671
781478
7562883
779514
7561588
778801
7560929
778216
7559014
776836
7558272
776519
7563713
775984
7565202
773975
7566871
776643
7565140
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Ponto
(n°)
P134
P135
P136
P137
P138
P139
P140
P141
P142
P143
P144
P145
P146
P147
P148
P149
P150
P151
P152
P153
P154
P155
P156
P157
P158
P159
P160
P161
Ponto
(n°)
P244
P245
P246
P247
P248
P249
P250
P251
P252
P253
P254
P255
P256
P257
P258
P259
P268
P269
P273

Coordenadas (Zona 23k)
X
Y
753938
7605898
751626
7604983
748817
7600353
751293
7599897
752738
7600218
753819
7600168
769977
7582207
770420
7582477
771926
7581873
772514
7582263
771823
7584106
771141
7584757
771199
7585288
770888
7585417
770863
7586067
770473
7587309
770580
7588749
770602
7589839
770979
7592321
770730
7591779
770402
7590219
769698
7590300
768435
7589643
767942
7589759
766117
7588932
770045
7588136
769044
7587955
767278
7587011
Coordenadas (Zona 23k)
X
Y
801755
7550628
801876
7549192
799964
7548882
799247
7548899
799300
7547173
799164
7545766
798724
7543322
799296
7542175
799938
7541612
799383
7539962
799130
7538684
800646
7537509
803628
7538152
804308
7538820
807099
7538582
808449
7538370
808246
7517428
808638
7515474
807433
7510526

Ponto
(n°)
P175
P176
P177
P178
P179
P180
P181
P182
P183
P184
P185
P186
P187
P188
P189
P190
P191
P192
P193
P194
P195
P196
P197
P198
P199
P200
P201
P202
Ponto
(n°)
P260
P261
P262
P263
P264
P265
P266
P267
P270
P271
P272

Coordenadas (Zona 23k)
X
Y
779827
7574095
772752
7569171
772732
7567291
771784
7566948
772441
7566650
772175
7565450
772046
7561980
772202
7560001
772759
7559986
773434
7560112
773182
7561082
773763
7560709
775085
7561644
774398
7560643
775438
7560001
775974
7559671
776250
7558216
776886
7557822
776987
7557069
777526
7556512
777744
7556403
778109
7556194
778494
7555790
780593
7554823
780821
7554238
781446
7554682
781987
7555978
781675
7556997
Coordenadas (Zona 24k)
X
Y
192687
7538422
192775
7534130
193569
7532912
192964
7531322
192445
7528151
194913
7526605
194215
7522257
191397
7519504
193274
7515273
196459
7515316
198864
7510399

Ponto
(n°)
P216
P217
P218
P219
P220
P221
P222
P223
P224
P225
P226
P227
P228
P229
P230
P231
P232
P233
P234
P235
P236
P237
P238
P239
P240
P241
P242
P243

Coordenadas (Zona 23k)
X
Y
777397
7564709
778430
7565671
779528
7565854
780107
7569070
780911
7571238
779029
7567418
778693
7567405
778451
7567091
783234
7565451
788602
7562788
790835
7562927
796123
7561981
792975
7556887
788274
7554053
788368
7554697
787972
7551875
788348
7550485
788181
7552990
788772
7553445
789286
7553294
790309
7553189
791418
7554323
792053
7556489
802608
7556200
802240
7553862
801656
7553277
801012
7552245
802834
7551628
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5.2.2. Climatologia
O conhecimento e interpretação dos dados climatológicos são fundamentais para os
estudos de caráter ambiental devido à influência que o clima exerce sobre o comportamento do
ciclo hidrológico e, consequentemente, sobre as condições físicas e biológicas dos meios. Os
diversos parâmetros climáticos permitem a classificação de uma região, e servem como
elementos chave para a compreensão dos fenômenos naturais em escala local.
O presente estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica com o intuito de
levantar os parâmetros necessários para a caracterização climatológica da área. Apresentam-se
as classificações climáticas para a região de inserção do empreendimento e discutidos os valores
de temperatura, precipitação e ventos, considerando os dados das estações climatológicas do
INMET durante o período de 2008 a 2017. São, ainda, abordadas informações referentes ao
nível ceráunico com base nos dados de densidade de descargas atmosféricas para a Terra,
produzidos pelo INPE e publicados na ABNT NBR 5419-2:2015.
Os dados de precipitação, temperatura, umidade relativa, insolação, nebulosidade,
direção e velocidade dos ventos foram obtidos no BDMEP/INMET (2021). Para os dados de
descargas atmosféricas utilizou-se informações do ELAT – Grupo de Eletricidade Atmosférica,
que faz parte do Centro de Ciências do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE (ELAT/INPE, 2021).
Classificação Climática Regional
De modo geral, conforme classificação do IBGE (2006), a região do empreendimento
está inserida na zona Tropical Brasil Central, apresentando clima mesotérmico brando,
subquente e quente. Em relação à umidade, a maior parte do corredor preferencial encontra-se
localizado em áreas úmidas, com algumas porções muito úmidas na região central. Na porção
extremo noroeste do corredor preferencial, encontram-se os menores índices de umidade da
área de estudo, sendo caracterizada por 4 a 5 meses secos durante o ano.
De modo menos genérico, é possível compreender o clima de uma determinada região
aplicando-se métodos consagrados, como a classificação climática segundo Köppen, uma das
metodologias mais empregadas em estudos e pesquisas. Essa metodologia também é utilizada
para a identificação de zonas climáticas homogêneas, pois considera apenas a precipitação e a
temperatura como elementos meteorológicos para sua classificação (SÁ JUNIOR, 2009). Na
classificação climática de Köppen, de acordo com os dados de Alvares et al. 2013, ocorrem os
tipos climáticos Cwb, Cwa, Cfb, Cfa e Aw (Figura 5.3).
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Figura 5.3 - Classificação climática de Köppen para a AE.
Fonte: Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (ALVARES et al., 2013)

O tipo climático Cwb é caracterizado por ser um clima subtropical de altitude, com
inverno seco e verão ameno. A temperatura média do mês mais quente é inferior a 22ºC. Em
Minas Gerais, ocorre nas regiões de altitude mais elevadas das serras da Canastra, Espinhaço e
Mantiqueira, numa pequena área em volta de Araguari e em outra ao sul de Carmo do Paranaíba
(ANTUNES, 1986). Ocorre, ainda, na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro (GOLFARI et al.,
1978).
O clima Cwa é definido como sendo subtropical de inverno seco, com temperaturas
inferiores a 18ºC, e verão quente, apresentando temperaturas superiores a 22 ºC. Este clima
predomina nas regiões serranas do centro e sul de Minas Gerais, e, no norte, nas serras do
Espinhaço e Cabral (ANTUNES, 1986). Esse clima também é encontrado no Estado do Rio de
Janeiro (GOLFARI et al., 1978).
O tipo Cfb é um clima temperado com verão ameno. As chuvas são uniformemente
distribuídas, sem estação seca, e a temperatura média do mês mais quente não chega a 22ºC. A
precipitação varia de 1.100 a 2.000 mm por ano. Geadas severas são frequentes, num período
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médio de ocorrência de 10 a 25 dias anualmente. Esse clima está em 9,4% do Estado do Rio de
Janeiro, podendo ser encontrado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a altitudes acima de
2.100 m e com temperatura média anual inferior a 12°C. Está presente no sul de Minas Gerais
na Serra da Mantiqueira (ALVARES et al., 2013).
O clima Cfa representa um clima subtropical, com verão quente. As temperaturas são
superiores a 22ºC no verão e com mais de 30 mm de chuva no mês mais seco. Em Minas Gerais,
esse tipo de clima está presente nos topos dos platôs com altitudes entre 550 e 800 m, e mais
ao norte do Estado entre 650 e 850 m de altitude. No Rio de Janeiro, a ocorrência desse clima
é limitada entre os climas Am e Cfb, na Serra do Mar (BERNARDES, 1952), e mais ao norte
entre os tipos climáticos Am e Cwa (ALVARES et al., 2013).
Por fim, o clima Aw, que define um clima tropical com inverno seco. Apresenta estação
chuvosa no verão e nítida estação seca no inverno. A temperatura média do mês mais frio é
superior a 18ºC. As precipitações ultrapassam 750 mm anuais, atingindo em torno de 1.800
mm. Este tipo de clima predomina em praticamente toda a metade norte de Minas Gerais e no
sudeste de Minas, na região de Muriaé – Cataguases – Leopoldina (ANTUNES, 1986), e no
nordeste do Rio de Janeiro (GOLFARI et al., 1978).
Normais climatológicas
Em um terceiro nível de detalhamento, buscou-se a caracterização climática a partir da
análise dos principais parâmetros meteorológicos para a área de estudo do empreendimento,
considerando os dados das normais climatológicas disponíveis. Segundo o INMET (2018), as
normais climatológicas são obtidas através do cálculo das médias de parâmetros
meteorológicos, em períodos padronizados de 30 anos, obedecendo a critérios recomendados
pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). No caso de estações para as quais a mais
recente normal climatológica não esteja disponível, podem ser obtidas normais provisórias, que
são médias baseadas nas observações em um período mínimo de 10 anos.
Para a obtenção das normais climatológicas da área de estudo, primeiramente foram
pesquisados os dados das estações localizadas nos municípios interceptados pelo corredor
preferencial da linha de transmissão. Dos municípios interceptados, há uma Estação
Climatológica em Cordeiro/RJ e uma em Macaé/RJ, contudo a estação de Macaé foi desativada
em 1997. De forma a abranger ambos os estados, foram consideradas as estações de
Cordeiro/RJ e Juiz de Fora/MG (Tabela 5.3), sendo está última, localizada próxima da área de
abrangência do corredor preferencial, conforme demonstrado na Figura 5.4.
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Tabela 5.3 - Dados das estações climatológicas utilizadas na caracterização climática da área de estudo.
ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA
Coordenadas Geográficas
Código
Tipo
Município/UF
Altitude (m)
(graus decimais)
-21.77 (Lat)
83692
Convencional
Juiz de Fora/MG
936,9
-43.36 (Long)
-22.02 (Lat)
83718
Convencional
Cordeiro/RJ
516,7
-42.36 (Long)
Fonte: INMET, 2020.

Figura 5.4 – Imagem do Google Earth Pro com a delimitação da AE e a localização das Estações Climáticas
(EC).

Temperatura
A temperatura do ar constitui-se em um parâmetro de interesse para os estudos que
dizem respeito ao meio ambiente. Basicamente, reflete os resultados dos impactos energéticos
da radiação solar sobre o sistema superfície-atmosfera combinados com aspectos astronômicos
e dinâmicos de micro, meso e macroescalas. Particularmente, a avaliação do comportamento
das temperaturas médias ao longo do ano permite a identificação da sazonalidade, em função
da plotagem das curvas referentes às médias das máximas temperaturas, médias compensadas
e médias das mínimas temperaturas a partir das informações de cada mês. As curvas resultantes
dos valores das médias das máximas e mínimas temperaturas apresentam estreita correlação
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com as curvas das médias compensadas e as de valores relativos máximos e mínimos.
Em geral, observam-se temperaturas moderadas durante todo o ano na região de estudo.
Os maiores valores são encontrados a partir do final da primavera até o início do outono, ou
seja, entre os meses de novembro a março, nos quais as temperaturas variam de 20 a 25°C
aproximadamente. Durante os meses de junho a agosto são encontradas as menores
temperaturas, com valores em torno dos 16°C.
Para a análise da temperatura foram utilizados os períodos de análise de 1961 a 2020,
para estação de Juiz de Fora/MG e 1971 a 2020 para a estação de Cordeiro/RJ. Cabe destacar
que, para o período e estação de Juiz de Fora, os meses de janeiro a dezembro de 1960, março
de 1961, fevereiro, março e julho de 1962, março de 1964, junho de 1965, março de 1966, abril
de 1967, junho de 1968, setembro de 1969, agosto de 1971, março abril e maio de 1972,
novembro e dezembro de 1973, janeiro e fevereiro de 1984, os anos de 1986, 1988 e 1990,
março e abril de 1991, março a julho de 1992, dezembro de 1996, janeiro e fevereiro de 1998,
março e setembro de 2000, setembro de 2001, junho de 2012, junho e julho de 2014, novembro
e dezembro de 2016, o ano de 2017, e maio, novembro e dezembro de 2020 não são
apresentados ou não foram registrados os dados pela estação.
A estação de Cordeiro/RJ não apresentou ou não foram registrados os dados nos
seguintes períodos: junho de 1971, o ano de 1978, fevereiro, abril a julho, setembro e outubro
de 1979, os anos de 1984 a 1989, os meses de agosto a dezembro de 1990, os anos de 1991 a
1994, janeiro a junho de 1995, julho a setembro de 2001, setembro de 2012, outubro de 2013,
abril de 2014, agosto de 2015, outubro de 2016, fevereiro de 2017, janeiro de 2018 e 2019 e
janeiro, maio, novembro e dezembro de 2020.
As Figuras 5.5 e 5.6 apresenta as temperaturas médias para as estações de Juiz de
Fora/MG e Cordeiro/RJ, respectivamente.
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Figura 5.5 - Temperatura média mensal e anual medida nas estações de Juiz de Fora/MG durante o período entre
1961 a 2020.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INMET (2021).

Figura 5.6 - Temperatura média mensal e anual medida nas estações de Cordeiro/RJ durante o período entre
1961 a 2020.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INMET (2021).

Tanto a estação de Juiz de Fora-MG quanto a estação de Cordeiro-RJ apresentam as
maiores temperaturas médias entre os meses de dezembro a março, enquanto que a menores
temperaturas médias ficaram para os meses de junho e julho. As maiores temperaturas médias
registradas para estação de Juiz de Fora foram 21,0 a 22,3 °C enquanto que a mínimas foram
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entre 16,1 e 16,6°C. A variação entre a média do verão e inverno não supera os 6°C graus, uma
amplitude térmica baixa. As maiores temperaturas médias registadas para estação de Cordeiro
-RJ foram 22,8 a 23,9 °C enquanto que a mínimas foram entre 16,7 e 17,9°C. A variação entre
a média do verão e inverno não supera os 7°C graus.
Precipitação
As precipitações pluviométricas que atingem a região do empreendimento e seu entorno
estão associadas a diversos mecanismos atmosféricos, tais como frentes-frias (durante todo o
ano, sendo que mais acentuadas durante o período de outono/inverno), linhas de instabilidade
(no período primavera/verão) e formações convectivas regionais (nos períodos de primavera,
verão e outono), originadas por sistemas de circulação da atmosfera.
Para a análise da precipitação foram utilizados os períodos de análise de 1961 a 2020,
para estação de Juiz de Fora/MG e 1971 a 2020 para a estação de Cordeiro/RJ. Cabe destacar
que, para o período e estação de Juiz de Fora, os meses de janeiro a dezembro de 1960, março
e setembro de 1961, fevereiro, março de 1962 e 1964, junho de 1965, março de 1966, abril de
1967, junho de 1968, setembro de 1969, fevereiro de 1971, março, abril e maio de 1972,
fevereiro de 1977, os anos de 1986, 1988 e 1990, março e abril de 1991, março a julho de 1992,
janeiro de 1999, setembro de 2000 e maio, novembro e dezembro de 2020 não são apresentados
ou não foram registrados os dados pela estação.
A estação de Cordeiro/RJ não apresentou ou não foram registrados os dados nos
seguintes períodos: junho de 1971, o ano de 1978, os anos de 1984 a 1994, janeiro a junho de
1995, agosto a dezembro de 2001, janeiro a abril de 2002, setembro de 2012, abril de 2014,
agosto de 2015, outubro de 2016, fevereiro de 2017, janeiro de 2018 e 2019 e janeiro, maio,
novembro e dezembro de 2020.
O índice pluviométrico anual na região apresenta valores entre 1.034 até 1.560 mm,
aproximadamente O padrão de distribuição das chuvas indica certa sazonalidade no volume
pluviométrico durante o ano. Em que o maior volume de chuvas é encontrado entre os meses
de dezembro a março. Os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março concentram
aproximadamente 76% das chuvas anuais.
As Figuras 5.7 e 5.8 apresentam os dados de precipitação para estações de Juiz de
Fora/MG e Cordeiro-RJ, respectivamente.
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Figura 5.7 - Precipitação total mensal medida nas estações de Juiz de Fora/MG durante o período entre 1961 a
2020.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INMET (2021).

Figura 5.8 - Precipitação total mensal medida nas estações de Cordeiro/RJ durante o período entre 1961 a 2020.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INMET (2021).

Especificamente para a estação de Juiz de Fora/MG, os valores anuais de chuva estão
entre 1500 a 1600 mm, com os meses mais chuvosos sendo dezembro e janeiro, com médias
superiores a 250 mm. Os meses junho a agosto são os que apresentam os menores índices
pluviométricos, abaixo dos 50 mm por mês de média.
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Já para a estação em Cordeiro/RJ, os valores de precipitação oscilam entre 1000 a 1050
mm anuais, sendo que os meses mais chuvosos ainda são os meses de dezembro e janeiro, que
ficam com médias mensais entre 200 a 250 mm. Os meses de junho, julho e agosto são os
menores valores médios em chuva, abaixo de 50 mm de chuva, assim como os dados da estação
de Juiz de Fora/MG.
Insolação e Nebulosidade
A energia emitida pelo sol e transmitida sob a forma de radiação eletromagnética recebe
o nome de radiação solar. Metade dessa energia é emitida na forma de luz visível e no restante
em infravermelho e ultravioleta. Aproximadamente 25% da radiação solar penetra na superfície
da Terra de forma direta, sem nenhuma interferência. Isso constitui a insolação direta, enquanto
o restante da radiação é refletido de volta para o espaço, absorvido, ou ainda espalhado em volta
até atingir a superfície terrestre (USP, 2017).
As Figuras 5.9 e 5.10 apresentam, respectivamente, os dados de Insolação para estação
meteorológica de Juiz de Fora/MG e Cordeiro/RJ. Para a análise da precipitação foram
utilizados os períodos de análise de 1961 a 2020, para estação de Juiz de Fora/MG e 1971 a
2020 para a estação de Cordeiro/RJ. Cabe destacar que, para o período e estação de Juiz de
Fora, os meses de janeiro a dezembro de 1960, março de 1961, fevereiro, março de 1962, março
e abril de 1964, junho e julho de 1965, março de 1966, abril a junho, agosto, novembro e
dezembro de 1967, junho de 1968, junho, setembro e novembro de 1969, fevereiro de 1971,
fevereiro a maio de 1972, junho de 1977, janeiro, fevereiro, abril, junho a outubro e dezembro
de 1979, janeiro de 1980, outubro de 1981, setembro de 1982, os anos de 1986, 1988 e 1990,
março e abril de 1991, março a julho de 1992, agosto a outubro de 1994, janeiro a maio, julho,
setembro e outubro de 1995, dezembro de 1996, março a julho de 1997, fevereiro de 1998 e
1999, setembro de 2000 e 2001, maio a julho de 2012, e maio, novembro e dezembro de 2020
não são apresentados ou não foram registrados os dados pela estação.
A estação de Cordeiro/RJ não apresentou ou não foram registrados os dados nos
seguintes períodos: junho de 1971, o ano de 1978, fevereiro, julho, outubro a dezembro de 1979,
fevereiro, abril, julho, outubro e novembro de 1980, agosto de 1981, os anos de 1984 a 1985,
março e maio de 1986, dezembro de 1989, agosto a dezembro de 1990, os anos de 1991 a 1992,
os meses de janeiro a maio e agosto a dezembro de 1993, janeiro e agosto de 1994, julho a
dezembro de 2001, janeiro a março de 2002, setembro de 2012, julho, agosto e outubro de 2013,
abril de 2014, agosto de 2015, outubro de 2016, fevereiro de 2017, janeiro de 2018 e 2019 e
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janeiro, maio, novembro e dezembro de 2020.
A insolação média varia entre 250 horas nos meses de inverno, e 180 horas (janeiro),
que representa a variação do tempo seco (sem muitas nuvens) com o período chuvoso (presença
de muita nebulosidade). A média anual de insolação ultrapassa às 2.500 horas / ano.
Este parâmetro calcula o total de horas, no mês, que há incidência dos raios solares na
superfície. Na estação de Juiz de Fora/MG, para os períodos analisados, observa-se que os
maiores valores obtidos de insolação foram nos meses de julho e agosto, meses estes com o
índice de chuva e índice de nebulosidade menores. Ou seja, nos meses em que há menos nuvens
e chuvas há um período maior de insolação. Nestes dois meses o total médio de horas de
insolação é superior a 180 horas, exceto para o mês de agosto do período de 1961 a 1990. Os
meses seguintes, de setembro a dezembro são os meses que apresentaram os menores valores
de insolação, nos períodos considerados, com valores médios abaixo das 140 horas mensais.
Para a estação em Cordeiro/RJ, os meses com maiores valores de insolação foram julho
e agosto, seguido de janeiro. Os valores superam as 190h mensais. Os meses de setembro a
dezembro apresentaram os menores valores, abaixo dos 155h mensais.

Figura 5.9 - Insolação total mensal (em horas) medida na estação de Juiz de Fora/MG durante o período entre
1961 a 2020.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INMET (2021).
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Figura 5.10 - Insolação total mensal (em horas) medida na estação de Cordeiro/RJ durante o período entre 1971 a
2020.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INMET (2021).

A nebulosidade é definida como a cobertura do céu por nuvens e nevoeiro. Uma nuvem
é uma aglomeração de um grande número de elementos muitos pequenos. Estes elementos são
gotículas de água, ou cristais de gelo, ou ambos misturados. Em geral, as nuvens são sustentadas
por correntes ascendentes na atmosfera e, apesar de parecerem flutuar, os elementos que as
compõe caem lentamente em relação ao ar circundante (CEFET, 2017).
Em suma, Nebulosidade é a quantidade de nuvens observada em um dado lugar, na qual
a medida está em por cento (%), ou seja, Nebulosidade zero significa que o céu está sem nuvens,
enquanto a nebulosidade de 100% significa que todo o céu está coberto por nuvens.
Já as Figuras 5.11 e 5.12 apresentam os dados de nebulosidade para estação
meteorológica de Juiz de Fora/MG e Cordeiro/RJ, respectivamente.
Cabe destacar que, para o período e estação de Juiz de Fora/MG, os meses de janeiro a
dezembro de 1960, março de 1961, fevereiro, março de 1962 e 1964, junho de 1965, março de
1966, abril de 1967, junho de 1968, setembro de 1969, fevereiro de 1971, fevereiro a maio de
1972, junho de 1977, janeiro, fevereiro, abril, junho a outubro e dezembro de 1979, janeiro de
1980, outubro de 1981, setembro de 1982, os anos de 1986, 1988 e 1990, março e abril de 1991,
março a julho de 1992, agosto a outubro de 1994, janeiro a maio, julho, setembro e outubro de
1995, dezembro de 1996, março a julho de 1997, fevereiro de 1998 e 1999, setembro de 2000
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e 2001, maio a julho de 2012, e maio, novembro e dezembro de 2020 não são apresentados ou
não foram registrados os dados pela estação.
A estação de Cordeiro/RJ não apresentou ou não foram registrados os dados nos
seguintes períodos: junho de 1971, o ano de 1978, fevereiro, abril a julho, setembro, outubro e
dezembro de 1979, abril de 1980, agosto de 1981, os anos de 1984 a 1994, janeiro e junho de
1995, setembro de 2012, outubro de 2013, abril de 2014, agosto de 2015, outubro de 2016,
fevereiro de 2017, janeiro de 2018 e 2019 e janeiro, maio, novembro e dezembro de 2020.
A nebulosidade na estação de Juiz de Fora apresenta valores acima dos 70% nos meses
de outubro a janeiro (meses de primavera – verão com maior incidência de chuvas). Os meses
com valores registrados abaixo dos 50% está nos meses entre julho e agosto. A estação de
Cordeiro/RJ apresenta valores mais constantes entorno dos 70% (período mais recente 19912020). Os meses de outubro a dezembro podem chegar a 80%, coincide com os valores de maior
pluviometria na área e menor incidência dos raios solares.

Figura 5.11 - Nebulosidade média mensal medida na estação de Juiz de Fora/MG durante o período entre 1961 a
2020.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INMET (2021).
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Figura 5.12 - Nebulosidade média mensal medida na estação de Cordeiro/RJ durante o período entre 1971 a
2020.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INMET (2021).

Umidade Relativa do Ar
A Figura 5.13 apresenta os dados de Umidade Relativa do Ar anos entre 1961 e 2020,
para estação meteorológica de Juiz de Fora/MG. Cabe destacar que, para o período e estação
de Juiz de Fora, os meses de janeiro a dezembro de 1960, março de 1961, fevereiro, março e
julho de 1962, março de 1964, maio de 1965, março de 1966, abril de 1967, junho de 1968,
setembro de 1969, março a maio de 1972, os anos de 1986, 1988 e 1990, março e abril de 1991,
março a julho de 1992, fevereiro de 1993, julho a setembro de 1997, janeiro e fevereiro, julho
e agosto de 1998, setembro de 2000 e 2001, maio e junho 2003, junho de 2012, e maio,
novembro e dezembro de 2020 não são apresentados ou não foram registrados os dados pela
estação.
O mês de agosto apresenta o menor valor de umidade relativa do ar, que fica abaixo dos
60% (valores de precipitação neste mês são baixos também, menores que 50 mm). Em grande
parte do ano, a umidade relativa do ar se manteve acima de 60%.
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Figura 5.13 - Umidade Relativa do Ar (média mensal) medida na estação de Juiz de Fora/MG durante o período
entre 1961 a 2020.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INMET (2021).

A Figura 5.14 apresenta os dados de Umidade Relativa do Ar anos entre 1971 e 2020,
para estação meteorológica de Cordeiro/RJ. A estação de Cordeiro/RJ não apresentou ou não
foram registrados os dados nos seguintes períodos: junho de 1971, o ano de 1978, fevereiro,
abril a julho, setembro e outubro de 1979, abril de 1980, os anos de 1984 a 1994 (excetos os
meses de janeiro a junho do ano de 1990), janeiro a junho de 1995, julho a setembro de 2001,
outubro a dezembro de 2011 e os anos de 2012 a 2020.
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Figura 5.14 - Umidade Relativa do Ar (média mensal) medida na estação de Cordeiro/RJ durante o período entre
1971 a 2020.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INMET (2021).

Ventos
Os parâmetros de direção e intensidade dos ventos são de extrema relevância para os
estudos de linhas de transmissão de energia, em especial nas avaliações de pêndulo e oscilação
da catenária dos cabos, visto que apresentam valores de raio máximo para a oscilação deles em
ocasião de vendavais que possam acometer a região em que será implantado o empreendimento.
Conforme os dados disponíveis para as duas estações consideradas no estudo, somente
a estação climatológica de Juiz de Fora/MG apresentou medições da intensidade dos ventos
(Figura 5.15), tanto de direção dos ventos quanto de velocidade. Cabe destacar que, para o
período e estação de Juiz de Fora, os meses de janeiro a dezembro de 1960, março de 1961,
fevereiro, e março de 1962, março de 1964, junho e julho de 1965, março de 1966, abril de
1967, junho de 1968, setembro de 1969, fevereiro a maio de 1972, os anos de 1986, 1988 e
1990, março e abril de 1991, março a julho de 1992, setembro de 2000, julho de 2001, maio de
2012, e maio, novembro e dezembro de 2020 não são apresentados ou não foram registrados os
dados pela estação.
A intensidade média anual dos ventos é de 2,6 m/s, apresentando variações pouco
significativas, o que define uma homogeneidade na intensidade dos ventos durante o ano
inteiro. Esses ventos são classificados na Escala de Beaufort como “brisa leve”, em que “sentese o vento nas faces, as folhas das árvores são levemente agitadas”. Apenas o mês de setembro
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

40

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
há valores acimas dos 3,0 m/s, um pouco acima da média observada na estação.

Figura 5.15 - Intensidade do vento mensal e anual medida na estação de Juiz de Fora/MG durante o período entre
2008 a 2017.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INMET, 2018.

A Tabela 5.4 apresenta os dados de direção dos ventos, para o período de 1961 a 2020
para estação meteorológica de Juiz de Fora/SP. Cabe destacar que, para o período e estação de
Juiz de Fora, os meses de janeiro a dezembro de 1960, março de 1961, fevereiro e março de
1962, março de 1964, junho de 1965, março de 1966, abril de 1967, junho de 1968, setembro
de 1969, março a maio de 1972, os anos de 1986, a 1990, março e abril de 1991, março a julho
de 1992, fevereiro de 1993, julho a setembro de 1997, janeiro e fevereiro, julho e agosto de
1998, setembro de 2000, julho e setembro e 2001, maio de 2012, e maio, novembro e dezembro
de 2020 não são apresentados ou não foram registrados os dados pela estação.
A Tabela 5.5 exibe a legenda da direção os ventos. Nota-se que entre os anos de 1960 a
1990 as direções predominantes dos ventos eram sul, com algumas variações sudeste, noroeste
e norte, com períodos de calmaria. Após a década de 90 nota-se que as direções predominantes
dos ventos passaram a ser norte / noroeste / leste, com pequenas variações entre sudeste e sul.
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Tabela 5.4 – Dados Médias Mensais de Direção dos Ventos entre os anos de 1961-2020 – Estação de Juiz de Fora - MG.

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

jan
-0
18
0
18
18
18
5
14
0
18
5
0
9
32
32
14
5
9
5
18
18
5
36
9
23
------

fev
-0
-5
0
18
9
14
5
0
18
23
0
36
9
14
14
5
9
18
5
32
9
36
36
18
------

mar
---36
-18
-36
0
36
18
14
-23
9
9
23
36
9
36
9
0
14
36
5
18
------

abr
-0
9
9
0
5
14
-18
0
18
0
-5
9
0
9
36
9
18
18
23
18
18
18
18
------

mai
-0
0
0
0
18
0
9
14
36
5
0
-9
36
0
18
9
32
32
5
18
9
9
23
27
------

jun
-0
18
0
18
18
18
5
-0
0
0
36
0
18
0
18
14
23
5
5
9
36
32
18
14
------
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-36
0
0
18
0
9
5
0
0
0
0
18
5
5
5
23
9
9
36
36
36
36
36
18
36
------

ago
-0
0
0
0
0
0
5
0
0
9
5
9
9
18
5
18
5
9
5
18
36
18
36
5
36
------

set
-36
0
0
18
14
18
9
0
-18
9
18
18
36
18
9
18
18
36
9
18
23
36
9
23
------

out
-18
0
18
36
18
0
18
18
18
18
0
23
14
18
32
18
18
9
18
9
18
9
9
18
18
------

nov
-18
36
36
0
18
9
0
18
0
9
0
27
5
5
18
5
5
27
9
18
5
9
5
18
36
------

dez
-0
18
9
0
18
5
9
0
0
9
0
27
9
9
23
36
36
9
5
36
36
5
9
5
18
------
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1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

jan
0
36
5
32
5
18
18
0
14
36
36
9
36
18
36
5
36
5
32
36
5
36
18
5
36
18
36
32
36
18

fev
36
36
9
9
32
14
36
5
32
36
9
36
5
32
14
5
36
5
5
36
5
36
5
5
36
36
5
18
36
36

mar
--23
18
5
36
18
18
36
5
36
36
36
32
5
5
5
5
14
5
14
36
36
36
18
36
18
18
18
18

abr
--18
27
36
18
5
0
9
9
18
9
5
32
5
14
5
18
18
18
5
5
14
18
18
18
18
9
9
18

mai
14
-9
9
18
14
9
32
18
9
18
36
32
32
5
18
18
18
5
18
18
-18
5
9
18
18
9
18
--

jun
9
-36
9
14
5
18
9
18
18
36
5
32
36
5
36
36
36
18
18
5
36
36
5
36
18
18
36
36
36
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23
-18
5
14
14
18
36
9
9
-5
32
18
14
5
36
5
36
5
5
36
18
5
36
5
9
5
9
36

ago
5
36
23
5
9
14
36
0
18
9
9
36
5
5
5
36
5
36
5
9
36
5
36
36
5
36
18
18
18
18

set
18
5
5
36
5
36
0
14
5
--36
5
5
14
36
5
18
36
36
14
36
5
5
36
18
36
5
18
36

out
36
5
32
9
14
36
18
18
9
27
9
36
5
18
36
18
14
5
18
18
36
36
5
5
18
18
36
18
18
18

nov
18
18
5
5
9
18
9
18
18
9
0
36
5
32
36
18
5
14
36
5
14
18
14
18
36
18
18
18
18
--

dez
32
5
9
18
5
14
9
18
18
18
36
18
32
32
18
32
5
5
32
18
36
5
36
36
36
36
36
9
36
--
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Código
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabela 5.5 - Legenda dos valores da Direção dos Ventos.
Descrição
Desc. Simples
Código
Descrição
Calma
C
19
Sul
Norte-Nordeste
NNE
20
Sul-Sudoeste
Norte-Nordeste
NNE
21
Sul-Sudoeste
Norte-Nordeste
NNE
22
Sul-Sudoeste
Norte-Nordeste
NNE
23
Sudoeste
Nordeste
NE
24
Sudoeste
Nordeste
NE
25
Oeste-Sudoeste
Este-Nordeste
ENE
26
Oeste-Sudoeste
Este-Nordeste
ENE
27
Oeste
Leste
E
28
Oeste
Leste
E
29
Oeste-Noroeste
Este-Sudeste
ESSE
30
Oeste-Noroeste
Este-Sudeste
ESSE
31
Oeste-Noroeste
Este-Sudeste
ESSE
32
Noroeste
Sudeste
SE
33
Noroeste
Sudeste
SE
34
Norte-Noroeste
Sul-Sudeste
SSE
35
Norte-Noroeste
Sul-Sudeste
SSE
36
Norte
Sul
S
99
Variável

Desc. Simples
S
SSW
SSW
SSW
SW
SW
WSW
WSW
W
W
WNW
WNW
WNW
NW
NW
NNW
NNW
N
Variável

Nível Ceráunico
O nível ceráunico consiste na contagem dos dias de trovoadas por ano, ou seja, o número
de dias em que foi ouvido o trovão de, ao menos, uma descarga. Esse método é utilizado,
principalmente, em regiões onde não se dispõe de outros procedimentos de análise de incidência
de descargas, pois possui margem de erros considerável (DIAS et al., 2009). As descargas
atmosféricas são responsáveis por grande número de desligamentos das linhas de transmissão.
No Brasil, cerca de 70% dos desligamentos na transmissão e 40% na distribuição são
provocados por raios (ELAT, 2013).
Segundo Soares et al. (2004), no verão, além da maior atividade atmosférica, resultante
da maior ocorrência de frentes frias e brisa marítima, há o aquecimento da superfície, em
conjunto com a maior disponibilidade de vapor d’água, que propicia a formação de grandes
nuvens do tipo cumulu nimbus e, com isso, a maior ocorrência de relâmpagos. A maioria das
descargas atmosféricas é associada às nuvens do tipo cumulu nimbus, em consequência do
grande desenvolvimento vertical, formação de gelo e grande volume de água precipitável
(YAMASAKI et al., 2006).
Além das condições meteorológicas e climáticas, a altitude do relevo é uma
característica geográfica que influencia a quantidade e a intensidade dos relâmpagos (GOMES,
2003). Yamasaki et al. (2006) verificaram que há uma tendência de maior ocorrência de
relâmpagos nas regiões próximas aos grandes centros urbanos e em regiões com topografia
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elevada. A elevação do terreno tende a funcionar como uma barreira, forçando as parcelas de
ar a subir e estimulando a formação de nuvens convectivas. Quanto à maior ocorrência de
relâmpagos em grandes centros urbanos, os autores atribuíram a duas hipóteses: à poluição
urbana, que aumenta a quantidade de partículas sólidas na atmosfera local, e à alteração positiva
da temperatura nas grandes cidades. A elevação da temperatura promove um aumento nas
velocidades verticais do ar, contribuindo com os processos de formação de gelo dentro das
nuvens (YAMASAKI et al., 2006).
O Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) gerou, a partir de dados de satélite e de redes de detecção de descargas
atmosféricas de superfície, valores mais precisos da densidade de descargas atmosféricas para
todo país. Essas informações são baseadas nos dados do sensor orbital LIS (Lightning Imaging
Sensor), que está a bordo da plataforma Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). Os
dados se referem a uma média de 15 anos e levam em conta uma série de correções, que foram
realizadas com a colaboração da Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais (DSA/CPTEC) do
INPE. Estas informações passam a fazer parte da nova versão da norma de proteção contra
descargas atmosféricas da ABNT (NBR 5419), em substituição aos antigos valores do índice
ceráunico coletados no século passado.
Os dados de descargas atmosféricas foram obtidos pela Rede Brasileira de Detecção de
Descargas Atmosféricas (BrasilDAT), processados e corrigidos por um modelo de eficiência
de detecção desenvolvido pelo Grupo ELAT o qual permite corrigir os números em função do
estado de funcionamento dos sensores da rede em cada período analisado. Nos municípios
interceptados pelo corredor preferencial são encontrados valores de densidade de descargas
atmosféricas que variam entre 2,4 até 11,8 descargas por km²/ano. A Tabela 5.6 apresenta a
densidade de descargas atmosféricas por município no biênio 2009-2010 para os municípios da
área de estudo (ELAT, 2020).
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Tabela 5.6 - Valores de densidade de descargas atmosféricas nos municípios da área de estudo.

Município
Cataguases
Argirita
Estrela Dalva
Leopoldina
Pirapetinga
Recreio
Descoberto
Ewbank da Câmara
Goianá
Guarani
Itamarati de Minas
Piau
Rio Novo
Santos Dumont
São João Nepomuceno
Tabuleiro
Cantagalo
Cordeiro
Macaé
Macuco
Rio das Ostras
Trajano de Moraes

UF
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ

Densidade de descargas (raios/km²/ano)
6,3708
5,9053
4,4869
5,9815
5,1699
8,1684
7,2003
8,9270
10,5198
10,7486
7,8287
11,7509
7,6486
8,7373
7,8648
11,8392
4,1131
3,6562
2,6220
3,9160
2,4427
2,9059

Fonte: ELAT, 2020.

5.2.3. Geologia
Projetos de obra civil dependem dos atributos do meio físico em que serão implantados,
ou seja, das características dos solos, rochas e relevo. Com isso, identificar as litologias
existentes é de suma importância para estabelecer as limitações das intervenções antrópicas.
A caracterização dos aspectos geológicos relacionados às AE e ADA da LT foi realizada
em diferentes escalas de abordagem, englobando as diferentes áreas de influência (AE e ADA).
Foram avaliadas as imagens de satélite, como atividade pré-campo, a fim de observar
as principais diferenças de textura de imagem, e separar os diferentes tipos para observação. Os
trabalhos de campo foram realizados durantes os dias 14 e 18 de dezembro de 2020. No campo,
pode se observar, quando possível, os principais tipos litológicos da área, por meio de fotos e
marcação dos pontos com o GPS.
Para o diagnóstico ambiental do presente tema foram utilizados, principalmente, um
conjunto de informações e dados bibliográficos/secundários baseado nos mapeamentos
geológicos estaduais para o Rio de Janeiro (1:400.000) e Minas Gerais (escala 1:1.000.000)
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elaborados pelo Serviço Geológico do Brasil (Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais CPRM) em sintonia com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do
Ministério de Minas e Energia, que disponibiliza a geodiversidade estadual para planejamento
dos estados (COMIG et.al., 2003; CPRM, 2016). Além disso, também foram utilizados artigos,
teses e trabalhos regionais realizados nas áreas de estudos.
Caracterização Regional
O terreno da área de estudo está na Faixa Ribeira. Segundo CPRM (2016), o
embasamento cristalino da Região Sudeste brasileira é parte de um importante cinturão
orogênico que se estende paralelamente ao litoral, denominado de Faixa Ribeira, que por sua
vez integra um sistema orogênico maior, incluso na Província Mantiqueira (Almeida et al.,
1977, 1981).
A Província Mantiqueira é uma entidade geotectônica instalada a leste dos Crátons São
Francisco e Rio de La Plata/Paraná, formadas ao final do Neoproterozóico e início do
Paleozóico. Estende-se por cerca de 3.000 km ao longo da costa atlântica, de Montevidéu
(Uruguai) ao sul da Bahia. A província guarda o registro de uma longa e complexa evolução do
Neoproterozóico na América do Sul (900– 520 Ma) preservando também remanescentes de
unidades paleotectônicas arqueanas, paleoproterozóicas e mesoproterozóicas (Figura 5.16). O
Orógeno Araçuaí–Rio Doce está exposto no limite oriental do Cráton São Francisco. Na
concepção original, seria limitado a norte pelo próprio Cráton São Francisco e a sul por uma
inflexão da “Faixa Ribeira”. Posteriormente, essa inflexão da “Faixa Ribeira” passou a ser
designada de Orógeno Rio Doce (DELGADO et al., 2003).
A Faixa Ribeira constitui um sistema orogênico de direção NE, que se entende por 1.400
km ao longo da costa S-SE do Brasil, resultado da colisão entre o paleocontinente (cráton) São
Francisco-Congo com a parte ocidental do Cráton da Angola, envolvendo também outras
microplacas. A Faixa Ribeira se desenvolveu em vários episódios de convergência da Orogenia
Brasiliana-Panafricana durante o Neoproterozoico-Cambriano com últimos estágios no
Ordoviciano Inferior (HEILBRON et al., 2004, 2008). A Faixa Ribeira está inserida na
Província Mantiqueira, sendo limitada ao norte pela Faixa Araçuaí, a W-NW pela porção
meridional do Cráton do São Francisco, a SW pela Faixa Brasília Meridional e a sul pelo Cráton
de Luiz Alves (CPRM, 2016).
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Figura 5.16 – Domínios tectônicos e principais estruturas da Província Mantiqueira.
Fonte: Delgado et al. (2003)

O Terreno Ocidental corresponde à paleoplaca inferior (Placa Sanfranciscana) e,
portanto, representa a margem deste paleocontinente envolvida nas colisões brasilianas. O
Terreno Paraíba do Sul é limitado por um empurrão de médio a baixo ângulo, redobrado pelas
fases de deformação tardias do orógeno. Provavelmente é representante de um microcontinente,
com embasamento paleoproterozóico. O Terreno Oriental compreende as rochas de arco
magmático da faixa e está limitado por uma zona de cisalhamento complexamente redobrada
(Limite Tectônico Central-CTB) com mergulhos subverticais a moderados para NW na porção
centro-sul do estado, e mergulhos para SE na porção noroeste. Já o limite basal do Terreno
Cabo Frio é representado por uma zona de cisalhamento de baixo ângulo, com mergulho para
SE (HEILBRON et al., 1982; ALMEIDA et al., 1998; TUPINAMBÁ et al., 2000, apud
CPRM,2016).
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A AE (Área de Estudo) está localizada nos Terrenos Ocidental (Domínio Inferior Andrelândia; Domínio Superior - Juiz de Fora), Terreno Paraíba do Sul (Dominio Paraiba do
Sul); Terreno Oriental (Arco Magmático Rio Negro; Domínio Costeiro) e Terreno Cabo Frio
(Tabela 5.7 e Figura 5.17).
Tabela 5.7 – Compartimentação tectônica da parte central do Orógeno Ribeira, com as respectivas etapas de
colisão continental.
Terrenos Tectonicos
Domínios Estruturais
Etapa de Colisão
Domínio Autóctone
Terreno Ocidental
Domínio Inferior (Andrelândia)
Dominio Superior (Juiz de Fora)
Domínio Paraíba do Sul – Embu
Terreno Paraíba do Sul
Colisão I - ca. 620-600 Ma
Domínio Cambuci
Terreno Oriental (Microplaca Serra Domínio Costeiro
Colisão II - ca. 580 Ma (605-560
do Mar)
Domínio Italva
Ma)
Terreno Cabo Frio
---Colisão III - ca. 520 (535-510 Ma)
Fonte: CPRM (2016)

Figura 5.17 - Mapa e seção tectônica do Sudeste do Brasil, com destaque às unidades da Província Mantiqueira
(modificado de Heilbron et al., 2004).
Legenda: 1 - Bacias sedimentares fanerozoicas; 2 - Plutons alcalinos do Neocretáceo e Paleógeno; Faixa Brasília
Meridional: 3 - Nappe Guaxupé; 4 - Nappe de Passos (Npa), Sistema de Nappes Andrelândia (SAn); CSF - Cráton
do São Francisco: 5 - Embasamento arqueano e paleoproterozoico; 6 - Cobertura/Grupo Bambuí; 7 - Sequências
metassedimentares autóctones e para-autóctones; Faixa Ribeira: TOC - Terreno Ocidental: 8 - Domínio Inferior
(Andrelândia); 9 - Domínio Superior (Juiz de Fora); TPS - Terreno Paraíba do Sul: 10 - Domínio Apiaí; 11 Domínio Socorro; 12 - Domínio Embu; 13 - Domínio Paraíba do Sul; 14 - Domínio Cambuci; TOR - Terreno
Oriental: 15 - Arco Magmático Rio Negro; 16 - Domínio Costeiro; 17 - Domínio Italva; 18 - TCF – Terreno Cabo
Frio. CTB - Limite Tectônico Central (sutura da Faixa Ribeira) (Fonte, CPRM, 2016).
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Unidades Litoestratigráficas da ADA e AE
Como base nos estudos dos mapas geológicos dos estados do Rio de Janeiro, em escala
1:400.000, e de Minas Gerais, em escala de 1:1.000.000, além estudos regionais na escala
1:100.000, são apresentadas as unidades litoestratigráficas que ocorrem na área do corredor de
estudo. A Figura 5.18 apresenta as unidades geológicas presentes na área de estudo.

Figura 5.18 - Unidades Litoestratigráficas interceptadas pelo corredor preferencial.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados do CPRM (2020).

No volume IV, deste EIA, encontra-se o Mapa 05: Carta Geológica da Área de Estudo,
com a representação das unidades litoestratigráficas e do condicionamento estrutural.
A área do Corredor é marcada pela presença de rochas remanescentes do embasamento
paleoproterozóico; unidades metassedimentares, arcos magmáticos e uma diversidade de
corpos de rochas magmáticas, gerados durante as etapas sin e tardicolisionais de idade
neoproterozóica; magmatismo pós-colisional cambriano a ordoviciano, cobertura cenozoica e
depósitos quaternários. A Tabela 5.8 apresenta as classificações presentes na área de estudo.
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Ambientes
Tectônicos

Formações
Superficiais
Recentes

Fanerozóico

Cenozóico

Era

Tabela 5.8 – Unidades Geológicas presentes na área de estudo.
Formação

--

Depósitos
Aluvionares
Holocênicos (Q2a)
Depósitos
Litorâneos
Holocênicos (Q2li)
Depósitos Coluviais
Holocênicos (Q2c)

Cambriano
Ordovician
o

Grupo
Barreiras
(ENb)

Magmatismo
Pós-Colisional –
Cambriano a
Ordoviciano

Neoarqueano

Grupo

Magmatismo Sin
a Tardi
Colisional

Formação Barreiras

Suíte Suruí
(Є2γ5susu)

Granitóides
SinColisionais
Intrusivos
ou Híbridos

Suíte Charnockótica
Leopoldina
(NP3aγlp)
Suité Desengano
(NP3ϒ2ds)
Suíte Imbé
(NP3ϒ2im)

Granitóides
SinColisionais
Anatéticos

Suíte Cordeiro
(NP3γ2co)

Neoproterozóico

Suíte
Trajano de
Moraes
Suíte
Muriaé

Arcos
Magmáticos

Sedimento inconsolidado
Clástica e residual

AE-ADA

Sedimento inconsolidado

AE

Arenito, argilito, conglomerado
e siltito
Arenitos maciços ou com
estratificação cruzada acanalada,
intercalados a lamitos argilosos
e arenosos, com pouca
participação de depósitos
conglomeráticos

AE

AE

Granitos

AE/
ADA

Granitóides Charnockíticos

AE/
ADA

Granitos a Tonalitos

AE/
ADA

Biotita Gnaisse

AE

Granitos e Gnaisses de
composição granodiorítica a
granítica.

AE/
ADA

Ortognaisses migmatizados ou
não
Corpos plutônicos
gnaissificados – Quarto-diorito a
granodiorito.
Monzogabro, Monzodiorito,
monzonito e sienito.

Suíte Serra
da Bolívia
(NP3γ1sb)

Unidade
Eclidelândia
Grupo Italva
(NP12it)

Ocorrênci
a
AE – ADA

AE/
ADA

Complexo
Rio Negro
(NP23ϒ1rn)
Serra dos
Órgãos
(NP3γsor)
Unidades
Metassedimentar
es da Faixa
Ribeira

Litologia

Unidade São
Joaquim

AE/
ADA
AE/
ADA

Ortognaisses e Granitoides

AE/
ADA

Gnaisses granitóides,
paragnaisses e granitos

AE

biotita-moscovita gnaisse
granítico a tonalítico, localmente
granatíferos e com sillimanita
Sequência metacarbonática,
constituída de mármore calcítico
dolomítico rico em grafita,
intercalações de anfibolito,
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Ambientes
Tectônicos

Grupo

Formação

Grupo –
Sucessão
Búzios
(NP2bu)

Paleoproterozóico

Grupo São
Fidelis
(NPsf)
Grupo
Raposo
(NPrp)
Grupo
Andrelândia
(NPa)

Litologia
rochas metaultramáficas, rochas
calcissilicáticas e metachert
quartzoso.
Metassedimentos aluminosos
(metapelitos), com intercalações
de calcissilicatadas e anfibolitos
Granada biotita gnaisses
bandados
Paragnaisses metapelíticos
Paragnaisses e intercalação de
quartzitos, calcissilicáticas,
anfibolitos e gonditos
Biotita gnaisses
sillimanita-granada-biotita
gnaisses

Complexo
Região dos
Ortognaisses
Lagos
bandados/migmatíticos
(PP3rl)
Complexo
Piedade
Gnaisses
(PP2pd)
Complexo
Ortognaisses tonalíticos a
Quirino
granodioríticos
(PP2q)
Associações
Complexo
Embasamento
Juiz de Fora
Ortogranulitos
Pré 1,8 G.a.
(PP2jf)
Complexo
Biotita-hornblenda gnaisses
Mantiqueira
bandados
(PP2ma)
Suíte
Metamorfíc
a São Bento
Rochas charnockíticas
dos Torres
ortoderivadas
(APsb/PP2s
b)
Fonte: Elaborador pelo autor (2021) a partir de COMIG et.al. (2003) e CPRM (2016).

Ocorrênci
a
AE – ADA

AE

AE/
ADA
AE/
ADA
AE/
ADA

AE/
ADA
AE/
ADA
AE/
ADA
AE/
ADA
AE

AE

Suíte Metamorfica São Bento dos Torres (PP2sb)
Definida por Viana (1991), a suíte metamórfica é constituída de rochas charnockíticas
ortoderivadas metamorfisadas em alto grau. As relações de contato são majoritariamente
tectônico, com zonas de cisalhamento de baixo ângulo, com o Complexo Mantiqueira/Piedade.
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Na área de estudo ocorre em apenas 0,07% da AE, ao norte do município de Santos
Dumont/MG. São observados dois corpos principais, um ao sul-sudoeste de Barbacena, tendo
em seu interior a localidade de São Bento dos Torres (rocha que aflora na AE) e outro na região
de Aracitaba. Na região de São Bento dos Torres é registrada uma maior distribuição de tipos
intermediários a ácidos, que chegam a predominar sobre os tipos básicos, gábricos. Os tipos
intermediários ácidos, são mais claros, de granulação mais grossa, com textura granoblástica
frequentemente poligonizada, constituindo corpos com dimensões variadas.
Na suíte, reúnem-se rochas charnoquíticas, enderbito, norito, hiperstênio-diorito,
gnaisse, além de (granada)-biotita-gnaisse milonítico e kinzigito, derivados das rochas
anteriores e cisalhamento de baixo ou alto ângulo. Trata-se de um conjunto de rochas
ortoderivadas, de quimismo ácido a básico, metamorflzado na fácies granulito.

Complexo Piedade / Mantiqueira (PP2pd)
Na presente área de estudo (AE) eles afloram nos municípios de Santos Dumont,
Ewbank da Câmara e na porção norte do Município de Piau e corresponde a 8,21% da AE. A
Figura 5.19 apresenta exemplos de rocha na AE. São rochas gnaíssicas com alternância de
porções quartzo feldspáticas e porções máficas ricas em biotita. As bandas félsicas são
representadas por quartzo, plagioclásio, biotita e um pouco de feldspato potássico, enquanto as
bandas máficas são constituídas por anfibólio, plagioclásio, biotita, um pouco de quartzo e
granada, opacos e titanita.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.19 – Exemplo de rochas do Complexo Piedade/Mantiqueira: (a) Vista geral do afloramento de rochas
gnáissica – Ponto 007: Zona Norte do município de Santos Dumont/MG; (b) Detalhe do bandamento gnaissico
com as porções félsicas (claras) e porções máficas (escuras) e estruturas migmatíticas – Ponto 007: Zona Norte
do município de Santos Dumont/MG; (c) Detalhe do bandamento gnaissico com as porções félsicas (claras) e
porções máficas (escuras) – Ponto 007: Zona Norte do município de Santos Dumont/MG; Detalhe do
bandamento gnaissico com as porções félsicas (claras) e porções máficas (escuras) e dobras – Ponto 007: Zona
Norte do município de Santos Dumont/MG.

Complexo Mantiqueira (PP2ma)
Esta unidade aflora ao sul do município de Santos Dumont e oeste de Piau, e sul de
Goianá/MG e ocupa apenas 0,36 % da AE. São rochas que exibem registro de gnaisses
bandados, apresentando porções quartzo feldspáticas alternadas (Figura 5.20) com porções
máficas, ricas em biotita e hornblenda (NOCE et al., 2006). São frequentes corpos de anfibolito
concordantes com a foliação/bandamento dos gnaisses, muitas vezes com presença de boudins.
O Complexo Mantiqueira constitui a associação do embasamento pré-1,8 Ga no
Domínio Inferior do Terreno Ocidental, composto por ortognaisses (biotita-hornblenda
gnaisses bandados), normalmente migmatíticos, com composição variando entre tonalítica e
granítica (CPRM, 2016). A mineralogia dessas rochas principais é constituída por quartzo, Kfeldspato e plagioclásio em proporções variadas, com hornblenda e biotita como minerais
máficos. Aplitos graníticos cinzentos e veios graníticos rosados completam este conjunto.
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Os dados geocronológicos U-Pb e Sm-Nd indicam que a geração principal destes
granitóides ocorreu no Paleoproterozóico (ca. 2,2 a 2,1 Ga) com forte contribuição da crosta
arqueana mais antiga (ca. 2,9 a 2,7 Ga.) (CPRM, 2016).

(a)

(b)

Figura 5.20 - Exemplo de rochas do Complexo Mantiqueira: (a) Afloramento de rochas gnáissicas, Complexo
Mantiqueira de Fora – Ponto 047: MG353; (b) Rocha alterada do Complexo Mantiqueira. Mesmo alterada ainda
se observa o bandamento original da rocha – Ponto 017.

Complexo Juiz de Fora (PP2jf)
Na presente Área de Estudo (AE) essas rochas afloram nos municípios de Piau e Rio
Novo, oeste de São João Nepumoceno, norte de Goianá, sul de Descoberto, Guarani e
Tabuleiro, além de Faixas no Distrito de São Sebastião do Paraiba, distrito de Cantagalo/RJ.
Esta unidade ocupa cerca de 17,58% da AE (Figura 5.21).
O Complexo Juiz de Fora constitui a associação do embasamento do Domínio Superior
no Terreno Ocidental. As rochas do CJF afloram como blocos ou lajedos em córregos e na meia
encosta, bem como em piso de estradas, além de lajedos extensos de rocha sã no canal dos rios
e córregos, conforme observados nas Figura 5.21. Os ortogranulitos do CJF variam de
composição norítica a charnockítica, passando por enderbítica e charnoenderbítica. Os
granulitos enderbíticos são os litotipos predominantes e ocorrem, comumente, intercalados com
granulitos de composição charnoenderbítica a charnockítica (CPRM, 2016).
Segundo CPRM (2016), a mineralogia essencial dos granulitos félsicos compreende
ortopiroxênio, clinopiroxênio plagioclásio, K-feldspato, quartzo, hornblenda e biotita em
proporções variadas, além de zircão, allanita e minerais opacos, incluindo sulfetos (pirita) como
acessórios. A granada ocorre localmente e nas variedades gabróicas. Já a composição
mineralógica dos tipos máficos é representada por plagioclásio, clinopiroxênio, hornblenda,
ortopiroxênio e traços de minerais opacos (magnetita, ilmenita e pirita), granada, ortoclásio (nas
variedades com tendência alcalina), quartzo, biotita, apatita, titanita e zircão, além de sericita e
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carbonato como minerais secundários.
As texturas das rochas granulíticas são muito variadas, sendo mais comuns as variedades
granoblásticas, foliadas e miloníticas, principalmente junto ao contato com as rochas
metassedimentares do Grupo Raposo (Grupo Andrelândia distal). Dados geocronológicos U/Pb
em zircão, em conjunto com dados isotópicos Sm-Nd, forneceram os seguintes resultados
(MACHADO et al., 1996; HEILBRON et al., 2010; FERNANDES ANDRÉ et al., 2009;
RAGATKY et al., 1999): a) ca. 2,4 Ga para rochas básicas toleíticas; b) rochas félsicas
calcialcalinas de ca. 2,14 a 2,09 Ga, com assinaturas juvenis de Nd; c) ca. 1,7 a 1,6 Ga para
rochas alcalinas a transicionais, tanto básicas como félsicas.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.21 - Exemplos de rochas do Complexo Juiz de Fora: (a) Vista geral do afloramento de rochas
granulíticas – Ponto 016; (b) Vista geral do afloramento de rochas granulíticas – Ponto 020; (c) Vista para leste
do ponto 157 – para oeste: do lado esquerdo Rochas do Grupo Andrênlandia e do lado direto rochas do
Complexo Juiz de Fora, local por onde está previsto o traçado da LT; (d) Vista do ortogranulito do Complexo
Juiz de Fora – Ponto 153: Distrito de São Sebastião do Paraiba, Cantagalo/RJ.

Complexo Quirino (PP2q)
Este complexo aflora em 6,93 % da AE, nos municípios de Argirita e Leopoldina/MG
(Figura 5.22). São constituídos por ortognaisses tonalíticos a granodioríticos de natureza cálcioalcalina representantes do embasamento paleoproterozóico pré 1,7 Ga. (VALLADARES, 1996;
VALLADARES et al., 1997; VALLADARES et al., 2002, apud CPRM, 2016);
As rochas desse complexo compreendem biotita-hornblenda gnaisses, leuco a
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mesocráticos, de granulometria média a grossa, sem bandamento composicional, porém
marcadamente foliados, de composição tonalítica a granítica, com enclaves de rochas
ultramáficas, máficas e calcissilicáticas (tremolíticas). Há intercalações de anfibolitos e lentes
de leucogranito ocorrem com frequência. Nas proximidades da Zona de Cisalhamento AlémParaíba, os gnaisses desta unidade tornam-se muito estirados, com porfiroclastos de hornblenda
e plagioclásio e matriz quartzo-feldspática recristalizada, definindo uma textura milonítica
(baseado em CPRM, 2016).
A mineralogia essecial desssas rochas inclui hornblenda, biotita, microclina,
plagioclásio e quartzo, tendo ainda como minerais acessórios, titanita, apatita, zircão e minerais
opacos. As bandas leucossomáticas nos tipos migmatíticos têm composição granítica, dada por
ortoclásio, microclina, plagioclásio, quartzo, hornblenda e biotita. Ortoclásio, plagioclásio e
quartzo ocorrem como porfiroclastos ou como constituintes da matriz, a qual também é formada
de microclina, hornblenda e biotita (CPRM, 2016).
As bandas básicas têm composição gabróica a quartzo diorítica. Hornblenda,
clinopiroxênio e plagioclásio são seus principais constituintes. Os dados U-Pb confirmam as
idades, interpretadas como de cristalização, no intervalo entre ca. 2,3 e 2,1 Ga obtidas
previamente (Machado et al., 1996; Valladares et al., 2000, 2002, apud CPRM, 2016).

(a)

(b)

Figura 5.22 - Exemplos de rochas do Complexo Quirino: (a) Vista geral do afloramento de rochas do Complexo
Quirino – Ponto 108; (b) Detalhe do afloramento de rochas do Complexo Quirino – Ponto 108.
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Complexo Região dos Lagos (PP3rl)
Este complexo aflora no sul da AE, nos municípios de Rio das Ostras, Macaé e Casemiro
de Abreu, todos nos estado do RJ, e ocupa cerca de 4,27% da AE (Figura 5.23). É constituído
por ortognaisses bandados/migmatíticos, cinzentos, de composição tonalítica a granítica, com
predominância de composições graníticas, associados a corpos anfibolíticos.
O Complexo Região dos Lagos (CRL) compreende ortognaisses de composição
tonalítica a granodiorítica, com estrutura variada, com lentes e enclaves de rochas dioríticas e
anfibolíticas. Dentre os ortognaisses, dois litotipos são mais comuns: hornblenda-biotita
gnaisses com composição granodiorítica a tonalítica, com enclaves dioríticos e tonalíticos, e
biotita granitoides foliados, localmente porfiríticos (CPRM, 2016).
Os gnaisses com composição granodiorítica são leucocráticas a mesocráticas, com
lentes leucocráticas de origem anatética. Sua mineralogia principal é dada por quartzo,
ortoclásio, microclina, plagioclásio, biotita e subordinadamente hornblenda. Minerais opacos,
apatita e zircão são minerais acessórios comuns. Os gnaisses de composição tonalítica e
enclaves de rochas dioríticas ocorrem em faixas métricas a centimétricas nos ortognaisses, e
como enclaves. A mineralogia compreende quartzo, plagioclásio e K-feldspato e, em menores
proporções, hornblenda, biotita e, localmente clinopiroxênio (baseado em CPRM, 2016).
Podem ocorrem também corpos anfibolíticos (tabulares), com dimensões variando desde
decamétrica a centimétrica, como minerais como plagioclásio e hornblenda, além de diopsídio,
titanita, apatita, zircão e minerais opacos.
Dados geocronológicos U-Pb de (ZIMBRES et al.,1990; SCHMITT et al., 2004)
apontam idades de cristalização entre ca. 2,09 a 1,95 Ga, e os dados Sm-Nd de Sato (2000) e
Fonseca (1994b) indicam idades TDM de 2,65 e 2,56 Ga.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.23 – Exemplos de rocha de ocorrência no Compelxo da Região dos Lagos: (a) Vista geral da área de
ocorrência das rochas gnaissicas – Ponto 269; (b) Detalhe da rocha aflorante na área de ocorrência dos gnaisses –
Ponto 270; (c) Serra com ocorrência dos gnaisses – Ponto 267; (d) Serra com ocorrência dos gnaisses – Ponto
269.

Complexo Andrelândia (NPa)
Na área de estudo, este complexo ocupa cerca de 1,33% da área e aflora ao sul dos
municípios de Piau e Rio Novo e Norte de Goianá, alem do norte do município de Cantagalo/RJ,
próximo do distrito de São Sebastião do Paraiba. As Figura 5.24 apresentam locais de
ocorrência e detalhe da rocha observada na área de estudo.
De acordo com Silva e Cunha, 2001, apud CPRM, 2016, são identificadas duas
associações litológicas: a primeira constituída por biotita gnaisses com texturas migmatíticas
de veios e bandas leucossomáticas, enquanto a segunda é definida por sillimanita-granadabiotita gnaisses com intercalações de xistos com presença de cianita gnaisses. A primeira
unidade litológica é constituída, principalmente, por biotita gnaisses bandados de composições
variadas, contendo plagioclásio e biotita, e subordinadamente, granada. O bandamento
composicional possui espessuras centimétricas a decimétricas. São frequentes as intercalações
de quartzitos, sillimanita-granada-biotita gnaisse, e localmente, lentes de rochas
calcissilicáticas e anfibolitos (baseado em CPRM, 2016). A segunda associação litológica
compreende sillimanita-granada-biotita gnaisses com intercalações de xistos bandados, com
variações metamórficas para K-feldspato-cianita gnaisses. Em geral, trata-se de um gnaisse
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muito micáceo, sem bandamento composicional conspícuo, de derivação pelítica, composto por
biotita, granada, sillimanita, plagioclásio e quartzo. Aplitos graníticos grossos, localmente com
porfiroblastos de cordierita azul, cortam o (sillimanita)-granada-biotita gnaisse.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.24 – Exemplos de rochas do Complexo Andrelândia: (a) Vista da área de afloramento do Grupo
Andrelândia - Vista do Ponto 143, para norte; (b) Detalhe do alforamento de rocha gnassica do Grupo
Andrelândia – Ponto 145; (c) Vista do afloramento de rochas do Grupo Andrelândia – Ponto 146; (d) Detalhe do
gnaisse do Complexo Andrelândia – Ponto 146.

Complexo Raposo (NP3rps - NPrp)
Na área de estudo AE, representa a segunda unidade com maior distribuição espacial,
com cerca de 15% da AE (Figura 5.25). Aflora nos municípios mineiros de São Joaõ de
Nepumoceno (à norte). Descoberto (sul), Cataguases (sul), Leopoldina (centro-norte), Argirita
(norte). Nos municípios de Leopoldina, Argirita e São João de Nepumoceno as rochas do Grupo
Raposo estão intercaladas com as rochas do Complexo Juiz de Fora. No Rio de Janeiro, esse
grupo aparece também na divisão MG-RJ, na porção norte da área do município de
Cantagalo/RJ, contato com rochas do Complexo Serra da Bolívia.
O Complexo ou Grupo Raposo compreende uma sucessão metassedimentar (ou
metavulcanossedimentar) que aflora numa extensa faixa NE-SW e sofreu metamorfismo na
fácies granulito. Caracteriza-se por uma associação de paragnaisses e intercalação de diversos
litotipos supracrustais (quartzitos, calcissilicáticas, anfibolitos e gonditos) com idade de
deposição estimada entre 1,0 e 0.79 Ga, com base em análises de zircões detríticos
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

60

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
(VALERIANO et al., 2003; VALLADARES et al., 2006).
Ocorrem uma sucessão de gnaisses bandados normalmente miloníticos, com
composição psamítica e semi-pelítica, que incluem inúmeras intercalações lenticulares ou
camadas contínuas centimétricas a métricas de quartzitos, rochas calcissilicáticas, gonditos e
sillimanita-granada-biotita gnaisse, além de corpos de rochas metabásicas (anfibolitos) e
metaultramáficas. O litotipo predominante é um gnaisse com bandamento composicional
conspícuo, definido pela alternância métrica a centimétrica de níveis quartzo-feldspáticos e
outros ricas em biotita (CPRM, 2016).
A mineralogia principal é dada por plagioclásio, quartzo, microclina pertítica e biotita
em proporções muito variadas, além de granada, zircão, turmalina, monazita e apatita como
acessórios. Podem ocorrer texturas migmatíticas com veios leucossomáticos que possuem raras
granadas. As texturas miloníticas mostram porfiroclastos rotacionados de feldspato e granadas
com franjas de recristalização e fitas de quartzo. Texturas miloníticas são muito comuns,
especialmente junto ao contato com os ortogranulitos do Complexo Juiz de Fora, onde ocorrem
milonitos bastante recristalizados, caracterizados por uma matriz granoblástica, com
porfiroclastos de feldspatos, granada e, localmente, ortopiroxênio (CPRM, 2016).
As lentes de rochas calcissilicáticas são de cor verde e textura granoblástica, compostas
por plagioclásio, diopsídio, granada almandina, quartzo, carbonato, hornblenda, biotita,
microclina, escapolita, titanita, apatita, zircão e minerais opacos. O gondito ocorre em lentes
centimétricas, normalmente intemperizados de coloração acastanhada. Tem granulação fina a
média e estrutura maciça, composto por quartzo, granada de cor alaranjada e minerais opacos.
As rochas anfibolíticas ocorrem na forma de lentes e boudins métricos a centimétricos no
granada-biotita gnaisse. Possuem coloração negra, granulação fina a média, textura
granoblástica, nematoblástica ou milonítica, composto por plagioclásio, hornblenda,
clinopiroxênio, ortopiroxênio, mineral opaco, apatita e, por vezes, granada, quartzo e zircão
(CPRM, 2016).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.25 – Exemplos de afloramentos rochosos do Grupo Raposo: (a) Vista geral do afloramento de rochas
gnaíssicas – Ponto 074; (b) Vista geral do afloramento de rochas gnaissicas - Ponto 071; (c) Vista geral do
afloramento de rochas gnaíssicas e anfibolíticas que estão alteradas – Entre os pontos 070 e 071; (d) Detalhe do
afloramento de rochas gnaíssicas e anfibolíticas que estão alteradas – Entre os pontos 070 e 071.

Grupo São Fidelis (NPsfd - NPsf)
O Grupo São Fidelis ocore em quase 21% da AE, nos municípios de Cordeiro e Macuco
(sul), Trajano de Moraes e Norte de Macaé (Figura 5.26). Representa a sequência supracrustal
do Domínio Costeiro do Terreno Oriental, intrudida pelas rochas do Arco Magmático Rio
Negro (Complexo Rio Negro). O conteúdo litológico da unidade é formado por paragnaisses
metapelíticos com camadas ou lentes de outros metassedimentos (TUPINAMBÁ et al., 2007,
apud CPRM, 2016). A unidade basal do grupo é constituída predominantemente por gnaisse
kinzigítico, (sillimanita)-biotita-gnaisse granatífero, localmente com cordierita e grafita.
Texturas migmatíticas são frequentes e características, gerando leucossoma em bandas
milimétricas a centimétricas com porfiroblastos de microclina e granada, e melanossoma com
biotita, granada, sillimanita e, localmente, cordierita. O mesossoma contém quartzo, granada,
sillimanita, microclina, plagioclásio (oligoclásio) e biotita. (HEILBRON et al., 2012, apud
CPRM, 2016).
No topo do Grupo São Fidélis ocorre gnaisse bandado com intercalações, ou lentes, de
rocha calcissilicática, anfibolito e quartzito puro ou feldspático. Seu litotipo predominante é um
(sillimanita)-(granada)-biotita gnaisse de composição tonalítica, migmatítico, mesocrático, de
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grão médio (TUPINAMBÁ et al., 2012; NOGUEIRA et al., 2012, apud CPRM, 2016).
Segundo CPRM (2016), essas rochas podem apresentar textura bandada ou arranjos com
porfiroblastos de feldspato. O gnaisse contém níveis xistosos, ricos em biotita, granada e
sillimanita, de espessura decimétrica a decamétrica, intercalados com níveis gnáissicos claros
ou com quartzito. Idades 207Pb/206Pb entre 1,9 e 0,6 Ga foram obtidas por Schmitt et al. (2004)
em zircões detríticos de sillimanita-granada-biotita gnaisse amostrados na região de Macaé,
próximo ao contato com o Terreno Cabo Frio.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 5.26 – Exemplos de rochas e afloramentos do Grupo São Fidélis: (a) Vista geral da área de afloramento
de rochas paragnaissicas – Ponto 249; (b) Sillimanita Gnaisse alterado – Ponto 230; (c) Detalhe do gnaisse
alterado - Ponto 194; (d) Detalhe do gnaisse com dobras - Ponto 196; (e) Afloramento de rochas (Kinzigito) Ponto 227; (f) Afloramento de gnaisses homogêneos – Ponto 228: Visconde de Imbé/RJ.
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Grupo Italva (NP12itv)
Definido inicialmente por Machado Filho et al., 1983, apud CPRM, 2016, apresenta um
conjunto de rochas constituídas por granada-hornblenda gnaisses, biotita-moscovita gnaisse,
mármores e anfibolitos. Na AE, esse Grupo apresenta duas unidades: São Joaquim e Unidade
Euclidelândia, além de uma porção que ficou denominada genericamente de Grupo Italva.
Ocupam, juntas, cerca de 1,95% da área de estudo.
O Grupo Italva se dispõe em faixas NE-SW aflorando entre os municípios de Cantagalo
e Italva. Consiste basicamente de gnaisses intercalados com mármores e anfibolitos. A Figura
5.27 exemplificam alguns exemplarem do Grupo Italva. Na AE, também podem ser observadas
a presença de duas unidades distintas: Unidade São Joaquim e Euclidelândia.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.27 – Exemplos de rochas do Grupo Italva: (a) Afloramento de rocha gnáissica – Ponto 190; (b)
Afloramento de rocha alterada gnáissica – Ponto 190; (c) Afloramento de gnaisses – Ponto 210, próximo ao
traçado da LT; (d) Afloramento de gnaisses no leito da drenagem – Ponto 210, próximo ao traçado da LT.

(1) Unidade São Joaquim (NP12itsj)
Essa unidade é representada por mármores que compõem o relevo mais escarpado da
região representado pelas serras das Águas Quentes, do Cândido e Vermelha. Quando muito
alterada produz um solo de cor laranja avermelhada que não preserva a estrutura da rocha
formando um relevo colinoso (Figura 5.28). Na AE ocorrem em apenas 0,11% da área.
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As rochas dessa unidade correspondem a uma sequência metacarbonática, com
espessuras entre 500 a 1000 metros, constituída de mármore calcítico dolomítico rico em
grafita, com intercalações de anfibolito, rochas metaultramáficas, rochas calcissilicáticas e
metachert quartzoso (CPRM, 2016). Os mármores possuem coloração variada desde branca,
amarelada, cinza azulada de aspecto leitoso e azul. A granulometria varia de média a muito
grossa com cristais de carbonatos romboédricos bem desenvolvidos que chegam a 3cm. A
presença de grafita e sulfetos disseminados ou em níveis bem marcados é comum.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.28 - Exemplos de rochas da Unidade São Joaquim: (a) Serra Formada por rochas na região há três
minas para exploração do mármore - Ponto 219; (b) Detalhe da Rocha da Unidade São Joaquim, composto por
minerais de carbonato de cálcio intercalados com quartzo e biotita - Ponto 218; (c) Detalhe da Rocha da Unidade
São Joaquim, composto por mármore bandando - Ponto 220, Bloco de Rocha na beira da rodovia RJ166; (d)
Detalhe do mármore composto por minerais de carbonato de cálcio - Ponto 220, Bloco de Rocha na beira da
Rodovia RJ166.

(2) Unidade Euclidelândia (NP12iteu)
Na área de estudo, esta unidade representa 0,68 % da AE. São encontrados biotitamoscovita gnaisse granítico a tonalítico, localmente granatíferos e com sillimanita (Figura
5.29).
O contato com a Unidade São Joaquim é marcado por intercalação de gnaisses,
mármores e rochas calcissilicáticas. A rocha apresenta coloração cinza, granulometria fina a
grossa e foliação penetrativa marcada pela orientação de biotita e muscovita. É comum a
intrusão de pegmatitos, discordantes da foliação, composto por quartzo, feldspato, turmalina e
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sillimanita. São quartzo, ortoclásio, microclina e plagioclásio que variam em proporção
(CPRM, 2016).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 5.29 – Exemplos de rochas da Unidade Euclidelândia: (a) Gnaisse aflorante - Ponto 222; (b) Gnaisse
aflorante - Ponto 217; (c) Obras em talude de rocha gnaissica - Ponto 181, Cordeiro/RJ; (d) Relevo onde ocorre
rochas gnaissicas - Ponto 212, próximo o traçado da LT; (e) Gnaisse aflorante - Ponto 217; (f) Gnaisse alterado –
Ponto 224.

Sucessão Buzios (NP2bu – NP3pb)
Este Grupo ou Sucessão aflora, na AE, na porção nordeste do município de Casemiro
de Abreu e ocupa menos de 1% da AE. É constituído por metassedimentos aluminosos
(metapelitos) com frequentes intercalações de camadas de rochas calcissilicáticas e corpos de
anfibolitos. Os metassedimentos aluminosos compreendem granada biotita gnaisses bandados,
migmatíticos, com granulometria média a grossa, cuja característica marcante é a presença de
cianita e sillimanita (HEILBRON et al., 1982), além de feldspato potássico, granada, biotita,
plagioclásio e quartzo em proporções variadas. Turmalina, rutilo, apatita e zircão são minerais
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acessórios comuns. Esta paragênese indica condições de metamorfismo de fácies granulito com
pressão elevada (HEILBRON et al., 1982; SCHMITT et al., 2004, apud, CPRM, 2016). Os
anfibolitos ocorrem como corpos tabulares com espessuras variando entre poucos centímetros
até dezenas de metros, composto por plagioclásio, hornblenda, clinopiroxênio (diopsídio) e
proporções variáveis de granada a biotita. Minerais opacos, zircão, titanita e rutilo são minerais
acessórios frequentes.
Rochas calcissilicáticas ou gnaisses, com composição calcissilicática, ocorrem ainda
intercaladas nos paragnaisses desta unidade. Aparecem tanto como lentes centimétricas,
frequentemente boudinadas, como em camadas mais espessas, podendo chegar a dezenas de
metros. Apresentam bandamento composicional interno, com níveis mais esverdeados, ricos
em diopsídio, e níveis mais claros de quartzo-feldspáticos. Sua mineralogia é dada por
diopsídio, granada, hornblenda, biotita, plagioclásio, K-feldspato, quartzo e escapolita (CPRM,
2016).

Suíte Serra dos Órgãos (NP3γsor)
Esta Unidade aflora no norte do município de Cordeiro/RJ, próximo a divisa com
município de Duas Barras/RJ e ocupa cerca de 0,03% da Área de Estudo (AE). É constituída
por gnaisses granitóides, paragnaisses e granitos que fazem parte do Terreno Oriental da Faixa
Ribeira (TUBINAMBÁ et al., 2012).
A Suíte Serra dos Órgãos compreende um extenso corpo de dimensões batolíticas
alojada no Domínio Costeiro do Terreno Oriental da Faixa Ribeira. Inclui granodioritos e
granitos com biotita e/ou hornblenda com índice de cor de meso a leucocrático, de granulação
grossa e estrutura equigranular a levemente porfirítica, geralmente com uma foliação incipiente
e descontínua, dada pela biotita e hornblenda, ocorrendo também granada nos termos
leucocráticos (CPRM, 2016). TUPINAMBÁ (1999) confirmou que a Suíte Serra dos Órgãos é
intrusiva nos ortognaisses do Complexo Rio Negro e em leucognaisses da Suíte Cordeiro. A
composição é expandida de tonalítica a granítica, com caráter calcioalcalino. Idades de zircões
por U-Pb incluem 569 ± 6 Ma, obtida por Silva et al. (2003) e 559 ± 4 Ma obtida por Tupinambá
(1999).
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Complexo Rio Negro (NP31rn)
O Complexo Rio Negro aflora na porção cento-sul do município de Cantagalo, na AE,
e ocupa cerca de 6% da AE (Figura 5.30). Suas rochas correspondem ortognaisses originados
pelo metamorfismo de rochas ígneas mais antigas, formadas há aproximadamente 600 milhões
de anos. As rochas são caracterizadas por diorito, tonalito gnaisse, leucogranito e gnaisse
porfirítico (TUBINAMBÁ et al., 2012). São rochas gnáissicas e apresentam texturas macro e
microscópicas de recristalização metamórfica em fácies anfibolito. Os quartzo-monzodioritos
a quartzo monzonitos são rochas de grão fino a médio, pouco foliadas, geralmente cortadas por
uma rede de veios aplíticos. São compostas por biotita, hornblenda e titanita, com predomínio
de plagioclásio sobre microclina.
O granodiorito é uma rocha gnáissica inequigranular, cinza e mesocrática, com
megacristais de microclina deformados (textura augen) em uma matriz fina contendo
hornblenda e biotita, além de plagioclásio e quartzo. Enclaves centimétricos a métricos de
quartzodiorito são comumente associados ao granodiorito. Texturas migmatíticas são comuns
no granodiorito, com geração de leucossoma grosso de composição granítica. O granito da série
tem grão fino a médio. As rochas desta série possuem um caráter calcio-alcalino de alto-K
(TUPINAMBÁ et al., 2012). A idade de cristalização de rochas do CRN foi obtida por
Tupinambá et al. (1998) em gnaisse tonalítico em Duas Barras (634+/-10 Ma, U-Pb).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.30 – Exemplos de rochas do Complexo Rio Negro: (a) Vista do afloramento de rocha alterada - Ponto
166; (b) Detalhe de rocha alterada onde nota-se micas (biotitas), além de quartzo e feldspato alterados - Ponto
166; (c) Rochas aflorantes no rio Homônimo (margens da Rodovia RJ152) - Ponto 174; (d) Detalhe de rocha
alterada onde estrutura gnaissica reliquiar da antiga rocha - Ponto 172.

Complexo (Suíte) Serra da Bolivia (NP3γ1sb)
Esta suíte ocorre em 1,13% da AE, localizada a oeste de Cordeiro/RJ. Corresponde a
uma suíte plutônica gnaissificada compreende pelo menos duas séries magmáticas: uma
incluindo quartzo-diorito a granodiorito e outra com baixo teor em quartzo com monzogabro,
monzodiorito, monzonito e sienito (HEILBRON et al., 2013, CPRM, 2016). Variedades de
rochas gabroicas grosseiras (gabronorito, gabro e leucogabro) ocorrem como lentes
decamétricas entre as rochas da suíte (Figura 5.31). Os dioritos e quartzo dioritos são
mesocráticos, de granulação fina ou grossa e textura equigranular (predominante) ou porfirítica.
Monzodioritos e monzogabros ocorrem com aumento do teor em microclina e baixa
concentração de quartzo, sendo domínios homogêneos e domínios migmatíticos, com lentes de
leucossoma e melanossoma paralelas à foliação regional. A textura gnáissica é bem marcada
nos granodioritos do final da série, chegando a ocorrer foliação milonítica no contato basal da
suíte. Os granodioritos são mesocráticos, de granulação média a grossa, com biotita e
hornblenda em agregados minerais ou dispersos na matriz (HEILBRON et al., 2012a).
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Os tipos graníticos da Suíte Serra da Bolívia são o monzogranito, quartzo-monzonito e
quartzo-sienito (Heilbron et al., 2012a). São rochas acinzentadas, leucocráticas, de granulação
grossa, com forte textura gnáissica e megacristais de feldspato tabular. O mineral máfico é a
biotita, não ocorrendo hornblenda, e granada ocorre ocasionalmente (DUARTE et al., 2012). A
idade do magmatismo da Suíte Serra da Bolívia foi determinada em quatro amostras por
Heilbron et al. (2013): 596 ± 5 Ma, U-Pb zircão de hornblenda gabronorito, série CA3; 590 ±
6 Ma, SHRIMP zircão de leucogabro; 591 ± 4 Ma SHRIMP zircão de tonalito; 574 ± 4 Ma,
SHRIMP zircão de monzonito.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.31 – Exemplo de rochas do Complexo Serra da Bolívia: (a) Vista Geral do relevo que aflora rochas
(blocos) - Vista do ponto 149 para noroeste; (b) Vista geral do relevo que aflora rochas - Vista do ponto 150 para
sudoeste – Ponto 150; (c) Vista Geral do relevo que aflora rochas (blocos) - Vista do ponto 158 para sul; (d)
Vista geral do relevo que aflora rochas - Vista do ponto 157 para sul.

Suíte Trajano de Moraes (NP3ϒ1tr)
Inserida nas Rochas do Grupo São Fidelis, a Suíte Trajano de Moraes apresenta como
um cirpo alongado na direção NE-SW, e aflora nos municípios de Trajano de Moraes e
Sodrelândia/RJ (Figura 5.32). O corpo principal dessa suíte tem cerca de 48 km na direção
N45E, com largura, em mapa, entre 0,8 e 4 km e passa na área urbana de Trajano de Moraes.
Apresenta dois tipos litológicos principais, um contendo dioritos e tonalitos, e outro contendo
granitos e granodioritos.
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A migmatização incipiente é presente em grandes domínios da suíte, com formação de
leucossoma tonalítico a granítico fino a grosso, disposto em bandas ou em arranjo ptigmático.
O melanossoma contém biotita e/ou anfibólio (GERALDES et al., 2012). Os dioritos da unidade
são melanocráticos, foliados, de grão fino, com megacristais de hornblenda e biotita. A biotita
predomina sobre hornblenda, e o conjunto de minerais máficos chega a 45% em volume modal,
o que explica o alto teor de potássio da rocha (TUPINAMBÁ et al., 2012).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.32 – Exemplos de rochas e afloramentos da Suíte Trajano de Moraes: (a) Vista de afloramento dos
granitos - Ponto 239; (b) Detalhe da rocha granítica - Ponto 239; (c) Vista de serra formada por granitos - Ponto
243; (d) Vista de blocos graníticos sobre a superfície do terreno - Ponto 246

Suíte Cordeiro (NP3γ2co)
Ocorre, na AE, como uma faixa SW-NE, nos municípios de Cordeiro e Cantagalo/RJ,
ocupando cerca de 2,23 % da AE (Figura 5.33). Possuem composição granodiorítica a granítica,
por vezes tonalíticos. Em geral, são homogêneos, pouco foliados, hololeucocráticos de
composição variando de granito à alcalifeldspato granito (TUBINAMBÁ et al., 2012, CPRM,
2016);
Afloram como soleiras ou diques intrudidos no Complexo Rio Negro, de composição
de granodiorítica a granítica, por vezes tonalíticos. Tem índice de cor leucocrático,
granulometria média, textura homófona e frequentemente apresenta schlieren, enclaves
microgranulares e granulares de hornblenda gabro. Soleiras podem ocorrer nos
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metassedimentos do Grupo Raposo como bandas pegmatoides, por vezes com textura gráfica e
contatos concordantes (CPRM, 2016).
Predomina o gnaisse leucocrático a hololeucocrático, de granulometria média a grossa,
com foliação fraca a bem desenvolvida marcada pela orientação de biotita e fitas de quartzo. A
composição mineralógica da Suíte Cordeiro é dada por feldspato potássico (microclima
predominante e o ortoclásio), plagioclásio, quartzo, biotita e a muscovita, que pode ocorrer
como mineral primário. Texturalmente a rocha é equigranular granoblástica, com a maior parte
dos grãos mostrando forma subédrica. A composição varia de sienogranito a granodiorito. Os
litotipos que contêm muscovita primária e sillimanita evidenciam o caráter aluminoso destas
rochas, classificados como granada-biotita-muscovita granitos foliados (Tupinambá et al.
2012).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.33 - Exemplos de rochas da Suíte Cordeiro: (a) Rocha – Vista do Ponto 213 para norte, Cantagalo/RJ;
(b) Vista da Serra formada por rochas Graníticas – Vista do Ponto 179 para sudeste, Cantagalo/RJ; (c) Contato
entre rochas do Grupo Italva (parte de baixo da foto) com rochas da Suíte Cordeiro (parte acima do tracejado) Ponto 184, Cordeiro/RJ; (d) Rocha alterada - Ponto 183, Cordeiro/RJ.

Suíte Imbé (NP3γim)
Os granitoides foliados da Suíte Imbé ocorrem como corpos de dimensões variadas na
Serra do Mar. Na AE, ocupa apenas 0,21 % da área. O principal litotipo da Suíte Imbé é um
biotita gnaisse mesocrático, de grão grosso a médio, e texturalmente, pela presença de
megacristais de feldspato subedrais, com faces ígneas preservadas. Texturas equigranulares, de
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granulação grossa e foliação descontínua são também comuns (TUBINAMBÁ et al., 2012).
Texturas próprias de rochas granitoides do tipo I e do tipo S coexistem. Em relação à fonte
magmática primária (tipo I), são descritos: megacristais isolados de hornblenda anedral a
subedral; biotita em megacristais, em alta concentração, em cristais isolados ou em aglomerados
na foliação; megacristais de plagioclásio (andesina) subedral, ortoclásio e microclina e raros
megacristais de plagioclásio (labradorita) antipertítico; allanita subedral, apatita, titanita, zircão
em cristais euedrais. Quanto à fonte metassedimentar, encontra-se enclaves de: granadabiotita
gnaisse e quartzitos; granada em cristais límpidos e sillimanita fibrolita em bandas biotíticas,
megacristal subedral de muscovita; cristais isolados e arredondados de zircão (Tupinambá et
al., 2012).

Suíte Desengano (NP3aγ2ds)
A Suíte Desengano aflora na porção nordeste do município e ocupa 0,31% da AE
(Figura 5.34). Ocorre em corpos alongados de direção NE-SW no Domínio Costeiro do Terreno
Oriental e é constituída por granitos a tonalitos, porfiríticos a inequigranulares, em geral
gnaissificados. As rochas que compõem essa suíte são homogêneas, de coloração cinzenta,
granulação média a grossa (eventualmente fina) e estrutura variando de isotrópica a foliada. A
foliação pode ser primária, de fluxo magmático, formatada pelo arranjo dos pórfiros de
feldspatos, ou metamórfica dada pela orientação das biotitas. Ocorre tanto leucossomas com
granada, quanto melanossomas com biotita e granada, ambos concordantes à foliação da rocha,
gerando um migmatito estromático (CPRM, 2016). Texturalmente a rocha varia de
inequigranular/ granoblástica a porfirítica/ porfiroclástica e sua composição mineral principal
é: plagioclásio, K-feldspato, quartzo, biotita, granada, mineral opaco, zircão e apatita. Enclaves
de biotita-granada gnaisse, anfibolito e rocha calcissilicática são comuns (HEILBRON et al.,
2012; NOGUEIRA et al., 2012).
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(a)

(b)

Figura 5.34 – Detalhes da Suíte Desengano: (a) Vista da área de afloramento, Rio Grande – Ponto 226; (b)
Detalhe da rocha granítica, Rio Grande – Ponto 226.

Suíte Charnocktica Leopoldina (NP3aγlp)
Suas rochas afloram na AE próximo do município de Leopoldina/MG, ocupando cerca
de 4,9% da AE (Figura 5.35). Afloram na forma de corpos lenticulares a sigmoidais
preferencialmente encaixados ao longo dos contatos entre o Grupo Andrelândia e o Complexo
Juiz de Fora. Petrograficamente, a suíte apresenta uma associação de granitoides charnockíticos
com proporções variáveis de quartzo, plagioclásio, feldspato potássico, hornblenda, hiperstênio
e clinopiroxênio orientados segundo a foliação regional. Apesar de comumente ocorrerem
deformados, estes granitóides podem apresentar características ígneas preservadas para a
mesma paragênese.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.35 – Exemplos de rochas da Suíte Charnockitica Leopoldina. (a) Vista geral do afloramento de – Ponto
105; (b) Detalhe do bandamento das rochas – Ponto 105; (c) Serras formadas por rochas da Suíte Leopoldina Ponto 103; (d) Vista das rochas com presença de dobras - Ponto 107.
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Suíte Muriaé (NP12itsp)
Essa suíte está localizada entre rochas do Complexo Quirino e Suite Charnockitica
Leopoldina, composto por um extenso corpo de ortognaisses migmatizados ou não. Está
localizado na AE, na porção nordeste do município de Leopoldina/MG (Figura 5.36).
Segundo Figueirdo (2009), esse corpo apresenta litotipos com orientação preferencial
NNE-SSW, ocorrendo como uma larga faixa com cerca de 60 Km de extensão e largura
variando entre 10 e 20 Km. É limitado a leste por granitóides de composição charno-enderbítica
e a oeste por rochas metassedimentares comumente miloníticas.
Segundo a autora (Figueiredo, 2009) o litotipo predominante nesta Suite Muriaé é um
ortognaisse a biotita e/ou a anfibólio, quase sempre migmatizado, exibindo estruturas do tipo
schöllen, estromática e schlieren. É comum a ocorrência de mobilizados anatéticos de
composição granítica, granulação média a grossa, podendo ou não apresentar orientação
mineral evidente. Frequentemente são porfiríticos, pobres em minerais máficos, podendo exibir
megacristais de feldspato. Existem porções do corpo onde as altas taxas de anatexia geraram
migmatitos com estrutura nebulítica. Mesmo nos locais de anatexia intensa, é possível
reconhecer restos de um paleossoma finamente bandado, rico em minerais máficos, exibindo
contato difuso com os granitóides anatéticos.
As rochas migmatíticas exibem, com freqüência, enclaves máficos de tamanho
centimétrico a métrico, deformados em intensidade variável. Nos locais de migmatização muito
intensa, os enclaves tornam-se bandados e por vezes envolvidos pela fusão. Onde a
migmatização é pouco expressiva ou inexistente, o ortognaisse exibe um bandamento de
espessura variável, milimétrica a centimétrica, eventualmente ocorrendo porções onde o
bandamento desaparece e predomina um granitóide fortemente foliado. Em zonas muito
cisalhadas a rocha torna-se milonítica, os enclaves são fortemente estirados e é comum a
ocorrência de megacristais de feldspato rotacionados, normalmente sem assimetria
(FIGUEIREDO, 2009).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.36 – Detalhamento da Suíte Murié na AE: (a) Vista geral do afloramento de rochas Chanockiticas –
Ponto 126; (b) Vista geral do afloramento de rochas Chanockiticas alteradas, com diques de aplitos cortando
essas rochas – Ponto 127; (c) Detalhe do afloramento, com três tipos de texturas (gnaissica bandada, mais
grosseira e diques de granitos – pegmatitos claros) - Ponto 127; (d) Vista das rochas com presença de dobras Ponto 107.

Suíte Surui (Є2γ5susu)
Essa suíte aflora nos municípios de Trajano de Moraes e Macaé, como corpos intrusivos
no interior do Grupo São Fidelis e ocupam 4,25% da AE (Figura 5.37). A Suíte Suruí
compreende uma geração de granitos tardi a pós-colisionais, em que seus representantes por
vezes mostram ainda alguma deformação tectônica. Alguns corpos foram datados ao redor de
510 Ma, e são comumente cortados por representantes da granitogênese final do Ordoviciano
(~485 Ma). Inserida na evolução do magmatismo cambro-ordoviciano, é representada por
plutons e diques subverticais a sub-horizontais de granitos homófonos, sem feições macro ou
microscópicas de deformação interna (TUPINAMBÁ et al., 2012). É uma rocha de granulação
fina com biotita repleta de minerais acessórios (apatita, minerais opacos e zircão), em sua
margem o dique apresenta bordas granofíricas, além de quartzo e feldspato (TUBINAMBÁ et
al., 2003);
O Granito Suruí é caracteristicamente megaporfirítico, com cristais de microclina de até
4 cm, euédricos a subédricos, com 5 a 15% de matriz de granulação média. Foliação magmática
é comumente exibida, também ocorrendo estrutura difusa. Deformação cristalina dada por leve
achatamento dos megacristais de feldspato e pela incipiente recristalização de quartzo. Zircões
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

76

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
do Granito Suruí na pedreira homônima à beira da rodovia BR-116, foram datados pelo método
U-Pb LA-ICPMS por Valeriano et al. (2011), obtendo-se uma idade de 511.2+- 6.9 Ma (CPRM,
2016).

(a)

(b)

Figura 5.37 – Detalhes da Suíte Suruí na AE: (a) Vista geral da área de ocorrência dos granitos da Suite Surui –
Ponto 255; (b) Detalhe da rocha granítica da Suite Surui – Ponto 255.

Grupo Barreiras (ENb)
A Formação (ou Grupo) Barreiras aflora, na AE, em uma pequena porção no município
de Macaé/RJ, ocupando cerca de 0,24% da AE. Está associado as formas de tabuleiros e
falésias. A maioria dos estudos sobre a Formação Barreiras tem sido realizada nas regiões Norte
e Nordeste do país, de onde provém a idade mais confiável para seus depósitos - Mioceno com base em registros palinológicos (ARAI et al., 1988) e da geocronologia de minerais
supergênicos (LIMA, 2008).
A associação litofaciológica de maior ocorrência, amplamente distribuída entre Macaé
e a divisa com o Espírito Santo, corresponde a intervalos predominantemente areníticos,
intercalados a lamitos argilosos, podendo incluir níveis conglomeráticos. Os arenitos são
maciços ou estratificados (estratificações cruzadas ou plano-paralelas), dispostos em camadas
lenticulares extensas a tabulares; os lamitos, em geral maciços, ocorrem em camadas
lenticulares a tabulares. Estes depósitos apresentam coloração avermelhada, são mosqueados e
caracteristicamente ferruginizados. Esta associação litofaciológica é interpretada como
depósitos de canais fluviais entrelaçados, variando de proximais (quando conglomeráticos,
identificados predominantemente na região de Macaé e Carapebus) a distais.
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Formação Superficiais Recentes
As Formação Superficiais na Área de Estudo são representadas pelos depósitos
aluvionares, de Talus e litorâneos. Juntos ocupam cerca de 3,5% da Área de Estudo. Existem
muitas planícies na AE que, pela escala dos mapas utilizados não são mapeáveis. Constituem
em sua maioria depósitos de sedimentos inconsolidados relacionados a processos geológicos
continentais, costeiros e marinhos recentes ou atuais, que atuam sobre um relevo composto de
serras, planaltos, maciços dissecados e um extenso litoral.

Depósitos aluvionares recentes (Q2a)
Constituem depósitos nas margens, fundos de canal, barras arenosas e planícies de
inundação de rios, além de areias, cascalheiras, siltes e argilas resultantes dos processos de
erosão/transporte e deposição a partir de áreas fontes diversas. (Figura 5.38).

(a)

(b)

Figura 5.38 – Detalhamento dos Depósitos Aluvionares: (a) Vista geral da área de ocorrência de Planícies –
Ponto 257; (b) Vista geral da área de ocorrência de Planícies Aluvionares, Rio Macaé/RJ - Ponto 258.

Depósitos gravitacionais – Tálus (Q2c/Qt)
Esta unidade encontra-se localizada entre o embasamento e os depósitos de origem
transicional. Caracteriza-se por apresentar sedimentos semiconsolidados a inconsolidados, com
grande variação granulométrica, incluindo cascalho areno-argiloso e cascalho areno-sílico
argiloso, com estraficação ausente ou incipiente. Apresentam, geralmente, formas de rampas
coluviais e tálus constituídos de alternância de níveis de deposição cascalhosa, arenosa e
argilosa, com presença de horizontes de seixos e blocos (FILHO et al., 2004). Depósitos
gravitacionais, constituídos por blocos e matacões de grandes dimensões, de litotipos variados
e com matriz imatura, geralmente associados a encostas com acentuado gradiente, como as que
ocorrem nas escarpas das serras do Mar, da Mantiqueira, maciços costeiros, entre outras (Figura

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

78

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
5.39).

(a)

(b)

Figura 5.39 – Afloramentos dos Depósitos Gravitacionais: (a) Vista geral do afloramento de depósitos de talus
no pé da escarpa da montanha – Ponto 109; (b) Vista geral do afloramento de depósitos de talus no pé da escarpa
da montanha – Ponto 229.

Depósitos litorâneos (Q2li)
Geralmente dispostos em áreas mais próximas à linha de costa, sendo constituídos por
sedimentos quaternários essencialmente arenosos típicos dos ambientes marinho praial e eólico,
além de sedimentos predominantemente siltosos e argilosos, contendo teores variados de
matéria orgânica, característicos de ambientes lagunar, flúvio-lagunar e paludial. Podem
ocorrer em forma de terraços, praias lagunares e oceânicas, pântanos, deltas, dunas, entre outros
(PIMENTA, 2018);
Os depósitos praiais se constituem de areia média a grossa com extremo grau de
maturidade textural e mineralógica (com boa seleção e ótimo arredondamento), constituídas de
quartzo (>95 %). Ocorrem subordinadamente, níveis ricos em argila e silte ricos em matéria
orgânica. Ocasionalmente observam-se laminações plano-paralelas e ocorrência de conchas de
origem marinha. Apresenta fácies associadas à sedimentação eólica costeira, caracterizadas por
granulação mais fina (Figura 5.40).

(a)

(b)

Figura 5.40 – Detalhamento dos Depósitos Litorâneos na AE: (a) Vista geral da área de ocorrência, entrada de
Rio das Ostras/RJ – Ponto 271; (b) Vista geral da área de ocorrência, entrada de Rio das Ostras/RJ – Ponto 272.
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5.2.4. Geomorfologia
A Geomorfologia é a área responsável pelo estudo das formas de relevo em suas
fisionomias atuais, seu processo geológico e seu histórico de formação e transformação. O
relevo constitui um dos principais elementos determinantes na ocupação do espaço pelo
homem, guiando as atividades antrópicas de acordo com as possibilidades de utilização do
terreno. As escolhas pelo desenvolvimento de atividades em determinado tipo de relevo, que
não considere suas características genéticas, morfológicas e dinâmicas, apresentam grande risco
de insucesso tanto para a atividade a ser desenvolvida quanto ao equilíbrio geomorfológico
existente, podendo conduzir a uma acelerada degradação ambiental.
Para condução desse estudo, foi realizada uma análise hierárquica, abordando o relevo
por divisões taxonômicas, em que os dois primeiros táxons serão utilizados para caracterização
regional, sendo eles os Domínios Morfoestruturais e as Regiões Geomorfológicas, detalhados
em Unidades Geomorfológicas. Além disso, fez-se uma análise dos Modelados, de modo a
analisar os padrões de relevo. As informações aqui descritas são baseadas no levantamento
técnico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através da
interpretação de imagens de sensoriamento remoto e geração de um mosaico, formando a carta
em escala de 1:250.000 do mapeamento topográfico sistemático.
O diagnóstico referente a geomorfologia foi realizado a partir do desenvolvimento de
duas escalas distintas de abordagem. A primeira abrange toda a Área de Estudo (AE), enquanto
que a segunda abrange a Área Diretamente Afetada (ADA), considerada como a área do
traçado/eixo principal projetado da LT, com os trabalhos de campo, entre os dias 14 e 18 de
dezembro 2020.
Dessa maneira, a metodologia utilizada para a elaboração desse estudo baseia-se na
proposta de Ross (1992, apud IPT, 1997), sendo que tal proposta metodológica, por sua vez,
está atrelada nos conceitos de morfoestrutura e morfoescultura propostos por Gerasimov e
Macerjakov (1968), apud IPT (1997), onde se considera que a ordem taxonômica do relevo é
baseada em seis táxons, descrito a seguir (IPT, 1997):
➢ 1º Táxon - caracteriza-se as unidades morfoestruturais;
➢ 2º Táxon - caracteriza-se as unidades morfoesculturais representadas por serras,
planaltos e depressões contidas nas unidades morfoesculturais apresentadas;
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➢ 3º Táxon - caracteriza-se as unidades morfológicas (tipos de relevo), representadas por
diferentes padrões de formas semelhantes, considerando-se as altimetrias dos topos, a
dominância de declividades das vertentes, dimensões interfluviais e entalhamento dos
canais de drenagem;
➢ 4º Táxon - corresponde a cada uma das formas de relevo, componentes das diferentes
unidades morfológicas;
➢ 5º Táxon - corresponde aos setores de cada uma das formas de relevo identificadas;
➢ 6º Táxon - corresponde às formas atuais menores decorrentes de processos atuais,
inclusive os antrópicos (formas erosivas, movimentos de massa e suas cicatrizes, cortes
e aterros executados por maquinário, entre outros).
Para a elaboração do mapa referente à AE foi utilizado como fonte o Mapa
Geomorfológico dos Estados do Rio de Janeiro (CPRM, 2000) e de Minas Gerais (RADAM
BRASIL, 1983 e IBGE, 2019).
Classificação Geomorfológica da Área de Estudo
Os Domínios Morfoestruturais, o maior táxon na compartimentação do relevo,
organizam os fatos geomorfológicos regionalmente de acordo com fatores que, sob efeitos
climáticos ao longo do tempo geológico, geraram amplos conjuntos de relevos. A área de estudo
está inserida em dois Domínios, sendo que: a maior parte da área está sobre os Cinturões Móveis
Neoproterozóicos, que compreendem extensas áreas representadas por planaltos, alinhamentos
serranos e depressões interplanálticas; e uma pequena parte está inserida nos Depósitos
Sedimentares Quaternários, que é constituído pelas áreas de acumulação, representadas pelas
planícies e terraços de baixa declividade e, eventualmente, depressões modeladas sobre
depósitos de sedimentos dispostos na zona costeira ou no interior do continente.
O segundo nível hierárquico é dado pelas Regiões Geomorfológicas, as quais
representam conjuntos litomorfoestruturais que possuem características genéticas comuns
devido à ação de fatores climáticos pretéritos e atuais. As Unidades Geomorfológicas, terceiro
e mais detalhado nível, são definidas como um arranjo de formas altimétrica e
fisionomicamente semelhantes, sendo que cada uma evidencia os processos de formações
superficiais. A Tabela 5.9 e a Figura 5.41 apresentam as Unidades Geomorfológicas presentes
na área de estudo. No volume IV, deste EIA, encontra o Mapa 06: Carta Geomorfológica da
Área de estudo, correspondente a representação dos domínios geomorfológicos e unidades de
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relevo da AE.
DOMÍNIO (1º
Taxon)

Cinturões Móveis
Neoproterozóicos
(ou Escudo
Atlântico)

Depósitos
Sedimentários
Quaternários

Tabela 5.9 – Unidades Geomorfológicas presentes na área de estudo.
REGIÃO GEOMORFOLÓGICA (2°
UNIDADE GEOMORFOLÓGICA (3°
Taxon)
Taxon)
Planaltos do Leste de Minas
Patamares de Juiz de Fora
Colinas e Morros Costeiros do Sudeste
Colinas Costeiras Fluminenses
(Superfície Aplainada do Litoral Leste
(Superfície Aplainada do Litoral Leste
Fluminense)
Fluminense)
Serra da Mantiqueira Setentrional
Serranias da Zona da Mata Mineira
Escarpa Reversa da Serra do Desengano
Escarpas Serranas
Escarpa das serras de Macaé, Macabu e Imbé
Escarpas e Reversos
Escarpa Reversa do Planalto da Região Serrana
da Serra do Mar
Planaltos Residuais
Planalto Reverso da Serra dos Órgãos
-Maciços Costeiros Fluminenses
Depressões dos Rios Pombas e Muriaé
Depressão do Vale do Rio Negro
Alinhamentos de Cristas da Despressão do Rio
Depressões do Rio Paraíba do Sul
Paraíba do Sul
(Depressão com Serras Alinhadas do NorteNoroeste Fluminense)
Planícies do Rio Paraíba do Sul
Formas Agradacionais Atuais e Subatuais
Interioranas
Planícies e Terraços Fluviais
Planícies Deltáicas, Estuarinas e Praiais
Planícies Litorâneas (Planície do Rio Macaé)

Figura 5.41 – Unidades Geomorfológicas presentes na área de estudo.

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

82

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Cinturões Moveis Neoproterozoicos
O Escudo Atlântico ou Cinturão Orogênico do Atlântico, ou Cinturão de Cisalhamento
do Atlântico representa uma das importantes feições geotectônicas da fachada atlântica
brasileira, estendendo-se de Santa Catarina até o norte da Bahia. Compõe-se de diversas faixas
de dobramento, dentre as quais destaca-se a Faixa de Dobramentos Ribeira, que abrange todo
o estado do Rio de Janeiro. Esse cinturão constitui-se em um conjunto diversificado de rochas
graníticas e gnáissicas, submetidas a diversos eventos orogenéticos ao longo do Pré-Cambriano
(ALMEIDA et al., 1976; HEILBRON et al., 1995).
Na área de estudo, para estão Região Geomofológica, estão inseridas as seguintes
unidades geomorofologicas: Planaltos dos Leste de Minas, Colinas e Morros Costeiros do
Sudeste, Serra da Mantiqueira Setentrional, Escarpas e Reversos da Serra do Mar e Depressões
do Rio Paraíba do Sul.
Planaltos do Leste de Minas
Esta Região Geomorfologia é representada pela Unidade Patamares de Juiz de Fora e
ocupa 8,15% da AE. A Figura 5.42 apresenta as formas de relevo encontradas nesta região. São
colinas e morros com vertente côncavo-convexa, com amplitudes de relevo entre 50 a 60 m.
Apresenta planaltos dissecados que abrangem grande parte do interflúvio das bacias dos rios
São Francisco e Grande, e a maior parte das encostas das serras do Espinhaço e da Mantiqueira.
A dissecação fluvial atuante nas rochas predominantemente granito-gnáissicas do
embasamento Pré-Cambriano, resultou em formas de colinas e cristas com vales encaixados
e/ou de fundo chato, de maneira generalizada em toda a extensão dos planaltos. No setor leste,
a dissecação fluvial produziu um relevo peculiar em afloramentos rochosos: os pontões e
morros, que ocorrem isolados, associados às colinas, ou em grupamentos. Os principais
grupamentos de pontões relacionam-se com a rede de fraturas e falhas de direção NE, e estão
orientados nas mesmas direções dos fraturamentos.
Entre as características morfológicas do setor leste dos Planaltos Dissecados, destacamse os alinhamentos de cristas na direção geral N-S, interceptados pela drenagem do Rio Doce e
afluentes. As altitudes são muito variáveis. Na zona de encosta da Mantiqueira e Serra do
Espinhaço, encontram-se cristas a 1.000 e 1.200 m, sendo que nos vales a altitude varia de 750
a 800 m.
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Nas proximidades de Santos Dumont, os planaltos apresentam um desnivelamento
erosivo originado do recuo de cabeceiras dos rios Xopotõ e Piranga, e das bacias dos rios Doce
e Paraíba do Sul. (RADAM, 1983). Como Unidade Geomofologia encontra-se os Patamares de
Juiz de Fora, que ocorre nos arredores das Cidades de Juiz de Fora e Santos Dumont, situada
entre um compartimento de planalto a oeste (Planalto dos Campos das Vertentes) e um
compartimento de depressão (Depressão dos Rios Pomba e Muriaé). Com altitudes entre 600
m e 1 000 m, aproximadamente, o Patamar de Juiz de Fora é um trecho de evidente transição
entre o Planalto dos Campos das Vertentes, cujas altitudes superam 1 000 m, e a Depressão dos
Rios Pomba e Muriaé, com altitudes menores que 600 m (Figura 5.43) (IBGE, 2019).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.42 – Formas de relevo associadas aos Patamares de Juiz de Fora: (a) Ponto 003; (b) Ponto 006; (c)
Ponto 008; (d) Ponto 008.

Figura 5.43 - Exemplificação das foram de relevo dos Patamares de Juiz de Fora (Fonte: IBGE, 2019).
Nota: As cores do substrato rochoso seguem convenções geológicas
Fonte da Ilustração: Bernardo Thadeu de Almeida Nunes (2018, apud IBGE, 2019).
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Colinas e Morros Costeiros do Sudeste
Esta Região Geomofológica é representada pela unidade Colinas Costeiras
Fluminenses, no rio também chamada de Superficie Aplainada dao Litoral Leste Fluminense,
constante no estado do Rio de Janeiro, e ocorre em 5,73% da AE. A Figura 5.44 apresenta as
formas de relevo dessa Unidade. São relevos de colinas suaves, topos planos e amplitude não
passando dos 50 m.
A forma predominante deste domínio são vertentes convexas pouco dissecadas, com
topos arredondados e gradiente das vertentes muito suave. A baixa amplitude topográfica, com
predominância inferior a 80 m, expressa grandemente os processos denudacionais as quais
foram submetidos a Superfície Aplainada do Litoral Leste Fluminense, domínio
morfoescultural no qual se situa esta unidade de relevo. Tais superfícies sofreram um amplo
processo de desnudação, dissecação e aplainamento dos topos. Em relação à drenagem, alguns
importantes canais nascem sobre estas encostas. A maioria destes encontram-se retificados,
atualmente em seu baixo curso, sobre a planície fluvio-lagunar.
Esta unidade consiste em uma extensa zona colinosa, com topografia uniforme e topos
nivelados de baixa amplitude de relevo em cotas que variam de 40 a 100m de altitude.
Caracteriza-se, por uma depressão marginal entre a escarpa da serra de Macaé e o oceano,
estando delimitada pelas extensas baixadas fluviais e fluviolagunares dos rios São João e Macaé
(CPRM, 2000).
O relevo de colinas suaves é drenado por pequenos tributários do rio Macaé ou por rios
que deságuam diretamente no oceano, tais como os rios Imboacica e das Ostras. Junto à linha
de costa, desenvolvem-se planícies costeiras ancoradas por pontões rochosos e a planície
fluviolagunar associada à desembocadura do Rio das Ostras. Esse domínio colinoso é
esparsamente pontilhado por morrotes e morros baixos, apresentando cotas que variam de 150
a 250m. Destacam-se topograficamente, nesse conjunto, os alinhamentos serranos de Macaé
circundados pelas colinas (CPRM, 2000).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.44 - Formas de relevo associadas aos Colinas e Morros Costeiro do Sudeste: (a) Ponto 273; (b) Ponto
271; (c) Ponto 267; (d) Ponto 267.

Serra da Mantiqueira Setentrional
Esta Unidade ocupa cerca de 3,23% da AE e é representada pela Unidade
Geomorfológica Serrarias da Zona da Mata Mineira, e estão localizadas nos municípios de São
João Nepomuceno e Descoberto/MG (Figura 5.45). São relevos com morros e colinas, às vezes
montanhosos, com amplitudes entre 50 a 100 m e vertentes côncava e convexas. A Serra da
Mantiqueira Setentrional estende-se a partir das cabeceiras do Rio Camanducaia, no sul do
Estado, pela divisa de Minas Gerais com São Paulo e Rio de Janeiro, e prossegue de modo
descontínuo ao longo da fronteira entre Minas Gerais e Espírito Santo.
Nesses prolongamentos da Serra da Mantiqueira, caracterizados por formas de relevo
muito dissecadas, é identificada uma série de topos nivelados em torno do 800-900 m, originada
do desmonte erosivo de uma superfície de aplainamento denominada "Superfície de Ervália",
encontrada também nas proximidades de Manhuaçu, Espera Feliz e Juiz de Fora (RADAM,
1983). As formas de relevo se caracterizam ora por escarpas, muitas delas envolvendo
anfiteatros de drenagem, cristas subparalelas, vertentes retilíneas, vales encaixados e orientados
por fraturas na direção ENE-OSO, ora por altas colinas, de topos arredondados, vertentes
cóncavo-convexas e drenagem dendrítica. A Serra da Mantiqueira apresenta as altitudes médias
mais elevadas do Estado, entre 1.200 e 1.800 m (RADAM, 1983).
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Registram-se também as Serranias da Zona da Mata Mineira como pertencente a este
domínio, nelas o relevo apresenta-se ainda elevado, com aspecto serrano, predominando cristas
assimétricas com escarpas íngremes, as quais se destacam das áreas próximas pela maior
resistência à erosão. Os vales são alinhados, com presença de blocos fraturados nas encostas,
podendo ocorrer formação de pontões elevados.

(a)

(b)

Figura 5.45 – Formas de relevo associadas a Serra da Mantiqueira Setentrional: (a) Vista de Nordeste para
Sudoeste – Ponto 059; (b) Vista de Oeste para Leste – Ponto 060.

Escarpas e Reversos da Serra do Mar
Estão região geomorfológica ocupa 25% da AE e está subdividida em três Unidades
Geomorfológicas: Escarpas Serranas (Reserva da Serra do Desengano, Serras de Macaé,
Macabu e Imbé e Reserva da Região do Planalto); Planaltos Residuais (Reverso da Serra dos
Órgãos) e Maciços Costeiros Fluminenses.
As Escarpas e Reversos da Serra do Mar consiste em um relevo de transição entre a
depressão interplanáltica do médio vale do rio Paraíba do Sul e o planalto do alto rio Grande,
em território mineiro. É caracterizada por um alinhamento montanhoso bastante elevado, alçado
por tectônica, sendo que sua linha de cumeada sustenta altitudes entre 1.100 e 1.400m, atingindo
mais de 1.700m. Atinge, em média, desnivelamentos superiores a 800m em relação à superfície
colinosa do Vale do Paraíba e superiores a 400m em relação ao nível de base do rio Preto.
Registram-se vales estruturais de direção N-S tanto no setor leste da serra da Pedra Selada,
quanto nas zonas colinosas, e degraus serranos adjacentes. As vertentes estão protegidas por
densa cobertura florestal, principalmente nas áreas mais elevadas com relevo mais imponente
(CRM, 2000). Seguir um breve descritivo para cada unidade, baseado nos estudos de CPRM
(2000).
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➢ Escarpas Serranas
•

Reversa da Serra do Desengano

Esta Unidade Geomorfológica (Figura 5.46) consiste na vertente interiorana da escarpa da
Serra do Imbé, de orientação SW-NE, e é definida pelo sistema de relevo Domínio
Montanhoso. A escarpa reversa mergulha em direção às calhas dos rios Grande ou Dois
Rios e Paraíba do Sul sob forma de degraus escalonados, paralelos ao escarpamento
principal, que perdem altitude progressivamente em direção a esses rios. Assim sendo, a
linha de cumeada do escarpamento principal sustenta altitudes entre 1.200 e 1.600m, com
picos de 1.800m, com altitudes decrescentes em direção a NE. Alinhamentos de cristas
paralelos, tais como a serra de São Benedito e a serra da Catalunha, mantêm altitudes entre
600 e 1.000m e 400 e 700m, respectivamente (CPRM, 2000).

(a)

(b)

Figura 5.46 - Formas de relevo associadas à Unidade Serra do Desengano: (a) Vista de oeste para leste – Ponto
235; (b) Vista de leste para oeste – Ponto 240.

•

Escarpas das Serras de Macaé, Macabu e Imbé

Está unidade (Figura 5.47) se caracteriza por um conjunto de alinhamentos serranos
escarpados com orientação preferencial W-E ou WSW-ENE, que se sucedem a leste da
Serra dos Órgãos, alçados por tectônica a mais de 1.000m de altitude, sendo que alguns
picos atingem quase 2.000m. A escarpa da serra de Macaé apresenta orientação WSWENE e caracteriza-se, a oeste, como um relevo de transição entre a zona montanhosa do
alto curso da bacia do rio Macaé e o planalto reverso da Região Serrana. A escarpa da serra
de Macabu apresenta orientação SW-NE e caracteriza-se, a oeste, como um relevo de
transição entre a zona montanhosa do alto curso da bacia do rio Macabu e o planalto reverso
da Região Serrana. A escarpa da serra do Imbé apresenta um condicionamento estrutural
muito mais intenso, sendo retalhada por estruturas ortogonais de direções WSW-ENE e
SSE-NNW, controlando os principais canais num padrão de drenagem retangular (CPRM,
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2000). Devido ao recuo erosivo acentuado desses escarpamentos, sobressaem-se
importantes espigões que se destacam do escarpamento principal e prolongam-se em
direção às baixadas litorâneas, principalmente na escarpa das serras de Macaé e do Imbé.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.47 - Formas de relevo associadas à Unidade Escarpas da Serras de Macaé, Macabu e Imbé: (a)
Municipio de Sodrelândia/RJ. Vista de noroeste para sudeste – Ponto 245; (b) Represa de Macacu - Ponto 247;
(c) Vista para leste - Ponto 248; (d) Vista para sul - Ponto 251.

•

Escarpa Reversa do Planalto da Região Serrana

Está unidade (Figura 5.48) apresenta em um conjunto de alinhamentos serranos e degraus
de borda de planalto, que apresentam ora escarpamentos abruptos, ora intensamente
dissecados e recuados, elevados por tectônica a mais de 600m de altitude, sendo definido
pelo sistema de relevo Escarpas Serranas Degradadas e Degraus em Borda de Planaltos.
Entre as localidades de Porto Velho do Cunha e São Sebastião do Paraíba, a escarpa retoma
a configuração morfológica caracterizada por vertentes íngremes e abruptas e degraus
escalonados que mergulham em direção à calha do rio Paraíba do Sul. Esse escarpamento
é drenado por pequenos cursos fluviais que nascem no alto da escarpa, destacando-se o
ribeirão do Quilombo, sob nítido controle estrutural. A partir de São Sebastião do Paraíba,
a escarpa reversa do planalto da Região Serrana se ramifica em dois braços, denominados
serra do Gavião e serra das Águas Quentes. A unidade apresenta um alto potencial de
vulnerabilidade a eventos de erosão e movimentos de massa, devido ao gradiente elevado
de suas vertentes e aos esparsos remanescentes florestais existentes.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.48 - Formas de relevo associadas à Unidade Reversa do Planalto da Região Serrana: (a) Vista de oeste
para leste – Ponto 154; (b) Vista de leste para oeste – Ponto 155; (c) Vista de oeste para leste – Ponto 156; (d)
Vista de oeste para leste – Ponto 160.

➢ Planaltos Residuais - Planaltos Reversos da Serra dos Órgãos
Ela ocupa cerca de 19,53% da AE (Figura 5.49). Esse escarpamento caracteriza-se como
um relevo de transição entre a zona montanhosa do planalto reverso da Região Serrana.
Essa unidade morfoescultural representa os terrenos montanhosos e amorreados, de
amplitude de relevo elevada, localizados, em geral, no reverso das escarpas serranas. Esses
planaltos residuais associam-se a superfícies de erosão mais antigas que as que modelaram
as depressões interplanálticas ou as superfícies aplainadas junto às baixadas litorâneas. As
zonas planálticas apresentam características morfológicas muito diferenciadas, sendo
definidas, predominantemente, pelos sistemas de relevo Domínio Colinoso, Domínio de
Morros Elevados ou Domínio Montanhoso.

(a)

(b)
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(c)

(d)

Figura 5.49 - Formas de relevo associadas à Planaltos Residuais: (a) Ponto 206; (b) Ponto 148; (c) Ponto 226; (d)
Ponto 228.

➢ Maciços Costeiros Fluminenses - Maciços de Macaé
Essa unidade ocupa apenas 0,75 % da AE (Figura 5.50). Essa unidade morfoescultural
compreende um conjunto de maciços montanhosos relativamente alinhados sob direção
WSW-ENE, desde o Maciço da Juatinga ao maciço da Região dos Lagos, estando situados
em meio às baías e baixadas litorâneas. Os gradientes são muito elevados e os topos são
aguçados e arredondados (pontões rochosos do tipo “pão-de-açúcar”) ou em cristas
alinhadas. Apresentam densidades de drenagem altas a muito altas, com padrão dendrítico
e centrífugo, podendo ser treliça (CPRM, 2000). Os Maciços de Macaé caracterizam-se por
três alinhamentos serranos isolados e escarpados, circundados pelo domínio colinoso da
superfície de aplainamento do litoral leste fluminense. São representados pelas serras do
Pote (600m), do Segredo (400m) e das Pedrinhas (420m), destacando-se dos contrafortes
da Serra do Mar pelo vale do rio Macaé. Estão localmente desfeitos sob forma de morrotes
e morros baixos. As vertentes estão protegidas por densa cobertura florestal,
principalmente nas áreas mais elevadas com relevo mais imponente. Os solos, em geral
muito rasos, e as extensas superfícies de afloramento rochosos, podem tornar essa unidade
suscetível a processos de queda de blocos.

(a)

(b)

Figura 5.50 - Formas de relevo associadas à Unidade Maciços de Macaé: (a) Vista de oeste para leste – Ponto
268; (b) Vista de leste para oeste – Ponto 270.
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Depressões do Rio Paraiba do Sul
Esta unidade ocupa quase 33% da área da AE. A Depressão do Rio Paraíba do Sul
estende-se do baixo curso do Rio Paraibuna até uma área ao norte do Rio Muriaé, prolongandose, a leste, pelo Estado do Rio de Janeiro. Para o interior do Estado de Minas Gerais evolui até
as escarpas da Mantiqueira, ao norte de Visconde do Rio Branco (Serra de São Geraldo).
Os rios que abriram a Depressão (Paraibuna, Pomba e Muriaé) atravessam
perpendicularmente alinhamentos de cristas NE-SO, acompanhando fraturas de direção NOSE. Devido a essa barreira de cristas, a erosão remontante ao longo dos vales proporcionou a
ampliação das bacias de drenagem para o interior, o que fez recuar a escarpa da Mantiqueira
para oeste (CPRM, 2000). Predominam nesta unidade formas de relevo em colinas côncavoconvexas, amplas planícies aluviais e alinhamentos de cristas isoladas, encontradas em dois
níveis de antigas superfícies de aplainamento. Envolvendo esta superfície existe um nível de
topos, bem regular, entre 450 e 500 m, identificado com a "Superfície de Guarani-Rio Novo".
Esse nível regular se verifica em Carangola, nas serras a leste de Leopoldina (Serra das
Virgens). O relevo ali é fortemente ondulado, com vales encaixados (CPRM, 2000).
➢ Depressões dos Rios Pombas e Muriaé
Consiste numa extensa zona colinosa, com topografia uniforme e topos nivelados de baixa
a média amplitude de relevo, em cotas que variam entre 180 e 300m de altitude, embutida
entre os alinhamentos serranos escalonados do norte-noroeste fluminense, apresentando
direções SW-NE ou W-E. Essa depressão (Figura 5.51) é cortada longitudinalmente pelo
baixo curso do rio Pomba, importante afluente do rio Paraíba do Sul, numa direção SENW e trata-se do nível de base regional dessa região, cujas cotas situam-se em torno de
80m de altitude (CPRM, 2000).

(a)

(b)
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(c)

(d)

Figura 5.51 - Formas de relevo associadas à Depressão dos Rios Pomba e Muriaé: (a) Ponto 035; (b) Ponto 038;
(c) Ponto 125; (d) Ponto 128.

➢ Depressão Interplanáltica do Vale do Rio Negro
Consiste numa zona de transição entre os terrenos de morros elevados e montanhosos do
planalto reverso da Região Serrana e as colinas baixas junto à calha do rio Paraíba do Sul,
no norte fluminense. Trata-se de uma faixa alongada colinosa, com topografia uniforme e
topos nivelados de baixa amplitude de relevo, em cotas decrescentes que variam de 350
para 150m de altitude em direção ao rio Paraíba do Sul. Esse monótono domínio colinoso
(Figura 5.52) é drenado pelas bacias dos rios Negro e das Areias ou por pequenos
tributários que convergem diretamente para o rio Paraíba do Sul. O rio Grande corre
próximo e paralelamente ao rio Negro, porém num patamar mais elevado, inserido no
Domínio de Morros Elevados da zona planáltica. Nesse relevo, o rio Paraíba do Sul corre
encaixado num vale estrutural, marcado por corredeiras e afloramentos rochosos no seu
leito, seguindo uma direção WSW-ENE, desviado por cotovelos de 90° (CPRM, 2000).

(a)

(b)

Figura 5.52 - Formas de relevo associadas à Depressão Interplanáltica do Vale do rio Negro: (a) Ponto 175; (b)
Ponto 175.

➢ Alinhamentos de Cristas da Depressão do rio Paraiba do Sul - Depressão com
serras alinhadas norte-noroeste fluminense
Essa unidade ocupa cerca de 21 % da AE (Figura 5.53). Representa os terrenos colinosos
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de baixa amplitude de relevo em alternância com alinhamentos de cristas serranas de
elevada amplitude de relevo. Trata-se de uma extensa unidade caracterizada por colinas,
morrotes e morros baixos de baixa amplitude de relevo, com vertentes convexo-côncavas
de gradiente suave a médio e topos arredondados e nivelados, semelhantes aos analisados
nas depressões interplanálticas. Essas unidades apresentam médio a alto potencial de
vulnerabilidade a eventos de erosão e movimentos de massa, mesmo considerando as
amplitudes de relevo, geralmente baixas, e os gradientes suaves a médios do relevo de
colinas e morros baixos dominantes. Os alinhamentos serranos apresentam alta
vulnerabilidade devida às elevadas amplitudes de relevo e às vertentes íngremes associadas
à esparsa cobertura florestal, concentrada apenas nos terrenos mais elevados(CPRM,
2000).

(a)

(b)

Figura 5.53 - Formas de relevo associadas à Alinhamentos de Cristas da Depressão do rio Paraiba do Sul: (a)
Ponto 167; (b) Ponto 169.

Depósitos Sedimentários Quaternários
Formas Agradacionais atuais e subatuais Interioranas
Esta unidade é formada pelas planícies do Paraíba do Sul e planícies e terrações fluviais.
Ao longo da LT existem planícies aluvionares, porém escala não mapeável para o estudo
(Figura 5.54). No techo da LT, no rio Paraíba do Sul está encaixado entre duas serras, sendo
sua planície restrita apenas no vale. A localidade de são sebastião do Paraiba está localiza nesta
unidade geomorfológica. Consiste em área de relevo plano, baixas declividades, composto por
materiais arenosos e argilosos depositados pelo rio ao longo do tempo.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.54 – Formações da unidade Formas Agradacionais atuais e subatuais Interioranas: (a) Vista geral da
planície do rio Paraíba do Sul encaixada entre as serras – Ponto 152; (b) Distrito de São Sebastião do Paraiba
construído na área da planície, terraço aluvional do rio Paraíba do Sul. – Ponto 152; (c) Vista de planície
aluvional restrita – Ponto 22; (d) Planície Aluvionar do rio Piau no município de Piau/MG – Ponto 41.

Planícies Deltáicas, Estuarinas e Praiais
Essa unidade morfoescultural compreende um conjunto de baixadas aluviais, planícies
fluviomarinhas e fluviolagunares, que preenchem extensas áreas deprimidas localizadas
próximo ao litoral, tais como as baixadas de Sepetiba, da Guanabara e Campista. Também
compreendem os baixos cursos dos principais canais que deságuam diretamente no oceano,
neste caso, o rio Macaé. Essas baixadas são caracterizadas por uma sedimentação de interface
entre ambientes continentais e marinhos ou transicionais.
Caracterizam-se, nos altos cursos fluviais, por leques aluviais, terraços fluviais e
planícies de inundação, convergentes aos amplos vales fluviais dos baixos cursos. Delimitamse bruscamente com as escarpas serranas e os maciços costeiros por meio de vertentes íngremes,
sendo que os depósitos coluviais de tálus se interdigitam ou se sobrepõem com os depósitos
aluviais. Compreende os extensos fundos de vales dos rios Macaé e São Pedro preenchidos por
sedimentos de origem fluvial e fluviolagunar. Esses fundos de vales são delimitados pelas
colinas baixas da superfície aplainada do litoral leste fluminense ou por colinas isoladas e as
vertentes íngremes situadas no sopé da escarpa da serra de Macaé.
Essas unidades apresentam um alto potencial de vulnerabilidade a eventos de inundação
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nas baixadas aluviais, planícies fluviomarinhas e fluviolagunares, exceto as planícies marinhas
adjacentes (Figura 5.55).

(a)

(b)

Figura 5.55 – Formações da unidade Planícies Deltáicas, Estuarinas e Praiais: (a) Planície Aluvionar/litorânea do
rio Macaé – Ponto 264; (b) Planície litorânea, Rio das Ostras/RJ – Ponto 271.

Modelados Geomorfológicos
O Modelado é a quarta ordem de grandeza do táxon geomorfológico e abrange o padrão
de formas de relevo, apresentando as definições geométricas similares em função de uma
gênese comum e dos processos morfogenéticos atuantes. De acordo com a metodologia definida
pelo IBGE, utilizada neste EIA, no corredor preferencial são encontrados dois tipos de
Modelados: Acumulação; e Dissecação.
Os Modelados de acumulação são resultantes da conjugação ou atuação simultânea de
processos diversos. Os Modelados de dissecação são os que ocorrem de forma mais
generalizada na paisagem brasileira, sendo definidos pela forma dos topos e pelo
aprofundamento e densidade da drenagem. A Tabela 5.10 apresenta as classificações e
definições dos Modelados presentes no corredor preferencial.
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CLASSIFICAÇÃO
ACUMULAÇÃO
Fluvial
Planície (Apf)

Terraço (Atf)

Planície e
Terraço (Aptf)

Tabela 5.10 – Modelados Geomorfológicos presentes na área de estudo.
DEFINIÇÃO

Área plana resultante de acumulação fluvial sujeita a inundações periódicas, correspondendo às
várzeas atuais. Ocorre nos vales com preenchimento aluvial;
Acumulação fluvial de forma plana, levemente inclinada, apresentando ruptura de declive em relação
ao leito do rio e às várzeas recentes situadas em nível inferior, entalhada devido às mudanças de
condições de escoamento e consequente retomada de erosão. Ocorre nos vales contendo aluviões
finas a grosseiras, pleistocênicas e holocênicas;
Áreas planas resultantes de acumulação fluvial, periodicamente alagadas, comportando meandros
abandonados e cordões arenosos. Ocorrem nos vales com preenchimento aluvial, contendo material
fino a grosseiro, pleistocênico e holocênico. São identificados em conjunto devido à limitação de
representação nesta escala de mapeamento;

Fluviolacustre
Planície (Apfl)

Área plana resultante da combinação de processos de acumulação fluvial e lacustre, podendo
comportar canais anastomosados, paleomeandros (oxbow lakes) e diques marginais. Ocorre em
setores sob o efeito de processos combinados de acumulação fluvial e lacustre, sujeitos a inundações
periódicas com barramentos, formando lagos;

Marinha
Terraço (Atm)

Acumulação marinha de forma plana, levemente inclinada para o mar, apresentando ruptura de
declive em relação à planície marinha recente, entalhada em consequência de variação do nível
marinho, por processos erosivos ou, ainda, por neotectônica. Ocorre nas baixadas litorâneas
pleistocênicas e holocênicas;

Fluviomarinho
Área plana resultante da combinação de processos de acumulação fluvial e marinha sujeita a
inundações periódicas, podendo comportar canais fluviais, manguezais, cordões arenosos e deltas.
Ocorre nas baixadas litorâneas, próximo às embocaduras fluviais.

Planície
(Apfm)
DISSECAÇÃO
Homogênea (D)
Estrutural (DE)
Convexo
(Dc e DEc)
Aguçado
(Da e DEa)
Ravina (Dr)

Dissecação fluvial em litologias diversas que não apresenta controle estrutural marcante,
caracterizada predominantemente por colinas, morros e interflúvios tabulares;
Dissecação fluvial, marcada por evidente controle estrutural, em rochas muito deformadas,
caracterizada por inúmeras cristas, vales e sulcos estruturais, comumente encontradas em rochas
metamórficas;
Geralmente esculpidas em rochas ígneas e metamórficas e eventualmente em sedimentos, às vezes
denotando controle estrutural. São caracterizadas por vales bem definidos e vertentes de declividades
variadas, entalhadas por sulcos e cabeceiras de drenagem de primeira ordem;
Conjuntos de formas de relevo de topos estreitos e alongados, esculpidas em rochas metamórficas e
eventualmente em rochas ígneas e sedimentares, denotando controle estrutural, definidas por vales
encaixados. São resultantes da interceptação de vertentes de declividade acentuada, entalhadas por
sulcos e ravinas profundos;
Dissecação caracterizada por alta densidade de incisões resultantes da atuação predominante da
erosão pluvial sob a forma de escoamento concentrado;
Fonte: IBGE, 2009

A maior parte da região avaliada é composta por áreas de Dissecação (3.326,36 km²),
sobretudo Homogêneo Convexo (aproximadamente 50% da área de estudo), localizada
principalmente nas Depressões do Rio Paraíba do Sul, no estado de Minas Gerais, e uma
pequena parte nas Colinas Costeiras Fluminenses, no estado do Rio de Janeiro. O segundo
modelado mais presente são as áreas Estrutural Convexa e Aguçada (23,86% e 19,87%
respectivamente), localizadas essencialmente no estado do Rio de Janeiro, nas Regiões das
Depressões do Rio Paraíba do Sul e das Escarpas e Reversos da Serra do Mar. As áreas de
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Modelados de Acumulação compõem 3,14% de toda a área de estudo e estão inseridas na
Região das Formas Agradacionais Atuais e Subatuais Interioranas, dispersas pela paisagem.
Os mapas 07 e 08 apresentam as cartas do modelo digital do terreno e declividade. Para
o modelo digital do terreno foi utilizada a base STRM, disponibilizada pelo IBGE. Para a a
classificação da morfologia do relevo, utilizou a classificação descrita por Embrapa (1999),
agrupadas em seis diferentes tipos de relevo:
➢ Plano: superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde os desnivelamentos são
muito pequenos, com declividades variáveis de 0% a 3%;
➢ Suave ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por
conjunto de colinas e/ou outeiros (elevações de altitudes relativas até 50 m e de 50 m a
100 m, respectivamente), apresentando declives suaves, predominantemente variáveis
de 3% a 8%;
➢ Ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por conjunto de
colinas e/ou outeiros, apresentando declives moderados, predominantemente variáveis
de 8% a 20%;
➢ Forte ondulado: superfície de topografia movimentada, formada por outeiros e/ou
morros (elevações de altitudes relativas de 50 m a 100 m e de 100 m a 200 m,
respectivamente) e raramente colinas, com declives fortes, predominantemente
variáveis de 20% a 45%;
➢ Montanhoso: superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas
acidentadas, usualmente constituídas por morros, montanhas, maciços montanhosos e
alinhamentos montanhosos, apresentando desnivelamentos relativamente grandes e
declives fortes e muito fortes, predominantemente variáveis de 45% a 75%;
➢ Escarpado: áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo superfícies
muito íngremes e escarpamentos, tais como: aparados, itaimbés, frentes de cuestas,
falésias, vertentes de declives muito fortes, usualmente com declividades superiores a
75%.
Nota-se a classes de declividades mais predominantes na AE variam de ondulado e
fortemente ondulado, seguida do montanhoso. O relevo escarpado corre restrito na Serra do
Mar, nos municípios do RJ (Trajano de Moraes e Cantagalo) nos morros isolados da colinas e
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morros fluminense. Relevo plano e suavemente plano ficam restritos as pequenas planícies
aluviais que ocorrem AE.
5.2.5. Pedologia
O estudo do solo, o conhecimento das suas propriedades e da sua distribuição na
paisagem é fundamental para a compreensão das potencialidades, limitações e fragilidades da
área de estudo. O planejamento inadequado do uso e ocupação das terras pode provocar grandes
impactos, como a perda de nutrientes e da massa de solo por lixiviação e/ou processos erosivos,
prejudicando a produção de alimentos, o estoque de carbono, entre outras funções ecológicas.
Para a elaboração do diagnóstico de pedologia foram realizadas pesquisas de dados
secundários em gabinete a partir do levantamento, análise e sistematização do material básico
disponível para a região do empreendimento. Dessa forma, o mapeamento e a caracterização
dos solos seguiram as orientações dos seguintes estudos/publicações: (i) Propostas de revisão e
atualização do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SANTOS et al., 2003); (ii) Manual
Técnico de Pedologia (IBGE, 2015); (iii) Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS
(EMBRAPA, 2018).
Para Jenny (1941), solos são corpos naturais independentes constituídos de materiais
minerais e orgânicos, organizados em camadas e/ou horizontes, resultantes da ação de fatores
de formação (remoção, adição, transporte e transformação) sobre um determinado material de
origem (rocha ou sedimento), de modo que o solo não é uma entidade discreta, isto é, não há
um indivíduo solo na natureza, mas, um contínuo na paisagem com progressiva gradação
resultante da combinação dos processos e fatores pedogenéticos. Ou seja, há uma interação
entre os elementos da paisagem de um determinado local (solo-relevo-estratigrafia) com a
interação da dinâmica superficial do local.
No levantamento realizado para o presente diagnóstico foram identificadas sete ordens
distintas de solos predominantes na área de estudo, sendo eles: Argissolos, Cambissolos,
Espodossolo, Latossolos, Nitossolo, Neossolo e Organossolos. Essa diversidade de unidades
pedológicas se dá por conta da influência das características da paisagem regional nos processos
pedogenéticos. Além das classes pedológicas, há a presença de corpos d’água e áreas urbanas
que compões uma área de 34,6 km² (cerca de 1% da área de estudo).
Em relação aos aspectos construtivos do empreendimento, as características mais
favoráveis à fundação de torres e demais obras civis estão associadas aos Latossolos e
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Argissolos, que em geral, apresentam um espesso perfil de solo, superior a 2 metros, com
condições de drenagem favoráveis. É importante destacar que essas duas classes de solo
correspondem a 68,6% dos solos identificados na AE (53,24% e 15,30% respectivamente). As
limitações dessas classes de solo estão relacionadas à ocorrência de feições erosivas,
marcadamente nos locais em há um manejo inadequado do solo, seja por meio de pastagens
voltadas para a pecuária extensiva/intensivas ou cortes indiscriminados nos morros/colinas. A
Tabela 5.10 apresenta a distribuição desses solos na área de estudo.
Em menores proporções, ocorrem Cambissolos (22,75%), Nitossolo (5,03%), Neossolo
(2,27%) e Espodossolos (0,33%) na AE do empreendimento, sendo a presença de Organossolo
quase irrisória, apresentando uma área de 0,03 km² (0,001%) no município de Macaé/RJ. A
gênese desses solos está predominantemente relacionada à dinâmica fluvial de inundação e
deposição, assim como de variações do nível do lençol freático (Tabela 5.11).
A Figura 5.56 apresenta a classificação das unidades pedológicas para a área de estudo.
O mapa foi elaborado a partir da base de dados espaciais do IBGE, disponibilizadas de acordo
com o recorte geográfico do Mapeamento Topográfico Sistemático Terrestre do Brasil na escala
1:1.000.000, com consistência geométrica, estruturada e padronizada para uso de acordo com
o SiBCS.
Tabela 5.11 - Divisão taxonômica e distribuição das unidades pedológicas nas áreas de estudo da LT.
OCORRÊNCIA NA
CLASSE
ORDEM
SUBORDEM
GRANDE GRUPO
AE (%)
CXbd
Cambissolo
Háplico
Distrófico
22,75
ESKg
Espodossolo
Ferri-humilúvico
Hidromórfico
0,33
LAd
Latossolo
Amarelo
Distrófico
15,48
LVAd
Latossolo
Vermelho Amarelo
Distrófico
37,76
NVe
Nitossolo
Vermelho
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O Mapa 09 – Carta Pedológica da Área de Estudo, apresenta as classes de solo existentes
na AE, este encontra-se no Volume IV, deste Estudo.
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Figura 5.56 – Tipos de solo presentes na área de estudo.

A seguir, um descritivo de cada unidade que ocorrena Área de Estudo (AE) do
empreendimento. Exceto os solos Organossolos e Espodossolos, as demais classes também
ocorrem na ADA do emprendimento.

Cambissolo
Os cambissolos distribui-se na AE principalmente nas áreas dos municípios de Piau/MG
e Trajano de Morais/RJ. Eles ocupam cerca de 22,75% da AE, ocorrendo também no traçado
previsto da LT (ADA do empreendimento).
Segundo Manual de Pedologia do IBGE (2015) e EMBRAPA (2018), estes solos
possuem pedogênese pouco avançada, insuficiente para meteorizar completamente minerais
primários de mais fácil intemperização, como biotita, feldspato, anfibólio e outros. Em outras
palavras, trata-se de solos minerais que não possuem acumulações significativas de óxidos de
ferro, húmus e/ou argilas que permitam identificá-los como possuidores de horizonte B textural
ou podzol.
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Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos – SiBCS (EMBRAPA, 2018),
a heterogeneidade do material de origem da ordem dos CAMBISSOLOS, as formas de relevo
e as condições climáticas geram características muito distintas de um local para o outro, sendo
que a classe apresenta solos muito bem drenados a mau drenados, solos rasos a profundos, e
matizes e saturação por bases muito distintas. Ainda assim, a sequência típica de horizontes dos
cambissolos é A ou hístico, Bi (iluvial), C, com ausência ou presença de R.
O relevo ondulado ou fortemente ondulado nos quais ocorrem os CAMBISSOLOS
contribui para o baixo grau de evolução e pouca profundidade e espessura do regolito. Tal
cenário permite justificar, inclusive, a presença dos minerais primários já mencionados, das
frações de areia e do alto teor de silte in situ. É comum ainda a ocorrência de fase pedregosa ou
cascalhenta (Embrapa, 2018).
O SiBCS define três subordens para os cambissolos: HÍSTICOS, HÚMICOS E
HÁPLICOS. Os hísticos são solos com horizonte O (matéria orgânica) com menos de 40 cm
de espessura, ou menos de 60 cm quando 50% ou mais do material orgânico é constituído por
ramos finos, raízes finas, casca de árvores e folhas, todos parcialmente decompostos. Já os
húmicos são aqueles que possuem horizonte A húmico, ou seja, de coloração escura e rica em
matéria orgânica. Na AE, os cambissolos identificados são do tipo HÁPLICOS.
De modo geral, têm-se um solo não apenas com potencial produtivo baixo, mas também
com alta suscetibilidade a erosão, seja pela localização em terrenos de alta declividade, seja
pela pequena profundidade (limitando o enraizamento de algumas plantas), pela constante
presença de material não completamente intemperizado (capacidade de infiltração reduzida).
Em tempo, tem-se que a presença de CAMBISSOLOS está intimamente ligada à presença de
NEOSSOLOS LITÓLICOS no terreno.
Na área de estudo os cambissolos existentes foram classificados como Cambissolo
Háplico Tb Distrófico (CXbd). São solos constituídos por material mineral com horizonte B
incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico, ou horizonte A
chernozêmico quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta e saturação por bases
alta. Apresenta argila com atividade baixa e saturação por bases <50%, ambas na maior parte
dos primeiros 100 cm do horizonte B. A Figura 5.57 exemplificam a ocorrência desses solos na
AE.
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(a)

(b)

Figura 5.57 – Ocorrência de Cambissolos na AE do empreendimento: (a) Perfil de solo Cambissolo na área de
estudo – Ponto P020 – Próxima da Usina de Piau; (b) Perfil de solo tipo cambissolo na área de estudo – Ponto
P035 – Piau/MG.

Espodossolos
Na área de estudo tem ocorrência restrita (cerca de 0,33% da AE) na região carioca de
Macaé e Rio das Ostras, não ocorrendo na ADA do empreendimento.
Segundo IBGE (2015), são solos que podem apresentar diferenciação significativa entre
os horizontes e, na maioria das vezes, têm um horizonte espódico com cores escurecidas ou
avermelhadas/amareladas, precedidos de um horizonte eluvial E (muitas vezes álbico), como o
horizonte espódico ocorrendo em profundidades variáveis. São em geral muito pobres no
tocante a nutrientes minerais e têm textura arenosa predominantemente.
O SiCBS descrevem estes solos como constituídos por material mineral com horizonte
B espódico subjacente a horizonte eluvial E (álbico ou não), ou horizonte A, que pode ser de
qualquer tipo, ou ainda a horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos
Organossolos. Apresentam, usualmente, sequência de horizontes A, E, B espódico, C, com
nítida diferenciação de horizontes. São solos constituídos por material mineral, apresentando
horizonte B espódico imediatamente abaixo de horizonte E, A ou horizonte hístico dentro de
200 cm a partir da superfície ou de 400 cm, se a soma dos horizontes A e E ou dos horizontes
hístico e E ultrapassar 200 cm de profundidade.
A cor do horizonte A varia de cinzenta até preta e a do horizonte E desde cinzenta ou
acinzentada-clara até praticamente branca. A cor do horizonte espódico varia desde cinzenta,
de tonalidade escura ou preta, até avermelhada ou amarelada (Embrapa, 2018). A textura do
solum é predominantemente arenosa, sendo menos comumente textura média e raramente
argilosa no horizonte B. A drenagem é muito variável, havendo estreita relação entre
profundidade, grau de desenvolvimento, endurecimento ou cimentação do B espódico e
drenagem do solo (Embrapa, 2018). São solos, em geral, muito pobres em fertilidade pela baixa
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reserva de nutrientes, de moderados a fortemente ácidos, normalmente com saturação por bases
baixa, podendo ocorrer altos teores de alumínio extraível.
Na área de estudo ocorrem os Espodossolo Ferri-humilúvico Hidromórfico (ESKg), que
são solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B espódico imediatamente
abaixo de horizonte E, A ou horizonte hístico, dentro de 200 cm a partir da superfície do solo
ou de 400 cm se a soma dos horizontes A+E ou dos horizontes hístico (com menos de 40 cm)
+ E ultrapassar 200 cm de profundidade. São ditos hidromórficos porque permanecem saturados
com água devido ao horizonte B espódico estar a uma profundidade ≤200 cm a partir da sua
superfície. Na área de estudo ocorrem os subgrupos arênico (textura arenosa em profundidades
de 50 a 100 cm) e espessarênico (textura arenosa em profundidades de 100 a 200 cm).

Latossolos
Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, os “LATOSSOLOS são
constituídos por material mineral, apresentando horizonte B latossólico imediatamente abaixo
de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da superfície do solo ou dentro de 300 cm,
se o horizonte A apresentar mais que 150 cm de espessura”. Trata-se, portanto, de solos
profundos e desenvolvidos pedogeneticamente.
O horizonte B latossólico corresponde a um horizonte mineral subsuperficial, cujos
constituintes evidenciam avançado estágio de intemperização, tendo em vista a transformação
quase completa dos minerais alteráveis. Assim, na constituição do horizonte B latossólico “não
deve restar mais do que 4% de minerais primários alteráveis (pouco resistentes ao
intemperismo) ou 6% no caso de muscovita” (Embrapa, 2018).
As subordens dos LATOSSOLOS se dão pela coloração e teores de óxidos de ferro, que
determinaram a sua separação em quatro classes distintas: BRUNOS, AMARELOS,
VERMELHO e VERMELHO-AMARELO (IBGE, 2007). Na AE e ADA, predominam os
LATOSSOLOS AMARELOS E VERMELHOS-AMARELOS. Na AE de estudo ocorrem os
Latossolos Amarelos Distróficos (15,48% da área da AE) e Latossolos Vermelho-Amarelos
Distróficos (37,76% da AE). São os solos que tem a maior área de ocorrência na AE e na ADA
(Figura 5.58).
O Latossolo Amarelo Distrófico (LAd) são solos constituídos por material mineral,
apresentando horizonte B latossólico precedido de qualquer tipo de horizonte A dentro de 200
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cm a partir da superfície do solo ou dentro de 300 cm se o horizonte A apresenta mais que 150
cm de espessura. São ditos amarelos por possuírem matiz 7,5YR ou mais nos primeiros 100 cm
e distróficos por demonstrarem saturação por bases <50% na maior parte destes 100 cm. Na
área de estudo apresenta os subgrupos húmico e típico e ocorrem nos municípios de Rio Novo,
Descoberto e porção noroeste de Leopoldina (estado de Minas), sobre as rochas do Complexo
Juiz de Fora e Grupo Raposo. No estado do Rio de Janeiro, tem ocorrência restrita ao município
de Cantagalo - RJ, desenvolvido sobre rochas do Complexo Rio Negro.
O Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (LVAd) consiste apenas na cor do solo de
cores vermelho-amareladas e/ou amarelo-avermelhadas que não se enquadram na classe
anterior. Na área de estudo apresenta os subgrupos típico e argissólico (relação textural B/A ≥
1,4 e/ou alguma parte do horizonte B com estrutura em blocos moderada e cerosidade pouca e
fraca dentro dos primeiro 200 cm). Tem ocorrência na região de Santos Dumont, São João de
Nepumoceno, Leopoldina (centro-sul) e Estrela Dalva, no estado de Minas Gerais, sobre as
rochas dos Complexos Piedade e Quirino, os Charnockito da Suíte Lepolodina e rochas do
Grupo Raposo, e na porção Norte de Macaé – RJ, sobre as rochas do Grupo São Fidelis.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.58 – Ocorrência de Latossolos na AE do empreendimento: (a) Perfil de solo tipo Latossolo Amarelo na
área de estudo – Ponto P050; (b) Perfil de solo tipo Latossolo Amarelo na área de estudo – Ponto P054; (c) Perfil
de solo tipo Latossolo Vermelho Amarelo na área de estudo – Ponto P001; (d) Perfil de solo tipo Latossolo
Vermelho Amarelo na área de estudo – Ponto P071.
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Nitossolo
Segundo IBGE (2015), trata-se de ordem caracterizada pela presença de um horizonte
B nítico, que é um horizonte subsuperficial com moderado ou forte desenvolvimento estrutural
do tipo prismas ou blocos e com a superfície dos agregados reluzentes, relacionadas com a
cerosidade ou superfícies de compressão. Têm textura argilosa ou muito argilosa e a diferença
textural é inexpressiva. São em geral moderadamente ácidos a ácidos com saturação por bases
baixa a alta, com composição cauliníticooxídica. Em sua maioria com argila de atividade baixa,
ou com atividade alta (> 20 cmolckg-1) associado a caráter alumínico.
Estes solos apresentam horizonte B bem expresso em termos de grau de
desenvolvimento de estrutura, associado à presença de cerosidade, com gradiente textural igual
ou menor que 1,5. Esta classe exclui solos com incremento significativo no teor de argila em
profundidade, tal como requerido na definição de horizonte B textural, sendo a diferenciação
de horizontes menos acentuada que a dos Argissolos, com transição do A para o B clara ou
gradual e entre sub-horizontes do B gradual ou difusa. São profundos, bem drenados, de
coloração variando de vermelha a brunada (EMBRAPA, 2018).
São, em geral, de moderadamente ácidos a ácidos, com argila de atividade baixa ou com
caráter alumínico conjugado com argila de atividade alta, com composição caulinítico-oxídica.
Podem apresentar horizonte A de qualquer tipo.
Na AE ocorre na porção leste dos municípios de Macuco, Cantangalo e Trajano de
Moraes, todos no estado do Rio de Janeiro, ocupando cerca de 5,03% da AE (Figura 5.59).
Pertencem a categoria Nitossolo Vermelho Eutrófico (NVe), que são solos constituídos por
material mineral, com 350 g kg-1 ou mais de argila, inclusive no horizonte A e horizonte B
nítico abaixo do horizonte A. O horizonte B nítico apresenta argila de atividade baixa ou
atividade alta conjugada com caráter alumínico, ambos na maior parte dos primeiros 100 cm
do horizonte B. É classificado vermelho por apresentar matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior
parte dos primeiros 100 cm do horizonte B.

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

106

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br

(a)

(b)

Figura 5.59 – Ocorrência de Nitossolo na AE: (a) Perfil de solo tipo Nitossolo, em associação a solos tipo
cambissolos, próxima do município de Macuco/RJ – Ponto P224; (b) Perfil de solo tipo Nitossolo, em associação
a solos tipo, próxima do município de Macuco /RJ – Ponto P224. Ocorrência de escorregamento no local.

Organossolos
Estes solos, como área mapeada pelo mapa pedológico, ocorrem em uma porção restrita
no município de Macaé/RJ. Porém, nas áreas alagadiçadas, próximas as drenagens, esses solos
podem ocorrer em escala não mapeada para estudo. Constituem solos pouco evoluídos,
constituídos por material orgânico proveniente de acumulação de restos vegetais em grau
variado de decomposição, em ambientes mal a muito maldrenados, ou úmidos de altitude
elevada, que ficam saturados com água por poucos dias no período chuvoso. Têm coloração
preta, cinzenta muito escura ou marrom e apresentam elevados teores de carbono orgânico
(IBGE, 2015).
Quando não drenados artificialmente, apresentam-se saturados com água pela maior
parte do tempo e têm ocorrência em regiões baixas ou alagadas, geralmente planícies de
inundação de rios e córregos e áreas deprimidas São solos que têm elevados teores de água em
sua constituição, o que dificulta muito o seu manejo para exploração agrícola. Em alguns locais
são explorados com horticultura (IBGE, 2015).
Segundo Embrapa (2018) estes solos são formados de material orgânico em locais cujo
clima varia desde tropical e com hidromorfia, na região costeira e em deltas e ambientes
lacustres, até frio e úmido e com vegetação alto-montana. O material de origem desses solos é
composto por resíduos vegetais em vários estágios de decomposição, geralmente em mistura
com materiais minerais de granulometria variável.
Usualmente, são solos fortemente ácidos, apresentando alta capacidade de troca de
cátions e baixa saturação por bases. Podem apresentar horizonte sulfúrico, materiais sulfídricos,
caráter sálico e propriedade sódica ou solódica, podendo estar recobertos por deposição pouco
espessa (< 40 cm de espessura) de camadas de material mineral (Embrapa, 2018).
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Os Organossolo Tiomórfico Húmico (OJy) são solos constituídos por material orgânico
e que apresentam horizonte hístico que possui: (i) 60 cm ou mais de espessura se 75% ou mais
do volume do material orgânico consiste em tecido vegetal na forma de restos de ramos finos,
raízes finas, cascas de árvores, etc.; ou (ii) saturação com água no máximo por 30 dias
consecutivos por ano; ou (iii) saturação com água durante a maior parte do ano, na maioria dos
anos, apresentando horizonte hístico com espessura de 40 cm ou mais. É dito tiomórfico pois
apresentam, dentro dos primeiros 100 cm, materiais sulfídricos em um ou mais horizontes ou
camadas ou um horizonte sulfúrico. Na área de estudo ocorre apenas o subgrupo térrico.

Argissolo
Os ARGISSOLOS são “solos minerais, não-hidromórficos, com horizonte A ou E
(horizonte característico pela perda de argila, ferro ou matéria orgânica) seguido de horizonte
B textural, com nítida diferença granulométrica entre estes horizontes”. Assim, a transição do
horizonte A para o horizonte B textural pode ser abrupta, clara ou gradual, mas o teor de argila
aumenta com nitidez suficiente para que a parte limítrofe entre eles não ultrapasse uma distância
vertical de 30 cm, satisfeito o requisito de diferença de textura (IBGE, 2015, EMBRAPA,
2018).
Segundo Embrapa (2018), ainda, “compreendem solos constituídos por material
mineral, que têm como características diferenciais a presença de horizonte B textural de argila
de atividade baixa, ou atividade alta desde que conjugada com saturação por bases baixa ou
com caráter alumínico. O horizonte B textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de
qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o hístico, sem apresentar, contudo, os requisitos
estabelecidos para ser enquadrado nas classes dos Luvissolos, Planossolos, Plintossolos ou
Gleissolos”.
São solos que apresentam um evidente incremento no teor de argila do horizonte
superficial para o horizonte B, com ou sem decréscimo nos horizontes subjacentes, sendo que
a transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara, abrupta ou gradual. Possuem
profundidade variável, são forte a imperfeitamente drenados, com cores avermelhadas ou
amareladas e mais raramente brunadas ou acinzentadas e a textura varia de arenosa a argilosa
no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte Bt, sempre havendo aumento de argila
daquele para este. São de forte a moderadamente ácidos, com saturação por bases alta ou baixa,
predominantemente cauliníticos e com relação molecular Ki, em geral, variando de 1,0 a 3,3.
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Trata-se de um solo com cinco subordens que são definidas de acordo com a sua cor.
Na AE estão presentes os ARGISSOLOS AMARELO e ARGISSOLOS VERMELHOS
(Figura 5.60). Com relação à fragilidade, problemas sérios de erosão são verificados naqueles
solos em que há grande diferença de textura entre os horizontes A e B (abruptos), sendo tanto
maior o problema quanto maior for à declividade do terreno (SOUZA & LOBATO, 1997).
Os Argissolo Amarelo Distrófico (PAd) são solos constituídos por material mineral,
apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A, com argila de atividade baixa
ou com argila de atividade alta desde que conjugada com saturação por bases baixa ou com
caráter alumínico na maior parte do horizonte B. É classificado amarelo por apresentar matiz
igual ou maior que 7,5YR na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B, e é dito
distrófico por possuir saturação por bases <50% também na maior parte dos primeiros 100 cm
do horizonte B. Na área de estudo apresenta apenas o subgrupo típico e ocupa apenas 0,71% da
AE.
Os Argissolo Amarelo Distrocoeso (PAdx) se diferencia por apresentar saturação por
bases <50% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B e com caráter coeso em um
ou mais horizontes dentro de 150 cm a partir da superfície do solo. Na área de estudo ocorrem
os subgrupos típico e abrúptico (com mudança de textura abrupta) e ocupa cerca de 4,76% da
AE.
Os Argissolo Vermelho Eutrófico (PVe) se diferencia das outras classes de Argissolo
presentes por apresentar matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 100 cm
do horizonte B e saturação por bases ≥50% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte
B. Na área de estudo apresenta os subgrupos típico e chernossólico (saturação por bases ≥50%
na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B) e ocupam cerca de 9,83% da AE.
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(a)

(b)

Figura 5.60 – Ocorrência de Argissolos na AE do empreendimento: (a) Local onde podem desenvolver os
Argissolos Vermelhos, Cantagalo/RJ - Ponto P160; (b) Local onde podem desenvolver os argissolos amarelos,
Macaé/RJ - Ponto P263.

Neossolos
Segundo o SiCBS (EMBRAPA, 2018), compreendem solos constituídos por material
mineral ou por material orgânico pouco espesso que não apresenta alterações expressivas em
relação ao material originário devido à baixa intensidade de atuação dos processos
pedogenéticos, seja em razão de características inerentes ao próprio material de origem (como
maior resistência ao intemperismo ou composição químico-mineralógica), seja em razão da
influência dos demais fatores de formação (clima, relevo ou tempo), que podem impedir ou
limitar a evolução dos solos. Para ser classificado como neossolos, eles precisam satisfazer os
seguintes critérios (de acordo com IBGE, 2015; Embrapa, 2018):
➢ Ausência de horizonte glei imediatamente abaixo do A dentro de 150 cm a partir da
superfície, exceto no caso de solos de textura areia ou areia franca virtualmente sem
materiais primários intemperizáveis;
➢ Ausência de horizonte vértico imediatamente abaixo de horizonte A;
➢ Ausência de horizonte plíntico dentro de 40 cm ou dentro de 150 cm a partir da
superfície se imediatamente abaixo de horizontes A ou E ou se precedido de horizontes
de coloração pálida, variegada ou com mosqueados em quantidade abundante;
➢ Ausência de horizonte A chernozêmico com caráter carbonático ou conjugado com
horizonte C cálcico ou com caráter carbonático.
Pertencem ainda a esta classe solos com horizonte A ou horizonte hístico com menos
de 20 cm de espessura seguidos de camada(s) com 90% ou mais (expresso em volume) de
fragmentos de rocha ou do material de origem, independentemente de sua resistência ao
intemperismo (EMBRAPA, 2018).
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No caso da AE, ocorrem, em cerca de 2,27% da área (Figura 5.61), que representa os
Neossolo Flúvico Tb Distrófico (RYbd)), que são solos pouco evoluídos, constituídos por
material mineral ou por material orgânico com menos de 20 cm de espessura, não apresentando
nenhum tipo de horizonte B diagnóstico. É dito flúvico por possuir derivados de sedimentos
aluviais com horizonte A assente sobre camada ou horizonte C, além de demonstrar um caráter
flúvico dentro de 150 cm a partir da superfície do solo e ausência de gleização expressiva dentro
de 50 cm da superfície do solo. É classificado distrófico por apresentar argila de atividade baixa
e saturação por bases <50%, ambas na maior parte do horizonte ou camada C. Na área de estudo
apresenta apenas o subgrupo típico.

(a)

(b)

Figura 5.61 – Ocorrência de Neossolos na AE: (a) Local onde podem desenvolver os neossolos flúvicos,
próximo a drenagens de rios - Ponto P014; (b) Local onde podem desenvolver os neossolos flúvicos, próximo a
drenagens de rios, Rio Macaé, Macaé/RJ - Ponto P264.

5.2.6. Vulnerabilidade Geotécnica
Qualquer projeto de obra civil exige um conhecimento sobre as características dos solos,
rochas e relevo, bem como das condições climáticas, hidrológicas, de uso e ocupação das terras
e informações geotécnicas dos terrenos nos quais deverá ser implantado o empreendimento.
Nesse contexto, na análise de uma Unidade de Paisagem natural, é imprescindível o
conhecimento e sua gênese, constituição física, forma e estágio de evolução. Esse conhecimento
é adquirido com o estudo dos aspectos do meio físico, para se realizar uma posterior análise
integrada com o objetivo de se obter um retrato fiel do comportamento de cada unidade frente
a sua ocupação (CARVALHO, 2015). A carta geotécnica, de acordo com Bitar et al. (2015), é
uma ferramenta que integra dados e informações básicas sobre as características geotécnicas
dos terrenos em uma determinada área que contribuem nas atividades de planejamento,
ordenamento territorial na gestão de riscos e na prevenção de desastres naturais.
Desta forma, a definição de classes de vulnerabilidade geológico-geotécnica empregada
utiliza os principais componentes que interferem diretamente na suscetibilidade de uma
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determinada área para apresentar algum evento geoambiental. Considera-se, por sua vez, que
as consequências de um evento dependem da vulnerabilidade dos elementos expostos,
representada por um fator denominado grau de perdas e danos.

Classes de Vulnerabilidade
A análise da vulnerabilidade geológico-geotécnica foi realizada para a Área de Estudo
(AE) do empreendimento uma vez que se entende que a manifestação de eventuais impactos
decorrentes de fenômenos geológicos e morfodinâmicos apresenta ocorrência e abrangência
localizadas. Ou seja, não são esperados impactos advindos de instabilizações geológicogeotécnicas sobre o empreendimento ou em decorrência deste fora da AE.
Como terminologia, optou-se por utilizar a proposta do Instituto de Pesquisa
Tecnológica (IPT), para o estudo de áreas de risco, publicada em documento elaborado para o
Ministério das Cidades (BRASIL/IPT, 2007), que foi baseada na Agência de Coordenação das
Nações Unidas para o Socorro em Desastres (UNDRO), que são:
•

Evento: fenômeno com características, dimensões e localização geográfica
registrada no tempo, sem causar danos econômicos e/ou sociais;

•

Vulnerabilidade: grau de perda para um dado elemento, grupo ou comunidade
dentro de uma determinada área passível de ser afetada por um fenômeno ou
processo.

•

Suscetibilidade: indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e
induzidos em uma dada área, expressando-se segundo classes de probabilidade
de ocorrência;

•

Risco: relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado processo ou
fenômeno e a magnitude de danos ou consequências sociais e/ou econômicas
sobre um dado elemento, grupo ou comunidade. Quanto maior a vulnerabilidade,
maior o risco;

•

Área de risco: área passível de ser atingida por fenômenos ou processos naturais
e/ou induzidos que causem efeito adverso. As pessoas que habitam essas áreas
estão sujeitas a danos à integridade física, perdas materiais e patrimoniais;

Nogueira (2002), após analises de diversas definições e formulações, chegou ao seguinte
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conceito adequado à prática de gerenciamento de riscos ambientais:
𝑅 = 𝑃 (𝑓𝐴) × 𝐶 (𝑓𝑉 ) × 𝑔−1
Onde um determinado nível de risco R representa a convolução (conceito matemático
que indica concomitância e mútuo condicionamento (CARDONA, 2001): da possibilidade ou
probabilidade (P) de ocorrer um fenômeno físico (A), em local e intervalo de tempo específicos
e com características determinadas (localização, dimensões, processos e materiais envolvidos,
velocidade e trajetória); causando conseqüências (C) (às pessoas, bens e/ou ao meio ambiente),
em função da vulnerabilidade (V) (indicativa da suscetibilidade a serem afetados e do nível de
resiliência dos elementos expostos); podendo ser modificado pelo grau de gerenciamento (g).
Em outras palavras, a análise da vulnerabilidade geológico-geotécnica da LT subsidiará,
portanto, a avaliação quanto ao risco geológico da AE, uma vez que esses conceitos estão
interligados e, sendo que, a ocorrência de um determinado fenômeno é apenas a suscetibilidade
natural do terreno e risco envolve a probabilidade de ocorrência e as consequências que isso
pode gerar, se danos materiais ou perda de vidas humanas.
Crepani et al. (1996, 2001 e 2004) relaciona espacialmente os processos morfogenéticos
e pedogenéticos para a análise de unidades de paisagem, ou seja, é necessário conhecer sua
gênese, constituição física, forma e estágio de evolução, bem como o tipo de vegetação que se
desenvolve sobre ela.
A metodologia proposta sugere que cada um dos temas seja avaliado quanto à relação
de morfogênese/pedogénese, sendo que no predomínio da morfogênese prevalecem os
processos erosivos modificadores das formas de relevo e, quando predomina a pedogênese,
prevalecem os processos formadores de solos. Deste modo, a classificação do grau de
vulnerabilidade de cada tema será inferida pela atribuição de valores de estabilidade (em notas
de 01 a 03), conforme o Tabela 5.12.
Tabela 5.12 - Classes de vulnerabilidade das paisagens naturais.
RELAÇÃO
CLASSE
NOTA
PEDOGÊNESE/MORFOGÊNESE
Estável
Prevalece a pedogênese
01
Intermediária
Equilíbrio entre pedogênese e morfogênese
02
Instável
Prevalece a morfogênese
03
Fonte: Modificado de Crepani et al. (1996, 2001 e 2004).
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O diagnóstico dos aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos e de uso e
cobertura do solo (vegetação e as classes de cobertura em determinado recorte temporal)
fornecem os dados de entrada na integração destes temas e a consequente classificação da
vulnerabilidade da área de interesse.
Após a definição das notas para as classes de cada tema foi realizada a soma simples
das camadas inseridas no processo. A definição das notas para as classes depende da prévia
classificação dos atributos (componentes) de cada um dos temas. Esta classificação, por sua
vez, é baseada na conjunção de dados da literatura especializada, observações de campo e
experiência do profissional responsável pela análise da vulnerabilidade. Ou seja, trata-se de
uma abordagem heurística, uma vez que se vale da seleção de critérios também subjetivos para
a redução e simplificação das variáveis envolvidas, notadamente complexas, em se tratando de
componentes da dinâmica da natureza.
O cruzamento das diferentes camadas consideradas como dados de entrada no estudo
de vulnerabilidade geológica-geotécnica da AE (aspectos geológicos, geomorfológicos,
pedológicos e de uso e cobertura do solo) foi realizado com ferramenta de análise espacial de
multiparâmetros em software de Sistema de Informação Geográfica.
Cabe

destacar

que,

além

dos

fatores

considerados

(aspectos

geológicos,

geomorfológicos, pedológicos e de uso e cobertura do solo), os fatores como clima (no que
tange a precipitação) e circulação das águas (tanto em superfície quanto subsuperfície) também
foram considerados uma vez que esses aspectos estão relacionados, direta ou indiretamente,
com a morfogênese e/ou pedogênese dos solos, rochas e relevo da área de estudo.
Na sequência são descritos os critérios de seleção dos atributos de cada tema inserido
na análise da vulnerabilidade geológico-geotécnica.

Descrição e Ponderação das variáveis consideradas
Aspectos Geológicos
A vulnerabilidade geológica-geotécnica das formações litológicas observadas na AE
analisou as características minerais que conferem resistência a compressão e dureza nas rochas
ali presentes. Na AE foram identificados, por meio de mapeamentos geológicos estaduais
(Estados de MG e RJ), associações pré-1,8 Ga. (Suíte Metamorfíca São Bento dos Torres,
Complexo Mantiqueira, Complexo Juiz de Fora, Complexo Quirino, Complexo Piedade,
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Complexo Região dos Lagos); Unidade Metassedimentares da Faixa Ribeira (Grupo
Andrelândia, Grupo Raposo, Grupo São Fidelis, Grupo – Sucessão Búzios, Grupo Italva),
Arcos Magmáticos (Serra dos Órgãos, Complexo Rio Negro, Suíte Serra da Bolívia, Suíte
Trajano de Moraes e Suite Muriaé); Magmatismo Sin a Tardi Colisional (Suítes Cordeiro, Imbé,
Desengano e Charnockítica Leopoldina), Magmatismo Pós-Colisional – Cambriano a
Ordoviciano (Suíte Suruí); Grupo Barreiras e Formação Sedimentares Recentes (Aluviões,
Coluvios e Depósitos Litorâneos).
As rochas da associação pré 1,8 G. são litotipos formados principalmente por
ortognaisses, granulitos, que são rochas metamórficas com médio a alto grau de deformação,
sendo rochas quando não alteradas, com baixo grau de vulnerabilidade geológica-geotécnica
(nota 01 de estabilidade). São litologias que possuem alto grau de coesão, bastante resistente a
penetração e com baixo a nula probabilidade de ocorrência de recalques, sendo frequentemente
utilizada como base de fundações para construção, quando não alteradas.
As Formações Metassedimentares da Faixa Ribeira englobam gnaisses (paragnaisses),
mármores, calcissilicartas, anfibolitos, quartzitos. As litologias também apresentam médio a
alto grau de deformação (paragneses dos minerais metamórficos observados), além de
formarem muitas das serras da área de estudo. Possuem também, alto grau de coesão, bastante
resistente a penetração e com baixo a nula probabilidade de ocorrência de recalques, sendo
frequentemente utilizada como base de fundações para construção, quando não alteradas (Nota
01). Mesmo os mármores da Unidade São Joaquim formam serras na região de Cantagalo-RJ,
rocha esta que pode ser solúvel em água, portanto mais instável do que as demais rochas da
unidade.
Os Arcos Magmáticos e Suítes são compostas por granitos, gnaisses, migmatitos, rochas
formadas a altas temperaturas e pressões. São rochas que apresentam, quando sãs, alto grau de
coesão, resistentes a penetração. Também pode-se atribuir nota 01 para esta unidade.
A Grupo Barreiras corresponde a rochas sedimentares (arenitos, conglomerados,
lamitos, etc). São rochas mais maleáveis, em relação as anteriores, são um pouco menos
resistentes a penetração do que as rochas ígneas e metamórficas. Para este grupo foi atribuída
nota 02, com médio grau de vulnerabilidade geológico-geotécnica.
Já as formações mais recentes englobam desde sedimentos semiconsolidados, arenitos,
siltito e argilito até cascalhos, areias e argilas pertencentes aos sedimentos holocênicos
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depositados nas calhas dos principais rios da região, depósitos de tálus e depósitos litorâneos.
Este grupo apresenta alto grau de vulnerabilidade, sendo atribuídos valores de instabilidade
(03), uma vez que tais unidades são compostas, de modo geral, por materiais inconsolidados a
seminconsolidados, facilmente desagregáveis. Contribui com a análise o fato de que essas
formações, muitas vezes, apresentam o nível d´água superficial ou aflorante e podem ter matéria
orgânica associada, o que torna o terreno muito suscetível aos processos de recalque (terrenos
de baixa capacidade de suporte para fundações de estruturas). A síntese das classes de
vulnerabilidade das unidades litológicas da AE é apresentada no Tabela 5.13.
Tabela 5.13 - Ponderação da vulnerabilidade das unidades geológicas.
UNIDADES GEOLÓGICAS

VULNERABILIDADE

NOTA

Associação Pré 1,8 Ga - Embasamento
Estável
Unidades Metassedimentares da Faixa
Estável
Ribeira
Arcos Magmáticos, Magmatismo
Magmatismo Sin a Tardi Colisional e Pos
Estável
Colisional
Grupo Barreiras
Intermediária
Depositos do Quaternário (depósitos
Instável
aluvionares, coluvionares e litorâneos)
Fonte: Modificado de Crepani et al. (1996, 2001 e 2004); CPRM, 2016.

01
01
01
02
03

Aspectos Geomorfológicos
A Área de Estudo (AE) da LT encontra-se em diversas unidades de relevo, desde plana
(depósitos aluvionares) até montanhas e escarpas de serra. As formas de relevo, normalmente,
podem ser observadas através da declividade dos terrenos, que foi extraída, com uso de software
de SIG, de um Modelo Digital de Terreno resultante das imagens de radar do projeto SRTM da
Empresa Brasileira de Agropecuária (Embrapa, 2021).
Para a a classificação da morfologia do relevo, utilizou a classificação descrita por
Embrapa (1999), agrupadas em seis diferentes tipos de relevo:
•

Plano: superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde os desnivelamentos
são muito pequenos, com declividades variáveis de 0% a 3%;

•

Suave ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por
conjunto de colinas e/ou outeiros (elevações de altitudes relativas até 50 m e de
50

m

a

100

m,

respectivamente),

apresentando

declives

suaves,

predominantemente variáveis de 3% a 8%;
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•

Ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por
conjunto de colinas e/ou outeiros, apresentando declives moderados,
predominantemente variáveis de 8% a 20%;

•

Forte ondulado: superfície de topografia movimentada, formada por outeiros
e/ou morros (elevações de altitudes relativas de 50 m a 100 m e de 100 m a 200
m,

respectivamente)

e

raramente

colinas,

com

declives

fortes,

predominantemente variáveis de 20% a 45%;
•

Montanhoso: superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas
acidentadas, usualmente constituídas por morros, montanhas, maciços
montanhosos e alinhamentos montanhosos, apresentando desnivelamentos
relativamente grandes e declives fortes e muito fortes, predominantemente
variáveis de 45% a 75%;

•

Escarpado: áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo
superfícies muito íngremes e escarpamentos, tais como: aparados, itaimbés,
frentes de cuestas, falésias, vertentes de declives muito fortes, usualmente com
declividades superiores a 75%.

Com base nesta classificação, de acordo com o diagnóstico, o relevo varia desde plano
a forte ondulado, podendo ocorrer formas montanhosas e escarpadas. A Figura 5.62 ilustra essa
descrição.
Sabe-se que, quanto maior a declividade do terreno maior será a força da água no
escoamento superficial, e, portanto, quanto maior a declividade do terreno maior será a
probalilidade de ocorrência dde processos erosivos e, consequentemente, de instabilidade no
terreno. A Tabela 5.14 apresenta as classes de vulnerabilidade geológica-geotécnica aplicadas
aos intervalos de declividade mapeados na AE.
Tabela 5.14 - Ponderação da vulnerabilidade das classes de declividade.
DECLIVIDADE

VULNERABILIDADE

NOTA

0 a 3% - Plano
Estável
01
3 a 8 % - Suave ondulado
08% a 20% - Ondulado
Intermediária
02
20% a 45 % - Forte Ondulado
Maior que 45% - Montanhoso e
Instável
03
Escarpado
Fonte: Modificado de Crepani et al. (1996, 2001 e 2004) / EMBRAPA (2020)
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Figura 5.62 – Declividade na área de estudo
Fonte: EMBRAPA/CPRM, 2021

Aspectos Pedológicos
Os aspectos pedológicos foram analisados a partir dos comportamentos esperados para
os tipos de solo mapeados na Área de Estudo (Cambissolo, Espodossolo, Latossolo (amarelo e
vermlho e amarelo), Organossolo, Argissolo (amarelo e vermelho).
O argissolo é um solo onde se observa uma nítida transição de um horizonte superficial
de perda de argila (E – Eluvial) para um horizonte B textural, de acumulação dessa argila. Tratase, dessa forma, de um solo com horizonte superficial mais arenoso, seguido de um contato
mais argiloso, facilitando a retenção de água nesse contato e o escoamento horizontal, o que o
torna mais favorável a erosão. Os argissolos da AE foram classificados nota 02 no diagnóstico
de vulnerabilidade geológica-geotécnica, assim como os Espodossolos e Nitossolos.
O latossolo, por sua vez, apresenta uma textura uniforme ao longo do perfil, o que lhe
garante quantidades semelhantes de macro e microporos por toda sua extensão, evitando quebra
de capilaridade e contenção de águas em contato. Os latossolos são solos profundos e bem
desenvolvidos, o que permite lhe atribuir nota 01 na presente interpretação de vulnerabilidade
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geológica-geotécnica.
Os Cambissolos, assim como os Neossolos possuem pedogênese pouco evoluída,
insuficiente para meteorizar completamente minerais primários de mais fácil intemperização,
como biotita, feldspato, anfibólio e outros, sendo que normalmente estão seguidos por rocha
pouco alterada e sã, onde o contato rocha pouco alterada e solo pode formar caminhos
preferenciais de água subsuperficial, que provoca a instalação de processos erosivos e/ou
escorregamentos. Por esse motivo atribui-se a nota 03 para vulnerabilidade desses solos.
Os Organossolos são solos que contém matéria orgânica associada, normalmente ácidos,
e também com presença de água (normalmente saturados), podendo apresentar, desde textura
arenosa até argilosa. São solos que podemos apresentar baixa capacidade de suporte pois são
solos ligados a sedimentos incosolidados, principalmente de locais de áreas úmidas. Por isso,
atribui-se nota 03 de vulnerabilidade para ele. A Tabela 5.15 apresenta um resumo da
ponderação das unidades pedológicas
Tabela 5.15 - Ponderação da vulnerabilidade das unidades pedológicas.
UNIDADES
VULNERABILIDADE
NOTA
PEDOLÓGICAS
Latossolos
Estável
01
Argissolos
Intermediária
02
Espodossolo
Intermediária
02
Nitossolo
Intermediária
02
Organossolo
Instável
03
Neossolo
Instável
03
Cambissolo
Instável
03
Fonte: IBGE, 2019b.

Uso e Cobertura do Solo
O presente estudo de vulnerabilidade geológica-geotécnica fez uso do diagnóstico de
uso e ocupação do solo da AE, que será apresentado posteriormente no diagnóstico do meio
socioeconômico deste mesmo Volume, o qual identificou 12 classes de uso e cobertura do solo
(Formações Florestal, Savânica, Plantada, afloramento rochoso e infraestrutura, lavouras
temporárias, Mineração, solo exposto (outras áreas não vegetadas), corpo d’água, áreas úmidas
(mangue), pastagem (agricultura e pastagem).
Cada uma das mencionadas categorias apresenta níveis diferentes de resiliência a
processos erosivos e movimentações de massa gravitacionais. Para áreas de cobertura que
favorecem a estabilidade do solo, como locais com vegetação estabilizada, atribuiu-se o grau
de vulnerabilidade baixo (01). As áreas urbanas de uso consolidado também receberam a nota
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01, porque correspondem a paisagens nas quais o solo encontra-se majoritariamente
impermeabilizado, bem como pelo fato de que o controle da superfície é mais frequente nesses
locais, seja pelas normas nacionais para edificação, seja porque os processos morfodinâmicos
de maior criticidade ali iniciados são prontamente corrigidos, no intuito de conter danos
materiais de grandes proporções.
Para locais de cobertura intermediária, cujo recobrimento da superfície é parcial ou cuja
vocação foi parcialmente alterada, o grau de vulnerabilidade geotécnica também é intermediário
(02). Nesta classe estão compreendidos os usos de lavouras temporárias.
Os usos agrícolas da AE foram classificados como de vulnerabilidade geológicageotécnica intermediária devido a constatação de que um manejo mal realizado pode acarretar
perca de material coloidal do solo, restando, muitas vezes, apenas material grosseiro de fácil
desagregação. Esse uso também promove alterações físicas no terreno e em suas linhas de
drenagem, como aterros e cortes visando o plantio e o deslocamento do maquinário, no entanto,
são áreas com interesse comercial, onde a remediação e o controle, ao contrário dos solos
exposto, são mais constantes.
Os locais desprovidos de cobertura vegetal e cuja vocação foi alterada complemente,
favorecendo ou induzindo a instalação de processos erosivos e movimentos de massa, foram
considerados instáveis, ou seja, com alto grau de vulnerabilidade (03). Compreende a classe de
instável as áreas dedicadas a mineração, solo exposto e pastagem, assim como áreas úmidas
(mangue) ou com ocorrência de corpos d’água, haja vista que a água é um importante elemento
de alteração da superfície em regiões tropicais.
Neste contexto, cita-se que o pisoteio do gado em áreas de pastagens é responsável pela
compactação do solo, diminuindo a porosidade e a infiltração da água, aumentando o
escoamento superficial, de modo que um volume maior de precipitação escorre mais
rapidamente para o nível de base do terreno, aumentando as forças ativas nos processos de
instabilização do solo. As pastagens também estão fortemente atreladas a presença de
cupinzeiros na região, indicadores de acidificação do solo.
Já as áreas de mineração da AE estão relacionadas a extração de bem minerais, tais
como indústria do cimento e cal (mármore) e são responsáveis pelas intervenções na geometria
do terreno e pela extensa exposição dos solos aos agentes intempéricos. A Tabela 5.16 apresenta
um resumo da ponderação das tipologias de uso e ocupação do solo.
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Tabela 5.16 – Ponderação da vulnerabilidade das tipologias de uso e ocupação do solo.
TIPOLOGIAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Formações Florestal, Savânica, Plantada, afloramento
rochoso e infraestrutura
lavouras temporárias.
Mineração, solo exposto (outras áreas não vegetadas),
corpo d’água, áreas úmidas (mangue) pastagem
(agricultura e pastagem)
Fonte: VPECO (2021).

VULNERABILIDADE

NOTA

Estável

01

Intermediária

02

Instável

03

Grau de Vulnerabilidade Geotécnica – análise dos resultados
A Figura 5.63 apresenta o resultado da sobreposição das 4 camadas temáticas que foram
selecionadas para o estudo de vulnerabilidade geológica-geotécnica da AE da LT (geologia,
declividade, comportamentos esperados para os solos, uso e ocupação do solo). A integração
dos temas considerados resultou na definição de cinco classes, distribuídas em intervalos
equivalentes entre 01 e 15, sendo aquelas intermediárias relacionadas aos extremos (estável e
vulnerável) mais próximos (Tabela 5.17).
As classes definidas e seus respectivos quantitativos são apresentadas na Tabela 5.17.
O Mapa de Vulnerabilidade Geológico-Geotécnica é apresentado no Mapa 10: Carta de
Vulnerabilidade Geotécnica da Área de Estudo, no Volume IV, deste EIA, bem como na figura
retrocitada.
Tabela 5.17 – Classes de vulnerabilidade geológica-geotécnica para a área de estudo.
OCORRÊNCIA
INTERVALO DE
CLASSES DE VULNERABILIDADE
NOTAS
km2
%
Vulnerável
14 e 15
--Moderadamente Vulnerável
11 e 13
8,09
0,2
Medianamente Estável ou medianamente
09 a 10
vulnerável
1024,01
29,9
Moderadamente Estável
04 a 08
2392,00
69,6
Estável
00 a 03
--Fonte: Elaborador pelo autor (2021) a partir de Crepani et al. (1996, 2001 e 2004)
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Figura 5.63 – Grau de Vulnerabilidade Geotécnica na área de estudo.

Nota-se que aproximadamente 69,9% da AE apresentam moderadamente estável
vulnerabilidade geológica-geotécnica. Os trechos que estão nesta classe são os locais cuja soma
ficaram entre 4 e 8 pontos e apresentam área com características mais favoráveis a estabilidade
local. Isso inclui trecho entre Santos Dumont e Piau, e de Piau até as proximidades da divisa
dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. E na porção mais ao sul da AE, no estado do Rio
de Janeiro, entre a região serrana e o litoral. São áreas que possuem declividades entre os relevos
plano e suavemente ondulado, com presença de latossolos e argissolos ou mesmo afloramentos
rochosos. Esse cenário é compreensível quando observado que parcela significativa da AE, com
destaque às linhas de transmissão, está sobreposta a rochas de alto grau de coesão e elevada
resistência ao corte ou à penetração, como granitos e gnaisse. As fragilidades desses locais estão
associadas aos faturamentos pré-existentes, o que poderia favorecer a queda de blocos ou
desplacamentos em taludes de corte, haja visto que são rochas que comumente apresentam
heterogeneidade geomecânica, ou seja, são esperados blocos e/ou matacões imersos no solo.
A segunda classe ficou moderamanente estável ou vulnerável, que ficou entre 09 e 10
pontos, ocupa cerca de 29,9% da AE e são locais com solos da classe Nitossolo e Espodosso e
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Argissolo, classes de declividade entre relevo ondulado a fortemente ondulado, por vezes
montanhosso e área com lavouras temporárias. Esses trechos ocupam áreas próxima a divisão
Minas-Rio, nas proximidades dos municípios de Leopoldina (sul do município), Estrela D’alva
e Pirapetinga/MG e nos municípios cariocas de Cantagalo, Macuco, Cordeiro.
A terceira classe ocupa cerca de 0,2% da AE e são locais que apresentam declividade
de relevo fortemente ondulado a escarpado, solos como Cambissolos e Neossolo, áreas com
atividades como mineração, pastagem e agricultura. Aparecem nos municípios de Trajano de
Moraes/MG e Macaé/RJ, e locais onde as declividades podem estar acima dos 45%,
combinadas com presença de solos de alteração pouco espessos (cambissolos, neossolos),
mesmo que em pequenos trechos inseridos dentro das unidades anteriores.
Durante o trabalho de campo, ao longo do traçado da LT, foram observadas diversas
feições erosivas e de movimento de massa e que podem ocorrer em todas as classes de
vulnerabilidade geológica-geotécnica, com destaque aos degraus de abatimento e locais com
solo exposto que ocorrem de maneira homogênea entre as classes. Há, entretanto, uma
prevalência de sulcos na classe de transição entre moderadamente estável para moderadamente
vulnerável.
A relativa homogeneidade na distribuição das feições erosivas e de escorregamento
(Figura 5.64) entre todas as classes de vulnerabilidade sugere que fatores antrópicos, como a
supressão de vegetação nas encostas, sejam fortes influenciadores da instalação e
potencialização de fenômenos erosivos, uma vez que tornam o solo mais suscetível aos agentes
intempéricos. Essas feições mostram também que a concentração de águas superficiais no
terreno pode provocar a instalação de feições erosivas ao longo da linha da LT, o que deve ser
evitado durante a implantação das fundações das torres da LT. Cabe citar que as feições erosivas
observadas na área de estudo não oferecem risco às estruturas projetadas do empreendimento
ou à população lindeira à faixa de servidão, em função do seu porte reduzido e baixa severidade.
A ocorrência de processos erosivos e de movimentos de massa (escorregamentos) são
processos dinâmicos e com evolução temporal incerta, dependentes de uma gama de variáveis
complexas. Dessa forma, a avaliação e a predição de eventos que ofereçam perigo, ou mesmo
risco, devem ser feitos continuamente, sobretudo na etapa de instalação do empreendimento.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figura 5.64 – Feições erosivas e de escorregamento observadas em campo na área de estudo: (a) Vista de
escorregamento planar na área do talude de corte da rodovia MG-499 - Ponto 003; (b) Vista de erosão e
escorregamento n área da vertente da encosta natural na BR 040 em Santos Dumont/MG - Ponto 006; (c)
Escorregamento planar na encosta - Ponto 013; (d) Vista de erosão a margem do rio Piau - Ponto 014; (e) Vista
de feição de escorregamento ocorrida e em estágio de recuperação. – Ponto 033; (f) Talude de corte com solo
exposto e diversos sulcos erosivos - Ponto 035; (g) Vista de escorregamento planar na área de encosta natural –
Ponto 251; (h) Vista de erosão na encosta natural – Ponto 254.
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5.2.7. Recursos Hídricos
As regiões hidrográficas do Brasil são as divisões hidrográficas definidas segundo o
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). A Resolução nº 32, de 15 de outubro de
2003, dividiu o território brasileiro em doze regiões hidrográficas. Diferentemente das bacias
hidrográficas, que podem ultrapassar as fronteiras nacionais, as regiões hidrográficas, como são
estabelecidas por legislação nacional, estão restritas ao espaço territorial das vinte e sete
unidades federativas brasileiras.
A Área de Estudo está inserida inteiramente na Região Hidrográfica Brasileiras do
Atlântico Sudeste que ocupa 2,5% do território nacional, abrangendo cinco estados: Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. É a região hidrográfica mais
povoada, apresentando alta diversidade de atividades econômicas e significativo parque
industrial (ANA, 2020). É formada pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam no litoral
sudeste brasileiro, do norte do Espírito Santo ao norte do Paraná. A vazão média da região
hidrográfica Atlântico Sudeste é de 3.162 m³/s, correspondendo a 1,8% da vazão média no país.
A sua disponibilidade hídrica é de 1.109 m³/s (1,2% do valor nacional). A vazão específica da
região é de 14,7 L/s/km², sendo a média do Brasil igual a 20,9 L/s/km². A região tem uma
grande demanda de água (10% do total nacional), sendo 41% para a área urbana e 15% para a
área industrial.
A Região Hidrográfica (RH) é uma área composta por uma ou mais bacias hidrográficas
contíguas e pelas águas subterrâneas e costeiras que lhes estão associadas. A AE do
empreendimento está inserida em quatro RHs, sendo uma no estado de Minas Gerais e três no
estado do Rio de Janeiro, as quais são determinadas pelos respectivos órgãos estaduais de gestão
dos recursos hídricos (Figura 5.65).
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Figura 5.65 -Regiões Hidrográficas da área de estudo.
Fonte: INEA, 2018.

No estado de Minas Gerais, o corredor intercepta a RH do Rio Paraíba do Sul, que nasce
na Serra da Bocaina, no Estado de São Paulo, com o nome de rio Paraitinga, recebendo o nome
rio Paraíba do Sul na confluência com o Paraibuna, na Represa de Paraibuna. A bacia do Rio
Paraíba do Sul estende-se por uma das regiões mais habitadas e industrializadas do Brasil,
abrangendo o Vale do Paraíba Paulista, a Zona da Mata Mineira e quase metade do estado do
Rio de Janeiro. Drena uma área de cerca de 55.500 Km² reunindo 175 municípios e abastecendo,
aproximadamente, 12 milhões de pessoas nos estados que atravessa. Os principais rios que
constituem a região são os rios Pomba, Muriaé, Preto e Paraíbuna.
O Instituto Estadual Ambiental (INEA) compartimentou o Estado do Rio de Janeiro em
nove regiões hidrográficas visando uma melhor gestão de seus recursos hídricos e otimização
da aplicação de recursos financeiros arrecadados. Dessas, a área de estudo intercepta as
seguintes RHs:
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➢ RH VII – Região Hidrográfica Rio Dois Rios: Compreende os municípios de Bom Jardim,
Duas Barras, Cordeiro, Macuco, Cantagalo, São Sebastião do Alto e Itaocara em suas
totalidades e parcialmente os municípios Carmo, Nova Friburgo, Trajano de Moraes, Santa
Maria Madalena e São Fidélis. As principais bacias hidrográficas são: Bacia do Rio Negro e
Grande/Dois Rios, Bacia do Ribeirão do Quilombo, Bacia do Ribeirão das Areias, Bacia do
Rio do Colégio. A RH possui característica serrana e encostas com alta declividade. A
sinergia entre a topográfica acidentada e o desmatamento da vegetação, eleva a
vulnerabilidade natural à erosão;
➢ RH VIII - Região Hidrográfica Macaé e das Ostras: Localiza-se na faixa costeira centralnorte do Estado do Rio de Janeiro, entre a Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e a
Região Hidrográfica Lagos São João. A RH é formada pelas bacias hidrográficas dos rios
Macaé, das Ostras, da Lagoa de Imboassica e de pequenos córregos e lagoas litorâneas.
Limitando-se ao Norte com a Bacia do rio Macabu, ao Sul com a Bacia do rio São João, a
oeste com as bacias dos rios Macacu e Bengala e à leste com o Oceano Atlântico. Abrange
totalmente o território do município de Rio das Ostras e parcialmente os municípios de
Macaé, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu e Carapebus, totalizando
uma área de 1978 km². De acordo com Soffiati Neto (1996), diversas lagoas foram
integralmente drenadas destacando-se as Lagoas de Cacumanga, do Jesus, Piabanha,
Saquarema, dos Colomins, dos Jacarés, das Bananeiras, dos Coqueiros, do Capim, do
Mulaco, do Salgado, dos Capões, das Conchas, Vermelha, da Abobreira, do Pau Grande, de
Dentro, da Ostra, da Restinga Nova, do Sussunga, entre outras.
➢ RH IX - Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul: A RH compreende os municípios de
Quissamã, São João da Barra, Cardoso Moreira, Italva, Cambuci, Itaperuna, São José de
Ubã, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Natividade, Miracena, Laje do Muriaé, Bom Jesus
do Itabapoana, São Francisco do Itabapoana, Porciúncula e Varre-Sai em sua totalidade e
parcialmente os municípios Trajano de Moraes, Conceição de Macabu, Carapebus, Santa
Maria Madalena, Campos dos Goytacazes e São Fidélis. As principais bacias hidrográficas
são: Bacia do Muriaé, Bacia do Pomba, Bacia do Pirapetinga, Bacia do Córrego do Novato
e Adjacentes, Pequenas Bacias da Margem Direita e Esquerda do Baixo Paraíba do Sul,
Bacia do Jacaré, Bacia do Campelo, Bacia do Cacimbas, Bacia do Muritiba, Bacia do
Coutinho, Bacia do Grussaí, Bacia do Iquipari, Bacia do Açu, Bacia do Pau Fincado, Bacia
do Nicolau, Bacia do Preto, Bacia do Preto Ururaí, Bacia do Pernambuco, Bacia do Imbé,
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Bacia do Córrego do Imbé, Bacia do Prata, Bacia do Macabu, Bacia do São Miguel, Bacia
do Arrozal, Bacia da Ribeira, Bacia do Carapebus, Bacia do Itabapoana, Bacia do
Guaxindiba, Bacia do Buena, Bacia do Baixa do Arroz, Bacia do Guriri.
Cada RH é composta por diversas bacias e sub-bacias, sendo uma área com uma rica
rede hidrográfica e de drenagem (Figura 5.66). A AE do empreendimento no estado de MG
apresenta a Sub-bacia do Rio Pomba e Muriaé e a Sub-bacia do Rio Preto e Paraíbuna. No
estado do RJ: a RH-VII apresenta a Sub-bacia do Curso Médio Inferior do Paraíba do Sul e
parte da Sub-bacia do Grande, Negro e Dois Rios; a RH-VIII apresenta as sub-bacias Macaé,
Jundiá e Imboacica; e a RH-IX possui apenas a Sub-bacia do Macabu.

Figura 5.66 – Sub-bacias e rede de drenagem da área de estudo.
Fonte: ANA, 2021

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei no 9.433, de janeiro de
1997, dentre outras definições, regulamenta o enquadramento dos corpos d’água em classes
segundo os usos preponderantes da água. Esse enquadramento dos corpos d’água em classes
visa estabelecer o nível de qualidade a ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo de
água ao longo do tempo, assegurando às águas qualidade compatível com os usos mais
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exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição, mediante ações
preventivas permanentes.
A área de estudo possui uma rede hidrográfica rica, sendo composta por mais de 88
cursos d’água discriminados entre rios, ribeirões e córregos. Pode-se observar que os principais
rios que podem sofrer interferência pela construção da LT são: Rio Novo (cujo o Rio Piau é um
importante afluente), que corta a linha nos municípios mineiros de Santos Dumont, Piau,
Goianá, Rio Novo e Descoberto (Figura 5.67); Rio Negro, que perpassa a LT no município de
Cantagalo/RJ (Figura 5.68); Rio Pirapetinga, de jurisdição federal, que perpassa a LT no
município de Leopoldina/RJ (Figura 5.69); Rio Paraíba do Sul, também de jurisdição federal,
que percorre a divisa dos estados e sofre interferência da linha no município de Cantagalo/RJ e
Pirapetinga/MG (Figura 5.70); e o Rio Grande, que perpassa a LT no município de Trajano de
Moraes/RJ (Figura 5.71). As Figura 5.72 apresentam registros fotográficos de outros rios
também observados na AE, no traçado da LT.
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(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figura 5.67 – Fotos de campo do Rio Novo e seus afluentes que interceptam o empreendimento: (a) : Rio Piau
(afluente do Rio Novo) – Ponto 12; (b) Rio Piau (afluente do Rio Novo) – Ponto 12; (c) Rio Piau (afluente do
Rio Novo) – Ponto 14; (d) Rio Piau (afluente do Rio Novo) – Ponto 016; (e) Represa da Usina Piau – Ponto 020;
(f) Cachoeira formada após a Represa da Usina Piau – Vista do Ponto 023; (g) Rio Novo – Ponto 051; (h) Ponte
sobre o Rio Novo, Estrada São João Nepomuceno a Descoberto/MG – próximo do Ponto 053.
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Figura 5.68 – Foto de campo do Rio Negro que intercepta o empreendimento - Ponto 175.

Figura 5.69 - Fotos de campo do Rio Pirapetinga, de jurisdição federal, que perpassa o empreendimento - Ponto
130.

Figura 5.70 – Foto de campo do Rio Paraíba do Sul, de jurisdição federal, que intercepta o empreendimento e faz
a divisa dos estados. Distrito de São Sebastiao do Paraíba – Ponto 152.
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(a)

(b)

Figura 5.71 – Fotos de campo do Rio Grande que intercepta o empreendimento: (a) Rio Grande, próximo a PCH
Santa Rosa – Ponto 199; (b) Rio Grande – Ponto 203.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.72 – Fotos de campos de rios que interceptam o empreendimento: (a) Rio Pardo – Ponto 066; (b)
Represa de Macabu – Ponto 247; (c) Rio São Pedro – Ponto 256; (d) Rio Macaé – Ponto 264.

Com relação a estudos sobre a qualidade das águas dos rios que estão próximos da AE,
o IGAM-MG e INEA – RJ apresentam relatórios anuias sobre a qualidade das águas.
No lado mineiro, que a abrange a bacia do rio Paraiba do Sul, denominada por PS2
abrange parte da AE no estado Mineiro, sub-bacia dos Rios Pomba e Muriaé. A Figura 5.73
apresenta os dados dos resultados da Qualidade das Águas para os anos 2014 a 2017 (IGAM,
2018). Nota-se que o IQA Médio ocupa cerca de 54 a 60 % das amostrada para o peiodo de
2014 a 2017 nos rios da sub-bacia. Nota-se também um leve aumento no IQA Ruim ao longos
dos anos e uma diminuição do IQA Boa, para o período citado.
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Figura 5.73 - Distribuição percentual das faixas do IQA na UPGRH PS2 para os anos de 2014 a 2017.
Fonte: IGAM (2018).

A Figura 5.74 apresenta as estações onde foram coletadas as amostras de água
superficial na bacia PS2. Na AE são encontrados alguns pontos de amostragem de água, de
acordo com a Tabela 5.18. As estações dos Rios Novo (BS046), Paraíba do Sul (BS075, BS070
e BS079) e Pirapetinga (BS072) são as estações que estão na área de estudo. Elas apresentaram,
respectivamente, os parâmetros em desconformidade, Escherichia coli (Estações BS046,
BS075, BS070 e BS079) e Demanda Bioquímica de Oxigênio e Escherichia coli para a estação
BS072.
Segundo IGAM (2018), os resultados verificados estão associados aos lançamentos de
esgotos sanitários, sobretudo dos municípios de Mercês, Guarani, Rio Pompa, Astolfo Dutra,
Dona Euzébia, Ubá, Visconde do Rio Branco, Cataguases, Paraoquena-RJ, Fervedouro, Miraí,
Pirapetinga, Santos Dumont, Muriaé e Volta Grande. A qualidade das águas pode ter sido
agravada também pela pecuária e pelas atividades industriais desenvolvidas, principalmente,
indústrias alimentícias, laticínio, rações, móveis, tinturaria, abate de animais, vernizes,
galvanoplastia e papel/papelão. Além disso, as cargas difusas, os processos erosivos e
assoreamento também contribuem para impactar a qualidade das águas. Dessa forma, para que
as águas sejam devolvidas às suas adequadas condições de qualidade, são necessários
investimentos em saneamento básico, melhoria na eficiência do tratamento dos efluentes
industriais, manejo adequado do solo, preservação da vegetação marginal e ações de educação
ambiental.
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Figura 5.74 - Distribuição das estações na UPGRH PS2 e o panorama da Qualidade das águas superficiais - anos
de 2014 a 2017
Fonte: IGAM (2018).
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Tabela 5.18 - Estações da Sub-bacia dos Rios Pomba e Muriaé e os parâmetros em desconformidade
CURSO
CLASSE DE
PARÂMETROS EM
ESTAÇÃO
D’ÁGUA
ENQUADRAMENTO
DESCONFORMIDADE
Ribeirão das
Demanda Bioquímica de Oxigênio,
BS073
Classe 2
Posses
Escherichia coli¹, Fósforo total¹
Ribeirão Meia
Cianeto Livre¹, Demanda Bioquímica de
BS049
Classe 2
Pataca
Oxigênio¹, Escherichia coli¹, Fósforo total¹
Chumbo total, Cianeto Livre¹, Demanda
Ribeirão Ubá
BS071
Classe 2
Bioquímica de Oxigênio¹, Escherichia coli¹,
Fósforo total¹, Zinco total
Demanda Bioquímica de Oxigênio,
Rio Angu
BS095
Classe 2
Escherichia coli¹, Fósforo total
Rio do Pinho
BS074
Classe 2
Escherichia coli¹
Demanda Bioquímica de Oxigênio¹,
Rio Glória
BS055
Classe 2
Escherichia coli¹
Rio Glória
BS058
Classe 2
Escherichia coli¹
Rio Muriaé
BS057
Classe 2
Escherichia coli¹, Fósforo total
Rio Muriaé
BS059
Classe 2
Escherichia coli¹, Fósforo total
Demanda Bioquímica de Oxigênio,
Rio Muriaé
BS081
Classe 2
Escherichia coli¹, Fósforo total
Rio Novo
BS046
Classe 2
Escherichia coli¹
Rio Paraíba do Sul
BS070
Classe 2
Escherichia coli¹
Rio Paraíba do Sul
BS075
Classe 2
Escherichia coli¹
Rio Paraíba do Sul
BS079
Classe 2
Escherichia coli¹
Cianeto Livre, Demanda Bioquímica de
Rio Pirapetinga
BS072
Classe 2
Oxigênio¹, Escherichia coli¹, Fósforo total
Rio Pomba
BS033
Classe 2
Escherichia coli¹, Fósforo total
Rio Pomba
BS038
Classe 2
Escherichia coli¹, Fósforo total
Rio Pomba
BS043
Classe 2
Escherichia coli¹
Demanda Bioquímica de Oxigênio¹,
Rio Pomba
BS050
Classe 2
Escherichia coli¹, Fósforo total
Rio Pomba
BS051
Classe 2
Escherichia coli¹, Fósforo total
Rio Pomba
BS054
Classe 2
Escherichia coli¹
Demanda Bioquímica de Oxigênio,
Rio Xopotó
BS042
Classe 2
Escherichia coli, Fósforo total¹
Cianeto Livre¹, Demanda Bioquímica de
Rio Xopotó
BS077
Classe 2
Oxigênio¹, Escherichia coli¹, Fósforo total¹
¹ Vermelho: parâmetros que excederam o limite estabelecido para a classe de enquadramento em 100% ou mais.
Fonte: IGAM (2018)

No estado do Rio de Janeiro, o INEA faz o monitoramento da qualidade da água
superficial no estado. O estado do rio é dividido em regiões hidrográficas, conforme já
apresentado. Para a qualidade das águas pegou-se informações dos boletins anuais de 2019
(INEA, 2020). Para a Região VII – Rio Dois Rios, tem-se 4 estações distribuídas conforme a
Figura 5.75. A média do IQA, para ano de 2019, nas estações é apresentado na Tabela 5.19. A
Estação BG0353, que está mais próxima da área de estudo, a jusante, apresentou IQA Boa.
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Tabela 5.19 - Estações da Sub-bacia do Rio Dois Rios e os parâmetros em desconformidade.
IQA
ESTAÇÃO DE
ÁREA DE
LOCALIZAÇÃO
MUNICÍPIO
(MÉDIA DO
AMOSTRAGEM
ESTUDO
ANO DE 2019)
BG0366
Rio Bengala
Nova Friburgo
44,3
não
DR0350
Rio Dois Rios
São Fidelis
73,2
não
GR0361
Rio Grande
Nova Friburgo
69,9
não
NG0353
Rio Negro
Itaocara
71,7
não
IQA Excelente
(100 ≥ IQA ≥ 90)

IQA Boa
IQA Média
IQA Ruim
(90 > IQA ≥ 70)
(70 > IQA ≥ 50)
(50 > IQA ≥ 25)
Fonte: Modificado de INEA (2020).

IQA Muito Ruim
(25 > IQA ≥ 0)

Figura 5.75 - Distribuição das estações na Região Hidrográfica VII – Rio Dois Rios e Índice de Qualidade das
Águas – IQA (média do ano de 2019).
Fonte: INEA (2020).

Na Região VIII – Rio Macaé e Rio das Ostras, a Figura 5.76 apresenta a distribuição
das estações nesta área e a Tabela 5.20 apresenta os dados de média de IQA, para ano de 2019,
nesta Região Hidrográfica. As estações IM0010, MC0002, OU0020, SP0010 e SP0050 estão
inseridas na AE do empreendimento. Todas essas estações apresentaram, para o ano de 2019,
IQA Média, exceto a estação do Corrego do Ouro (OU0020) que apresentou IQA Boa.
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Tabela 5.20 - Estações da Sub-bacia dos Rios Macaé e das Ostras e os parâmetros em desconformidade.
IQA
ESTAÇÃO DE
ÁREA DE
LOCALIZAÇÃO
MUNICÍPIO
(MÉDIA DO
AMOSTRAGEM
ESTUDO
ANO DE 2019)
DB0010
Rio Duas Barras
Macaé
66,5
não
IM0010
Rio Imboassica
Rio das Ostras
56,8
sim
MC0002
Macaé
65,0
sim
Rio Macaé
MC0010
Nova Friburgo
76,7
não
OU0020
Rio do Ouro
Macaé
74,1
sim
RB0010
Rio Bonito
Nova Friburgo
76,3
não
RO0015
Rio das Ostras
Rio das Ostras
53,5
não
SN0005
Rio Sana
75,0
não
SP0010
Macaé
66,9
sim
Rio São Pedro
SP0050
63,5
sim
IQA Excelente
(100 ≥ IQA ≥ 90)

IQA Boa
IQA Média
IQA Ruim
(90 > IQA ≥ 70)
(70 > IQA ≥ 50)
(50 > IQA ≥ 25)
Fonte: Modificado de INEA (2020).

IQA Muito Ruim
(25 > IQA ≥ 0)

Figura 5.76 - Distribuição das estações na Região Hidrográfica VIII – Rios Macaé e das Ostras e Índice de
Qualidade das Águas – IQA (média do ano de 2019).
Fonte: INEA (2020).
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Na Região IX – Baixo Paraiba do Sul e Itabapona, a Figura 5.77 apresenta a distribuição
das estações nesta área e a Tabela 5.21 apresenta os dados de média de IQA, para ano de 2019,
nesta Região Hidrográfica. As estações PR0200, PM0331 e 0322 e PS0434 são estação mais
próximas da área de estudo, que estão a jusante da mesma. As estações PR0200 e PM0331
apresentaram IQA Médio enquanto as Estações PM0332 e PS0434 mostram IQA Boa.
Tabela 5.21 - Estações da Sub-bacia dos rios Baixo Paraiba do Sul e Itabapona e os parâmetros em
desconformidade.
IQA
ESTAÇÃO DE
ÁREA DE
LOCALIZAÇÃO
MUNICÍPIO
(MÉDIA DO
AMOSTRAGEM
ESTUDO
ANO DE 2019)
CQ0001
42,4
não
São João da Barra
CQ0002
41,0
não
Canal de Quitingute
CQ0003
41,4
não
Campos dos
Goytacazes
CQ0004
40,0
não
CR0020
Rio Carangola
Itaperuna
72,6
não
IT0100
Rio Itabapoana
Bom Jesus de
não
58,5
Itabapoana
MB0010
Rio Macabu
63,1
não
Campos dos
Goytacazes
MR0370
71,9
não
Rio Muriaé
MR0374
Lajé do Muriaé
66,7
não
PM0331
57,4
não
Santo Antônio de
Rio Pomba
Pádua
PM0332
73,5
não
Santo Antônio de
não
PR0200
Rio Pirapetinga
58,3
Pádua
PS0434
74,9
não
Itaocara
PS0436
69,7
não
Rio Paraiba do Sul
PS0439
São Fidelis
64,1
não
PS0441
Campos dos
não
72,3
Goytacazes
Campos dos
não
UR0030
Rio Ururaí
59,1
Goytacazes
IQA Excelente
(100 ≥ IQA ≥ 90)

IQA Boa
(90 > IQA ≥ 70)

IQA Média
(70 > IQA ≥ 50)

IQA Ruim
(50 > IQA ≥ 25)

IQA Muito Ruim
(25 > IQA ≥ 0)
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Figura 5.77 - Distribuição das estações na Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e Índice
de Qualidade das Águas – IQA (média do ano de 2019).
Fonte: INEA (2020).

5.2.8. Paleontologia
Segundo site do serviço geológico do Brasil (CPRM, 2021), fósseis são restos ou
vestígios de animais e vegetais preservados em rochas. Restos são partes de animal (ex.: ossos,
dentes, escamas) ou planta (ex.: troncos), e vestígios são evidências de sua existência ou de
suas atividades (ex.: pegadas). Geralmente ficam preservadas as estruturas mais resistentes do
animal ou da planta, as chamadas partes duras (como dentes, ossos e conchas). As partes moles
(como vísceras, pele e vasos sanguíneos) preservam-se com muito mais dificuldade. Pode
ocorrer também o caso ainda mais raro de ficarem preservadas tanto as partes duras quanto as
moles, como no caso de mamutes lanudos que foram encontrados intactos no gelo e de alguns
insetos que fossilizam em âmbar. Considera-se fóssil aquele ser vivo que viveu há mais de 11
mil anos, ou seja, antes do Holoceno, que é a época geológica atual. Restos ou evidências
antigas, mas com menos de 11 mil anos, como os sambaquis, são classificados como subfósseis.
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Para o estudo paleontológico foram utilizados os dados de geologia existente na área,
com base no potencial fossilífero de cada unidade e/ou formação. Para isso utilizou-se das
informações das unidades geológicas da área de estudo (Tabela 5.22).
Tabela 5.22 - Potencial Fossilifero das rochas de acordo com formação.
TIPOS DE ROCHAS OU
DESCRIÇÃO
POTENCIAL FOSSILÍFERO
ASSOCIAÇÕES
São rochas que datam do período
Rochas do Embasamento, Arcos
Arqueano ao Proterozoico, que
Ocorrência improvável (baixo
Magmáticos, Suítes Plutonicas e
passaram por processos
potencial ou nulo).
Metamorficas
metamórficos e ígneos.
Rochas que datam desde o
Fanerozoico ao período mais
Tem potencial baixo a alto para
Rochas Sedimentares
recente, podem conter (ou não)
conter fósseis (pode ou não conter)
fósseis.
Material inconsolidado, do
período mais recente do planeta –
Sedimentos Inconsolidados
Potencial baixo para ocorrência de
pode até transportar material
(Período Quaternário)
fósseis.
fóssil, desde que a área-fonte
contenha.

Geologicamente, 96,3% da área de estudo é composta por rochas que datam desde
arqueano, paleoprotezóico até início do cambriano. São rochas que passaram por ciclos ígneos
e/ou metamórficos ao longo da história geológica e, portanto, não tem potencial para formação
de fósseis. A Tabela 5.23 apresenta o potencial paleontológico, de acordo com as formações
geológicas existentes.
Essas rochas passaram por metamorfismo, de grau médio a alto (médias a altas
temperaturas e pressões) que transformaram rochas, originalmente sedimentares, em rochas
metamórficas. Há muitos corpos ígneos também, que ocorrem na área e tem potencial de
transformar as rochas sedimentareas antigas em rochas metamórficas.
Outros 3,5% da área estão em terrenos datados do Quaternário, mais precisamente do
holoceno, locais que podem ser encontrados algum tipo de material, mas não classificado como
fóssil (11 mil ano ou menos). Também estes sedimentos cortam majotariamente rochas ígneas
e metamórficas que já apresentam baixo potencial de ocorrência fossilífera.
O Grupo Barreiras, observado na AE, ocorre em apenas 0,24% da área, porém não será
interceptada pela LT. Em outras palavras, esta unidade ocorre apenas na AE, e não ocorre na
ADA. Como descrito no item sobre Geologia deste EIA, o Grupo Barreiras é uma formação
com rochas sedimentares predominantemente areníticos, intercalados a lamitos argilosos,
podendo incluir níveis conglomeráticos. Há registros de fósseis no Grupo Barreiras,
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especialmente palinomorfos e icnofósseis, principalmente nas regiões norte e nordeste, onde o
Grupo foi mais amplamente estudado. Nos afloramentos descritos para Grupo Barreiras não
foram observadas a presença de fósseis na região de Macaé/RJ.

Fanerozóico

Cenozico

Era

Tabela 5.23 - Potencial paleontológico de acordo com as unidades geológicas aflorantes.
Grupo

Formação

--

Depósitos
Aluvionares
Holocênicos (Q2a)
Depósitos
Litorâneos
Holocênicos (Q2li)
Depósitos Coluviais
Holocênicos (Q2c)

Grupo Barreiras
(ENb)

Formação Barreiras

Neoarqueano

C
a
m
br
ia
no
O
rd
ov
ici
an
o

Suíte Suruí
(Є2γ5susu)

Granitóides SinColisionais
Intrusivos ou
Híbridos
Granitóides SinColisionais
Anatéticos
Suíte Trajano de
Moraes

Suíte Charnockótica
Leopoldina
(NP3aγlp)
Suité Desengano
(NP3ϒ2ds)
Suíte Imbé
(NP3ϒ2im)
Suíte Cordeiro
(NP3γ2co)

Neoproterozóico

Suíte Serra da
Bolívia (NP3γ1sb)
Complexo Rio
Negro
(NP23ϒ1rn)
Serra dos Órgãos
(NP3γsor)
Unidade
Eclidelândia
Grupo Italva
(NP12it)

Unidade São
Joaquim

Litologia

Potencial
Paleontológico

Sedimento inconsolidado
Clástica e residual

Baixo

Sedimento inconsolidado

Baixo

Arenito, argilito, conglomerado
e siltito
Arenitos maciços ou com
estratificação cruzada acanalada,
intercalados a lamitos argilosos
e arenosos, com pouca
participação de depósitos
conglomeráticos

Baixo

Médio

Granitos

Baixo

Granitóides Charnockíticos

Baixo

Granitos a Tonalitos

Baixo

Biotita Gnaisse

Baixo

Granitos e Gnaisses de
composição granodiorítica a
granítica.

Baixo

Granitos

Baixo

Corpos plutônicos
gnaissificados – Quarto-diorito a
granodiorito.
Monzogabro, Monzodiorito,
monzonito e sienito.

Baixo

Ortognaisses e Granitoides

Baixo

Gnaisses granitóides,
paragnaisses e granitos
biotita-moscovita gnaisse
granítico a tonalítico, localmente
granatíferos e com sillimanita
Sequência metacarbonática,
constituída de mármore calcítico
dolomítico rico em grafita,
intercalações de anfibolito,
rochas metaultramáficas, rochas
calcissilicáticas e metachert
quartzoso.
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Litologia

Potencial
Paleontológico

Grupo – Sucessão
Búzios (NP2bu)

Metassedimentos aluminosos
(metapelitos), com intercalações
de calcissilicatadas e anfibolitos
Granada biotita gnaisses
bandados

Baixo

Grupo São Fidelis
(NPsf)

Paragnaisses metapelíticos

Baixo

Grupo

Formação

Grupo Raposo
(NPrp)

Paleoproterozóico

Grupo
Andrelândia (NPa)

Paragnaisses e intercalação de
quartzitos, calcissilicáticas,
anfibolitos e gonditos
Biotita gnaisses
sillimanita-granada-biotita
gnaisses
Ortognaisses
bandados/migmatíticos

Baixo

Baixo

Complexo Região
Baixo
dos Lagos (PP3rl)
Complexo Piedade
Gnaisses
Baixo
(PP2pd)
Complexo Quirino
Ortognaisses tonalíticos a
Baixo
(PP2q)
granodioríticos
Complexo Juiz de
Ortogranulitos
Baixo
Fora (PP2jf)
Complexo
Biotita-hornblenda gnaisses
Mantiqueira
Baixo
bandados
(PP2ma)
Suíte Metamorfíca
São Bento dos
Rochas charnockíticas
Baixo
Torres
ortoderivadas
(APsb/PP2sb)
Fonte: Elaborador pelo autor (2021) a partir de COMIG et.al., (2003) e CPRM (2016).

5.2.9. Recursos Minerais
Os dados utilizados para apresentação e caracterização dos processos minerários
presentes na área, foram obtidos através da consulta ao Sistema de Informações Geográficas da
Mineração (SIGMINE), disponibilizado no site da ANM. Os dados foram acessados em
novembro de 2020 e obtiveram-se todos os processos minerários que intersectam a área de
estudo, destacando as poligonais que estão inseridas na AE e na ADA.
Os tipos de fases dos processos identificados são indicativos da etapa em que a atividade
minerária se encontra na ANM. Na forma sequencial dos eventos, são:
➢

Requerimento de Pesquisa: indica que o pedido para a Pesquisa Mineral de um

determinado bem, em uma determinada área, foi protocolado na ANM, garantindo-se o direito
de prioridade para o requerente, a partir da data do protocolo;

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

142

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
➢

Autorização de Pesquisa: é dada após o órgão verificar a documentação e o Plano de

Pesquisa apresentados. A área fica, então, onerada, e a ANM emite um Alvará;
➢

Requerimento de Lavra: já está aprovado o Relatório de Pesquisa e foi apresentado o

Plano de Lavra, requerendo-se sua Concessão. Em caso de garimpos, é feito o Requerimento
de Lavra Garimpeira (RLG);
➢

Lavra/Concessão de Lavra: regime de exploração concedido para todos os bens

minerais. Na fase de Concessão de Lavra (Alvará) ou Lavra Garimpeira (LG), estão garantidas
as reservas cubadas, estimadas e inferidas, e permitida a explotação do bem mineral. Para a
outorga da Concessão e publicação no Diário Oficial da União (DOU) da Portaria do
Ministério de Minas e Energia (MME), é necessário ainda o Requerente apresentar a Licença
de Instalação (“LI”) do empreendimento (jazida), emitida pelo competente órgão de controle
ambiental (Estadual/Federal). E, após a publicação da Portaria do MME no DOU, o já Titular
é obrigado a apresentar a Licença de Operação (“LO”) ou Licença de Funcionamento (“LF”),
expedida pelo mesmo órgão de controle ambiental, cujas licenças ambientais são obtidas,
normalmente, a partir da apresentação do “EIA/RIMA” do empreendimento (jazida);
➢

Disponibilidade: quando o requerente não recolhe a Taxa Anual por Hectare (TAH),

não apresenta o Relatório de Pesquisa no prazo determinado, ou este não é aprovado, a área
requerida continua onerada, mas entra em Disponibilidade, sendo realizada uma licitação para
os possíveis candidatos a pesquisá-la. Caso não haja interessados, ou nenhum licitante
cumpra, integralmente, as exigências da Licitação, a área é desonerada, ou seja, sua poligonal
é excluída do cadastro de controle de áreas, ficando cancelada.
Segundo os dados obtidos junto a ANM, a área de estudo intercepta 337 processos
minerários, dos quais 256 se encontram no estado de Minas Gerais e 115 no estado do Rio de
Janeiro. Destes processos, 38 intersectam a ADA, sendo 28 no estado mineiro e 10 no estado
carioca. Destaca-se que a maioria destes processos minerários, aproximadamente 43,6% do
total, apresentam uma área menor que 100 ha.
A maioria dos processos (aproximadamente 24%) refere-se à exploração de areia,
principalmente para construção civil, ocorrendo tanto no estado de Minas Gerais quanto no do
Rio de Janeiro (60% e 40% respectivamente). Também há uma porcentagem expressiva para
exploração de Bauxita paras fins industriais (20,5%), a qual ocorre integralmente nos
municípios interceptados do estado de Minas Gerais. A exploração de granito na região também
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é relevante (14,5% dos processos), apresentando usos variados tanto para revestimento quanto
para fins industriais e de construção, além de ser mais expressiva no estado de Minas Gerais.
Nos municípios localizados no Estado do Rio de Janeiro, ressalta-se a exploração mineral de
calcário e saibro para construção civil. Granito e gnaisse para o uso na fabricação de
revestimentos em geral, e, em alguns casos o gnaisse para a fabricação de brita.
Nota-se que dos processos presentes na AE, a maioria está na fase de Autorização de
Pesquisa (44,2%), a qual ocorre principalmente para solicitação de exploração de substâncias
de uso Industrial, Construção Civíl e Revestimento, respectivamente. Cerca de 21% dos
processos minerários na área de estudo estão em fase de Concessão e Requerimento de Lavra
(37 e 34 processos, respectivamente), principalmente em relação a exploração de bauxita. Dos
processos em fase de Concessão, cinco intersectam a ADA no estado de Minas Gerais e
pertencem a Companhia Brasileira de Alumínio.
A Figura 5.78 apresenta a localização onde estes processos com Concessão intersectam
a ADA. Nota-se que o Processo nº 831052/1980 apenas tocam o limite da área onde se enconta
a faixa de servidão da LT. A Figura 5.79 demonstra a espacialização de todos os processos
presentes na área de estudo.
A Tabela 5.24 apresenta todos os processos minerários presentes na área de estudo de
acordo com os dados da ANM, com destaque para os processos que intersectam a ADA do
empreendimento.

Figura 5.78 – Imagem do Google Earth Pro com a localização dos processos minerários com Concessão de
Lavra que intersectam a ADA do empreendimento.
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Figura 5.79- Processos minerários interceptados pela Linha de Transmissão: A. Estado de Minas Gerais;
B. Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: DNPM, 2020.

A carta que apresenta a localização e delimitação dos polígonos correspondentes aos
processos minerários identificados na AE, encontra-se no Mapa 11: Processos Minerários, no
volume IV desde EIA.
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Tabela 5.24 – Processos minerários que intersectam a área de estudo, destacando-se os processos presentes na ADA.
PROCESSO

ÁREA (ha)

FASE

NOME

SUBSTÂNCIA

207305/1945
6662/1946
5352/1949
4331/1960
805436/1968
802053/1975
807666/1975

175,78
4,81
400,19
300,81
90,43
997,52
1000,00

Concessão De Lavra
Requerimento De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra

Dado Não Cadastrado
Água Mineral
Argila
Argila
Argila
Bauxita
Bauxita

807667/1975

553,02

Concessão De Lavra

812329/1975
809007/1976
810472/1976
810474/1976
803625/1978
830229/1978

974,38
547,00
548,45
241,87
39,34
775,75

Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra

830366/1978

953,00

Concessão De Lavra

830174/1979
830175/1979
831051/1980
831052/1980
831053/1980
831054/1980
831055/1980
831056/1980
830007/1981
830008/1981
830043/1981
830044/1981
830045/1981
830048/1981
830139/1981
830468/1983

736,50
567,00
761,00
992,17
1000,00
989,06
981,00
998,00
1000,00
900,00
645,00
504,00
840,00
1000,00
998,50
557,00

Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Lavra

Votorantim Cimentos S A
Empresa Hidromineral Thebana Ltda
Crh Sudeste Indústria De Cimentos S.A.
Lafargeholcim (Brasil) S.A.
Lafargeholcim (Brasil) S.A.
Companhia Brasileira De Aluminio
Novelis Do Brasil Ltda
Hindalco Do Brasil Indústria E Comércio De
Alumina Ltda.
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Bauminas Mineração Ltda
Companhia Brasileira De Aluminio
Hindalco Do Brasil Indústria E Comércio De
Alumina Ltda.
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Jair Francisco Fernandes
Bauminas Mineração Ltda
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Bauxita
Bauxita
Argila
Alumínio
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Alumínio
Minério De Alumínio
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Minério De Alumínio
Alumínio

ARÉA DE
INFLUÊNCIA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
ADA
ADA
AE
ADA
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
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PROCESSO

ÁREA (ha)

FASE

NOME

SUBSTÂNCIA

890221/1984
831092/1989
831843/1989
890805/1989
890574/1992
836801/1993
833908/1994
890244/1994
831625/1995
836064/1995
833719/1996
890072/1998
890096/1998
890451/1998
890593/1998
890595/1998
830715/1999
890005/1999

17,53
1000,00
520,50
17,53
50,00
771,85
1000,00
23,72
552,60
40,82
7,02
49,87
19,95
21,92
50,00
31,79
724,75
15,67

Ind. E Com. De Pedras Jundiá Ltda.
Angelo Lamounier
R S Pedras Decorativas Ltda
Ind, E Com. De Pedras Jundiá Ltda.
Ind. E Com. De Pedras Jundiá Ltda.
Marciano Lucchesi Loures
Mineração Santa Carolina Ltda
Mineração Santa Luzia De Macaé Ltda
Mineração Santa Carolina Ltda
Carlos Ednilson Da Silva
Darcy Pereira Do Carmo-Fi
Ind. E Com. De Pedras Jundiá Ltda.
Mineração Santa Luzia De Macaé Ltda
Estância Hidromineral Boa Vista De Macuco Ltda
Hubert Emil Fritz Underberg
Hubert Emil Fritz Underberg
Mineração Santa Izabel Ltda - Me
Mineração Santa Luzia De Macaé Ltda

Gnaisse
Gabro
Granito
Gnaisse
Granito
Granito
Caulim
Água Mineral
Mármore
Areia
Saibro
Gnaisse
Água Mineral
Água Mineral
Granito
Gabro
Granito
Água Mineral

830332/2000

50,00

Bernardes De Oliveira Carmo

Quartzo

830071/2001
830218/2001
831898/2001
832468/2001
832494/2001
832495/2001
890175/2001
890253/2001
890214/2002
890357/2002
830410/2003
831090/2003

935,37
160,40
15,38
47,02
50,00
30,00
49,95
46,36
49,93
40,68
850,13
26,08

Concessão De Lavra
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Requerimento De Pesquisa
Concessão De Lavra
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Concessão De Lavra
Direito De Requerer A Lavra
Licenciamento
Licenciamento
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Concessão De Lavra
Requerimento De Lavra
Requerimento De Lavra
Requerimento De Lavra
Requerimento De Lavra
Requerimento De Lavra
Garimpeira
Disponibilidade
Direito De Requerer A Lavra
Licenciamento
Licenciamento
Direito De Requerer A Lavra
Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Concessão De Lavra
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Licenciamento

Granito Ornamental
Granito
Areia
Saibro
Gnaisse
Gnaisse
Gnaisse
Água Mineral
Água Mineral
Água Mineral
Granito
Areia

831930/2003

8,87

Licenciamento

Mineração New Stone Ltda Me
Varginha Mineração E Loteamentos Ltda
Areial Primavera Ltda
Iolando Augusto De Souza Resende-Fi
Pedreira Dominante Ltda.
Ariovaldo Medina Laroca-F.I.
Ind. E Com. De Pedras Jundiá Ltda.
Mineração Santa Luzia De Macaé Ltda
Silvan Moraes Berbet
Silvan Moraes Berbet
João Vicente Carleti
Toledo & Campos Ltda Me
Armando Madeiras Transportes Terraplenagem
Ltda
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Areia

ARÉA DE
INFLUÊNCIA
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
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PROCESSO

ÁREA (ha)

FASE

NOME

SUBSTÂNCIA

890038/2003
890446/2003
830299/2004
830300/2004
830303/2004
831279/2004
832794/2004
832854/2004
833481/2004
890010/2004
890090/2004
890108/2004
890560/2004

1000,00
50,00
958,34
994,50
890,38
1000,00
948,97
22,75
800,00
42,72
639,00
378,46
632,17

Autorização De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Disponibilidade
Disponibilidade
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Direito De Requerer A Lavra
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Requerimento De Lavra

Granito
Granito
Granito
Granito
Granito
Granito
Granito
Areia
Granito
Água Mineral
Granito
Calcário
Gnaisse

832278/2005

48,00

Autorização De Pesquisa

833210/2005
831353/2006
831629/2006
831964/2006
832122/2006

42,55
30,19
49,97
90,58
24,82

Requerimento De Lavra
Direito De Requerer A Lavra
Requerimento De Lavra
Requerimento De Lavra
Requerimento De Lavra

832541/2006

15,49

Requerimento De Lavra

832594/2006
833217/2006
833434/2006
833435/2006
890363/2006
890390/2006
890503/2006
890639/2006
890640/2006
890641/2006
890642/2006
830732/2007

0,38
471,53
1,73
0,97
862,23
45,26
46,95
49,91
49,94
48,94
2,75
49,94

Disponibilidade
Autorização De Pesquisa
Licenciamento
Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Direito De Requerer A Lavra
Concessão De Lavra
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Requerimento De Lavra
Requerimento De Lavra
Requerimento De Lavra

Alberto José Chreem
São Marcos Terraplenagem E Construção Ltda.
João Vicente Carleti
João Vicente Carleti
Daniel Vantil
Caio Borges Chaves
Gramic Granitos E Mármores Ltda.
Areal Dois Irmãos Ltda Me
Darcy Dos Santos Peixoto
Estância Hidromineral Boa Vista De Macuco Ltda
Mares Geologia Mineração E Engenharia Ltda
Votorantim Cimentos S A
Olhos De Águia Mineração De Granito Ltda
Acrópole Athenas Sport Recreações Leopoldina
Ltda.
Vinicius Carvalho De Araujo
F J Silva Me
Empresa Construtora Brasil S A
Verde Pavão Granitos Mattos E Lamim Ltda Me
Jeneve Transporte E Locação Ltda
Indústria E Comércio De Água Mineral Cachoeira
Santa Ltda Me
Arthur Ferreira Alves
Claudia Aparecida Da Silva
Jose Marco Antonio Tonazio
Jose Marco Antonio Tonazio
Armando De Souza Lima
Danilo Cordeiro Barroso
Água Mineral Serramar Macaense Ltda
Paulo Roberto Abreu Franco
Das Ding Mineração Ltda Epp
Das Ding Mineração Ltda Epp
Das Ding Mineração Ltda Epp
Eva Fereria Dos Reis
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Água Mineral
Areia
Areia
Gnaisse
Granito
Areia
Água Mineral
Areia
Granito
Areia
Areia
Granito
Granito
Água Mineral
Saibro
Saibro
Saibro
Saibro
Areia

ARÉA DE
INFLUÊNCIA
AE
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
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PROCESSO

ÁREA (ha)

FASE

NOME

SUBSTÂNCIA

831170/2007
834387/2007
890289/2007
830289/2008

22,16
45,90
290,43
391,35

Requerimento De Lavra
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Autorização De Pesquisa

Areia
Areia
Granito
Minério De Manganês

830415/2008

31,27

Disponibilidade

830690/2008
830706/2008
830920/2008
831317/2008
831887/2008
832127/2008
833354/2008
834323/2008
890132/2008
830282/2009
830981/2009
830982/2009
831823/2009
831826/2009
831872/2009
831873/2009
831874/2009
831878/2009
831882/2009
831884/2009
831885/2009
831886/2009
831887/2009
831888/2009
831890/2009
831891/2009
831892/2009
831893/2009

600,00
409,82
10,08
131,79
1980,00
49,00
604,13
27,68
435,35
101,29
302,92
43,59
1729,31
1533,29
1994,14
1994,14
1994,15
1619,45
1994,63
1994,63
1994,63
1995,15
1995,15
1995,15
1995,63
1995,63
1996,11
1996,11

Requerimento De Pesquisa
Disponibilidade
Requerimento De Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Direito De Requerer A Lavra
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa

Vilenice Oliveira Campos Da Silva
Vidal Comércio De Areia Ltda Me
Grande Rio Granitos E Marmores Ltda Me
Vilenice Oliveira Campos Da Silva
Ceno-Transporte Comércio E Locação De
Máquinas Ltda.
Bemisa Holding S.A.
Bemisa Brasil Exploração Mineral S A
Erosão Materiais De Construção Ltda
F J Silva Me
Luzmar Velentim De Gouvea
Luziano Modesto De Almeida
Mineração Melo Ltda Me
Areal Dois Irmãos Ltda Me
Mineração Melo Ltda Me
Empresa Brasileira Do Quartzo Ltda.
Jeuvania Aparecida Pacheco Me
Comercial De Areia Palmares Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
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Areia
Bauxita
Bauxita
Areia
Minério De Ouro
Minério De Ouro
Cascalho
Minério De Ouro
Areia
Minério De Ouro
Quartzo
Minério De Ouro
Areia
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita

ARÉA DE
INFLUÊNCIA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
ADA
AE
ADA
AE
ADA
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
ADA
AE
AE
AE
AE

149

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
PROCESSO

ÁREA (ha)

FASE

NOME

SUBSTÂNCIA

831899/2009
831900/2009
831901/2009
831902/2009
831903/2009
831906/2009
831914/2009
831919/2009
890182/2009
890582/2009
300938/2010
830431/2010
830513/2010
830589/2010

1963,25
1908,47
1943,69
1998,04
1915,62
1927,06
1945,22
1742,35
17,86
1971,90
695,63
45,54
34,45
49,83
1,10

890122/2010

38,80

890424/2010

997,04

Autorização De Pesquisa

890464/2010
890672/2010
300700/2011
830302/2011
830631/2011
831247/2011
832753/2011
832887/2011
833112/2011

49,04
1,31
1106,10
190,82
4,63
49,83
138,00
3,00
49,87

Requerimento De Lavra
Disponibilidade
Disponibilidade
Requerimento De Lavra
Requerimento De Licenciamento
Requerimento De Lavra
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento
Requerimento De Lavra

833860/2011

318,88

Autorização De Pesquisa

834110/2011
834459/2011
890366/2011
890643/2011

177,89
44,13
997,66
1,31

Autorização De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa

Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Areal Madressilva Ltda
Lenoir Antônio Geremia
Dado Não Cadastrado
Erosão Materiais De Construção Ltda
Comercial De Areia Palmares Ltda
Ceramica Leal Ltda
Departamento Nacional De Infra Estrutura De
Transportes
Carlos Renato Da Silva Dalbone
Minerasul Indústria E Comércio De Agregados
Ltda.
Paulo Roberto Abreu Franco
Areal Madressilva Ltda
Dado Não Cadastrado
Areal Dois Irmãos Ltda Me
José Darci De Oliveira
Areal H G Ltda Me
Areal Dois Irmãos Ltda Me
Juarez Alves Do Nascimento
Marcelo Ribeiro De Souza Me
Stone Glass Granitos E Vidros Nacionais E
Importados Ltda
Juliano De Oliveira
Pedra Líder Ltda
Terrapleno Terraplenagem E Construção Ltda
Areal Madressilva Ltda

Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Areia
Areia
Dado Não Cadastrado
Areia
Minério De Ouro
Argila

830617/2010

Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Disponibilidade
Requerimento De Licenciamento
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento
Requerimento De Registro De
Extração
Direito De Requerer A Lavra
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Gnaisse
Água Mineral
Granito
Saibro
Areia
Dado Não Cadastrado
Areia
Areia
Areia
Minério De Ouro
Saibro
Areia
Granito
Minério De Ouro
Gnaisse
Areia
Areia

ARÉA DE
INFLUÊNCIA
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
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PROCESSO

ÁREA (ha)

FASE

NOME

SUBSTÂNCIA

890664/2011
890744/2011
890856/2011
830316/2012
830393/2012
830394/2012
831327/2012
831328/2012
831569/2012
831596/2012
831930/2012
832060/2012
832136/2012
832270/2012
832986/2012
833286/2012
833782/2012
833969/2012
890040/2012
890256/2012
890370/2012
890410/2012
890471/2012
890572/2012
890843/2012
890875/2012
300428/2013
300572/2013
830113/2013
830784/2013
831348/2013

35,57
1995,54
32,14
52,01
1944,50
1911,20
951,04
8,97
4,72
489,32
48,90
750,03
946,85
46,11
587,98
161,91
885,95
29,07
50,00
49,88
23,13
38,69
11,78
1314,91
766,49
495,67
152,80
85,97
993,18
505,91
204,99

Licenciamento
Disponibilidade
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Autorização De Pesquisa
Disponibilidade
Direito De Requerer A Lavra
Requerimento De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Disponibilidade
Licenciamento
Requerimento De Lavra
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Autorização De Pesquisa
Disponibilidade
Disponibilidade
Requerimento De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa

Areia
Areia
Areia
Granito
Minério De Ouro
Minério De Ouro
Areia
Areia
Areia
Minério De Ouro
Areia
Minério De Manganês
Granito
Areia
Areia
Minério De Ouro
Minério De Ouro
Granito
Saibro
Saibro
Areia
Areia
Água Mineral
Minério De Ouro
Saibro
Argila
Dado Não Cadastrado
Dado Não Cadastrado
Granito
Minério De Ouro
Areia

832731/2013

999,18

Autorização De Pesquisa

832810/2013

999,85

Autorização De Pesquisa

Rio Grande Minérios Ltda.
Luiz Gonzaga Quirino Tannus Filho
Areal Madressilva Ltda
Bramar Comércio Exterior Ltda Epp
Cachoeira Stones Granitos E Mármores Ltda.
Cachoeira Stones Granitos E Mármores Ltda.
F J Silva Me
F J Silva Me
Nelson Ribeiro De Souza
Areial Rio Minas De Pirapetinga Ltda. Me
Eva Fereria Dos Reis
Vilenice Oliveira Campos Da Silva
Vilenice Oliveira Campos Da Silva
D.R. Extracao E Comercio De Areia Ltda
Areal Dois Irmãos Ltda Me
Comercial De Areia Palmares Ltda
Areal Dois Irmãos Ltda Me
Vilenice Oliveira Campos Da Silva
Fernando Nunes De Azevedo
Terrapleno Terraplenagem E Construção Ltda
Terramac Pavimentação Ltda Epp
Primus Ipanema Agropecuaria Ltda
Luiz Fernando Rezende Barros Me
Giancarlo Batista Silva
Via Norte Eireli
Giancarlo Batista Silva
Dado Não Cadastrado
Dado Não Cadastrado
Minerbraz Importação E Exportação Ltda.
Marcelo De Sousa Bogado
F J Silva Me
Empresa De Mineracao Lambari Marmores E
Granitos Ltda
Mineração Monte Alto Eireli
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Granito
Granito

ARÉA DE
INFLUÊNCIA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
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PROCESSO

ÁREA (ha)

FASE

NOME

SUBSTÂNCIA

833472/2013
833575/2013
890002/2013
890093/2013
890268/2013
890322/2013
890323/2013
890589/2013
890593/2013
890613/2013
890739/2013
890793/2013
890826/2013

199,92
1260,88
4,59
45,00
963,80
870,72
766,97
809,14
874,40
466,74
193,00
868,10
1,31

Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Registro De Extração
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Licenciamento

Minério De Alumínio
Minério De Alumínio
Saibro
Saibro
Granito
Granito
Granito
Granito
Granito
Calcário
Argila
Areia
Areia

830260/2014

349,91

Autorização De Pesquisa

831585/2014
832850/2014
833621/2014
890185/2014
890321/2014
890347/2014
890515/2014
890521/2014
890663/2014
890664/2014
890747/2014
890752/2014
890763/2014
890776/2014
890864/2014
890905/2014
891028/2014
302970/2015
830092/2015

328,19
46,47
895,52
864,32
194,88
48,33
233,78
233,78
1902,91
1818,46
4,48
238,80
498,16
50,00
87,71
49,68
49,99
423,44
737,82

Autorização De Pesquisa
Licenciamento
Requerimento De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Disponibilidade
Autorização De Pesquisa

Votorantim Metais S.A
Votorantim Metais S.A
Prefeitura Municipal De Cantalago
Pavão Rochas Ornamentais Ltda.
Zenilda Scaramussa Moulin
Mineração Santa Luzia De Macaé Ltda
Mineração Santa Luzia De Macaé Ltda
Marcelo De Lima Maturano
Antonio Carlos De Santana
Antonio Carlos De Santana
Marcelo De Lima Maturano
Empresa Brasileira De Agregados Minerais Sa
Areal Madressilva Ltda
Granwold Granitos Mundial Mineração E
Exportação Ltda.
Ceramica Leal Ltda
Toledo & Campos Ltda Me
Areal Dois Irmãos Ltda Me
Joacir Boghi Victor
Lafargeholcim (Brasil) S.A.
Rio Grande Minérios Ltda.
Adriana Da Silva Porto
Adriana Da Silva Porto
Edilson Silva Da Motta
Joelson Pereira
Jorge Guiimarães Salvador
Terramac Pavimentação Ltda Epp
Silvia Helena De Oliveira
Saibreira Barra Do Bacalhau Ltda
Votorantim Cimentos S A
Imobiliaria Casimiro De Abreu Ltda
Moreira Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp
Dado Não Cadastrado
Companhia Brasileira De Aluminio
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Granito
Argila
Areia
Minério De Ouro
Granito
Argila
Areia
Argila
Argila
Areia
Areia
Areia
Argila
Granito
Saibro
Argila
Areia
Água Mineral
Dado Não Cadastrado
Bauxita

ARÉA DE
INFLUÊNCIA
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
ADA
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
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PROCESSO

ÁREA (ha)

FASE

NOME

SUBSTÂNCIA

830093/2015
830094/2015
830689/2015
831162/2015
831252/2015

1959,47
1839,73
665,73
25,31
100,05

Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa

Bauxita
Bauxita
Bauxita
Minério De Ouro
Saibro

832146/2015

1,18

Requerimento De Pesquisa

832750/2015
832812/2015
833276/2015
890036/2015
890225/2015
890235/2015
890270/2015
890490/2015
890517/2015
890624/2015
890633/2015
300104/2016
300163/2016
830062/2016
830097/2016
830129/2016
830429/2016
830432/2016
830581/2016
830656/2016
830657/2016
830658/2016
830659/2016
830660/2016
830685/2016
830721/2016
830771/2016

1,73
553,21
33,43
47,64
1995,53
46,10
46,04
434,33
11,16
49,54
929,29
8,17
47,20
996,22
602,70
970,46
307,52
245,23
165,71
1964,93
1908,82
1943,71
1998,07
6,03
33,98
1968,89
1945,18

Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Disponibilidade
Requerimento De Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Disponibilidade
Disponibilidade
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa

Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Norsk Hydro Brasil Ltda
Areal Dois Irmãos Ltda Me
Erminda Maria Neto Andrade
Stone Glass Granitos E Vidros Nacionais E
Importados Ltda
José Marco Antônio Tonázio
Samuel Herculano Nicomedes
Ronaldo Da Silva Amaral
Rio Grande Minérios Ltda.
Solo Mineral Extração De Areia Ltda Me
Paulo Roberto Abreu Franco
Terramac Pavimentação Ltda Epp
Mineração Poa Ltda.
Mineração Moulin Export Ltda.
Dafi Real Locações E Construções Ltda. Me
Maria Helena Rodrigues Ribeiro
Dado Não Cadastrado
Dado Não Cadastrado
Samuel Herculano Nicomedes
Janete Soares Silva
Flavio Eduardo De Paiva Leite
Flavio Eduardo De Paiva Leite
Cristiano Teixeira Carvalho
Carla Almeida Nogueira
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Areal H G Ltda Me
Cristiano Teixeira Carvalho
Norsk Hydro Brasil Ltda
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Granito
Areia
Granito
Areia
Areia
Areia
Saibro
Areia
Granito
Areia
Água Mineral
Granito
Dado Não Cadastrado
Dado Não Cadastrado
Granito
Granito
Granito
Granito
Granito
Areia
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Areia
Bauxita
Bauxita

ARÉA DE
INFLUÊNCIA
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
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PROCESSO

ÁREA (ha)

FASE

NOME

SUBSTÂNCIA

830792/2016
830793/2016
830794/2016
830795/2016
830814/2016
830815/2016
830816/2016
830817/2016
830837/2016
831358/2016
831371/2016
831699/2016
831754/2016
832136/2016
832491/2016
832661/2016
832681/2016

1996,08
1996,08
1995,63
1995,67
1996,08
1977,55
1995,66
1995,63
1945,16
1994,21
1994,14
19,59
738,08
48,16
79,58
41,99
14,57

Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Lavra
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento
Licenciamento

Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Bauxita
Areia
Minério De Ouro
Argila
Água Marinha
Minério De Ouro
Argila

890139/2016

50,00

Autorização De Pesquisa

890168/2016
890238/2016
890402/2016
890403/2016
300017/2017
300892/2017
830066/2017
830126/2017
830180/2017
830669/2017
830849/2017
831170/2017
831283/2017
831313/2017
831667/2017

28,94
271,12
47,97
44,08
213,67
36,94
40,26
135,87
79,08
16,64
1,72
1469,84
38,74
137,89
10,82

Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Disponibilidade
Disponibilidade
Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento

Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
Norsk Hydro Brasil Ltda
N.Ribeiro De Souza
Areal Dois Irmãos Ltda Me
Ceramica Sao Jose Ltda
Andrey Monteiro De Andrade
Areal Dois Irmãos Ltda Me
Cerâmica Progresso Ltda Me
Mineração E Material De Construção Pai E Filho
Ltda
Jorge Guiimarães Salvador
Lgv Mineração Ltda
Areal Da Serverina Ltda Me
Areal Da Serverina Ltda Me
Dado Não Cadastrado
Dado Não Cadastrado
Ceramica Sao Jose Ltda
Andrey Monteiro De Andrade
J. Larino Materiais De Construção Eireli
Adriano Felizardo Alves Me
Adriano Felizardo Alves Me
Luiz Mauro De Freitas
Antônio Carlos Ferreira Bulsoni
Areal Dois Irmãos Ltda Me
Juanice Oliveira Silva

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

Areia
Areia
Calcário
Areia
Areia
Dado Não Cadastrado
Dado Não Cadastrado
Argila
Água Marinha
Caulim
Areia
Areia
Bauxita
Água Marinha
Minério De Ouro
Areia

ARÉA DE
INFLUÊNCIA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
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PROCESSO

ÁREA (ha)

FASE

NOME

SUBSTÂNCIA

831888/2017
832080/2017
890184/2017
890279/2017
890379/2017
830140/2018
830453/2018
830454/2018
830455/2018

1,73
47,29
74,35
50,00
49,63
43,32
1948,60
1208,75
131,88

Jose Marco Antonio Tonazio
F J Silva Me
Nader Pedro
Jop Da Silva Materiais De Construções Me
Lg Serviços Ltda Epp
Japh Comércio E Extração De Saibro Ltda
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio

Areia
Areia
Areia
Saibro
Areia
Areia
Minério De Alumínio
Minério De Alumínio
Minério De Alumínio

830475/2018

3,46

Prefeitura Municipal De Rio Novo

Cascalho

830563/2018
831146/2018
831188/2018
831191/2018
831226/2018
831919/2018
832196/2018
890011/2018
890041/2018
890118/2018

34,65
15,38
875,40
1326,21
204,92
27,16
19,95
47,91
89,39
49,98

Licenciamento
Requerimento De Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Registro De
Extração
Requerimento De Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento
Requerimento De Licenciamento
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Autorização De Pesquisa

Areia
Areia
Minério De Alumínio
Minério De Alumínio
Minério De Ouro
Areia
Areia
Argila
Argila
Água Mineral

890138/2018

50,00

Autorização De Pesquisa

890140/2018

125,97

Autorização De Pesquisa

890263/2018
300648/2019
300748/2019
830394/2019
830534/2019
830576/2019
830732/2019
831027/2019
831415/2019

20,90
633,96
354,50
405,60
92,45
4,75
13,96
218,31
48,59

Autorização De Pesquisa
Disponibilidade
Disponibilidade
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento
Requerimento De Pesquisa
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento

D.R. Extracao E Comercio De Areia Ltda
Areial Primavera Ltda
Companhia Brasileira De Aluminio
Companhia Brasileira De Aluminio
N. Ribeiro De Souza
Adriano Felizardo Alves Me
Juanice Oliveira Silva
João Pedro Sales De Freitas
Votorantim Cimentos S A
Moreira Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp
Mineração E Material De Construção Pai E Filho
Ltda
Tracomal Terraplenagem E Construções Machado
Ltda.
Areal Da Serverina Ltda Me
Dado Não Cadastrado
Dado Não Cadastrado
Duane Empreendimentos Ltda
Jeuvania Aparecida Pacheco Me
Comercial De Areia Palmares Ltda
Ana Luzia Mendonça Duarte
Mineradora Minha Pedra Ltda Me
Slv Paduense Comércio De Pedras Ltda Me
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Areia
Gnaisse
Areia
Dado Não Cadastrado
Dado Não Cadastrado
Granito
Areia
Areia
Água Mineral
Quartzito
Areia

ARÉA DE
INFLUÊNCIA
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
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PROCESSO

ÁREA (ha)

FASE

890025/2019

1941,42

Autorização De Pesquisa

890044/2019
890047/2019

839,73
338,82

Autorização De Pesquisa
Autorização De Pesquisa

890067/2019

1828,00

Requerimento De Pesquisa

890208/2019
300232/2020
300843/2020
830461/2020
830647/2020
831280/2020
831513/2020
890016/2020
890026/2020

50,00
172,12
282,45
90,49
38,74
152,80
30,66
5,79
48,30

Requerimento De Licenciamento
Disponibilidade
Disponibilidade
Autorização De Pesquisa
Requerimento De Lavra Garimpeira
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Pesquisa
Requerimento De Licenciamento
Requerimento De Pesquisa

890045/2020

49,40

Autorização De Pesquisa

NOME
Mundo Mil Trading Importacao E Exportacao
Ltda
Forma Construtora Ltda
Sergio Ricardo Rodrigues Marins
Mundo Mil Trading Importacao E Exportacao
Ltda
Fernando Nunes De Azevedo
Dado Não Cadastrado
Dado Não Cadastrado
Fernanda Alvim Valle
Antônio Carlos Ferreira Bulsoni
Eva Fereria Dos Reis
Gustavo Epov De Almeida Prado Me
Terramac Pavimentação Ltda Epp
Marins E Marins Mineracao Ltda
Mineração E Material De Construção Pai E Filho
Ltda
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Minério De Ouro
Granito
Saibro
Minério De Ouro
Saibro
Dado Não Cadastrado
Dado Não Cadastrado
Caulim
Água Marinha
Areia
Minério De Ouro
Areia
Saibro
Areia

ARÉA DE
INFLUÊNCIA
ADA
AE
AE
ADA
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
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5.2.10. Patrimônio Espeleológico
O estudo espeleológico visa o conhecimento das áreas com cavidades naturais
subterrâneas, para fins de implementação de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável e
à conservação dos elementos físicos, bióticos e culturais de eventuais cavidades identificadas.
Em atendimento à legislação ambiental vigente, em especial os Decretos nº 99.556/1990
e nº 6.640/2008 e a Resolução CONAMA nº 347/2004, foi realizada a prospecção
espeleológica, a fim de vistoriar as áreas de influência de cavidades (AIC) que pudessem vir a
fazer interseção com a faixa de servidão da LT, objetivando eliminar a possibilidade de
interferência do empreendimento com as cavernas.
Os estudos espeleológicos de uma área pressupõem levantamento secundários, com
pesquisa bibliográfica e análise dos dados topográficos, geológicos e geomorfológicos,
integração das informações e elaboração de relatório; e, levantamentos primários, em campo,
através de trabalhos in loco compostos por caminhamentos, prospecções e avaliações pontuais.
Os levantamentos secundários antecederam e sucederam as atividades de campo,
embasando o planejamento do esforço prospectivo e, posteriormente, procedendo ao tratamento
dos dados e à elaboração de relatório.
Levantamentos Secundários
As cavernas são sistemas de canais horizontais e verticais de dimensões variáveis
formados mais comumente em rochas carbonáticas e areníticas. Porém, com menos frequência
são encontradas em rochas graníticas. A caverna é um sistema frágil, sua preservação e
conservação tem por objetivo a manutenção de sistemas sensíveis e diferenciados. De acordo
com a Resolução Nº 347, de 10 de setembro de 2004, “§ 3o (...), a área de influência das
cavidades naturais subterrâneas será a projeção horizontal da caverna acrescida de um
entorno de duzentos e cinquenta metros, em forma de poligonal convexa”.
No levantamento bibliográfico, foram checadas as principais informações pertinentes,
em caráter regional, e avaliadas informações acerca da existência de cavernas nas áreas afetadas
pelo empreendimento. Além desse levantamento, foram consultados os bancos de dados
geoespacializados disponibilizados pelo Instituto Chico Mendes (CECAV/ICMBio) do
Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE) e do Cadastro Nacional de
Cavernas (CNC) da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE).
De acordo com o CECAV/ICMBio, dos municípios interceptados pela área de estudo,
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apenas em Catagalo/RJ há a presença de quatro cavernas: Gruta Pedra Santa; Gruta da
Garganta, Gruta Novo Tempo; e Caverna Santana. Contudo, não há cavernas inseridas na área
de estudo.
A Figura 5.80 ilustra a ocorrência de todas as cavidades cadastradas no banco de dados
do CECAV/ICMBio para a área de estudo do corredor e seu entorno.

Figura 5.80 – Cavernas presentes próximas a área de estudo.
Fonte: Elaborado pelos autores com os dados da CANIE/CECAV (2020).

Mapa de Classes de Potencial Espeológico
O Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil, elaborado pelo CECAV
(2012), foi criado com base no Mapa Geológico do Brasil, confeccionado pela Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2003), na escala de 1:2.500.000, e na localização das
cavidades cadastradas no banco de dados do CECAV até o dia 01 de junho de 2012.
A Tabela 5.25 apresenta a classificação das litologias existentes no Brasil em relação ao
potencial de ocorrência de CNS, segundo Jansen et al. (2012). Este quadro apresenta, portanto,
as informações de lilotgias para a intepretação das unidades geologicas e a potencialidade de
ocorrência de cavernas, em escala adequada à área de estudo da LT.
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Tabela 5.25 - Grau de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil de acordo com a litologia.
GRAU DE
LITOTIPO
POTENCIALIDADE
Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação Ferrífera
Muito Alto
Bandada, Itabirito e Jaspilito
Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga
Alto
Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca,
Metaconglomerado, Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito,
Médio
Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha calci-silicática, Siltito e Xisto
Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito, Diabasio,
Diamictito, Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito, Granitóide, Granodiorito,
Hornfels, Kinzigito, Komatito, Laterita, Metachert, Migmatito,
Baixo
Monzogranito, Oliva gabro, Ortoanfibolito, Sienito, Sienogranito,
Tonalito, Trondhjemito, entre outros litotipos
Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros
Ocorrência improvável
sedimentos
Fonte: Jansen et al. (2012).

Sendo assim, foi elaborado um novo Mapa de Classes de Potencialidade Espeleológica
para a AE, Mapa 12, que foi confeccionado na escala de 1:100.000 que se encontra no volume
IV deste estudo. Este novo mapa para a AE confere maior precisão sobre as unidades
litoestratigráficas dos dados Geológicos levantados aflorantes na AE. Os dados
Geomorfológicos também foram considerados, tendo em vista que a tipologia do relevo, onde
se encontram os diferentes litotipos da AE, exerce grande influência na potencialidade
espeleológica dos terrenos, uma vez que condiciona diretamente a dinâmica hídrica e os
processos de denudação atuantes.
A integração dos dados e o cálculo da potencialidade espeleológica final para os terrenos
da AE foram feitos em ambiente de SIG, aplicando-se o conceito de álgebra de mapas dos
mapas geológico e geomorfológico. Além disso, também foram utilizados dados de hidrografia,
observando a ausência e presença de corpos hídricos que poderiam potencialzar a formação de
cavidades. Por fim, também foram inseridos os registros de cavidade da SBE e CANIE/CECAV
para área de estudo, embora, como já avaliado, as cavidades mais próximas não estarem
inseridas na AE avaliada.
Desse modo, foram atribuídos valores de potencialidade espeleológica para cada
unidade litoestratigráfica e tipo de relevo na AE, bem como pesos para a ausência e presença
da hidrografia e das cavidades registradas, resultando em um Mapa de Potencialidade
Espeleológica Preliminar, que norteou os esforços de campo. Com os resultados obtidos em
campo, as valorações de potencialidade espeleológica atribuídas às unidades litoestratigráficas
e tipos de relevo da AE foram refinadas, conforme descrito a seguir.
Cada unidade litoestratigráfica aflorante na AE foi separadamente analisada, sendo
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identificados os seus principais constituintes litológicos e atribuída a elas uma valoração de
potencial espeleológico, de acordo com seus componentes minerais, texturais, estruturais e suas
relações de contato, tendo como base a classificação litológica proposta por Jansen et al. (2012)
e disponibilida pelo CECAV (2012), apresentada na Tabela 5.15 retrocitada. Para as unidades
litoestratigráficas constituídas por diferentes litotipos, foi feita uma análise a partir da forma de
ocorrência e expressividade de cada litotipo na unidade, tendo como base para a valoração do
potencial espeleológico os litotipos predominantes, porém sem desconsiderar a influência dos
demais litotipos constituintes da unidade.
A análise da compartimentação do relevo foi realizada considerando-se as tipologias e
seus processos genéticos, no que tange aos aspectos litoestruturais e tectônicos. Após a
identificação dos tipos de relevo, foi definida a valoração das unidades, de acordo com a
propensão à formação de cavidades naturais subterrâneas e/ou cavernas, segundo a sua
exposição em superfície e ao seu controle estrutural. Tais classes de valoração foram
subdivididas em Muito Alto (valoração 5), Alto (valoração 4), Médio (valoração 3), Baixo
(valoração 2) e Muito Baixo (valoração 1) potencial espeleológico. Para os dados de
Hidrografia e Cavidades foram designadas as classes Ausência e Presença, sendo para
Hidrografia atribuídas a valoração 0 e 0,5 (respectivamente) e para Cavidades a valoração 0 e
1 (respectivamente).
A Tabela 5.26 apresenta a valoração definida para cada unidade litoestratigráfica
aflorante na AE do empreendimento e a Tabela 5.27 relaciona a valoração determinada para
cada tipo de relevo. A caracterização detalhada desses temas é apresentada nos itens 5.2.3 e
5.2.4, respectivamente, deste Volume.
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Tabela 5.26 - Classificação do potencial espeleológico com base na litologia.
UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA
GRAU DE POTENCIALIDADE VALORAÇÃO
Grupo Barreiras (ENb)
MEDIO
3
Depósitos Litorâneos Holocênicos (Q2li)
IMPROVAVEL
1
Depósitos Coluviais Holocênicos (Q2c)
IMPROVAVEL
1
Depósitos Aluvionares Holocênicos (Q2a)
IMPROVAVEL
1
Suíte Suruí (Є2γ5susu)
BAIXO
2
Grupo São Fidélis (NPsfd)
MEDIO
3
Grupo Andrelândia (Npa)
BAIXO
2
Búzios (NP2bu)
BAIXO
2
Suíte Desengano (NP3aγ2ds)
BAIXO
2
Suíte Charnockótica Leopoldina (NP3aγlp)
BAIXO
2
Suíte Cordeiro (NP3γ2co)
BAIXO
2
Complexo Rio Negro (NP31rn)
BAIXO
2
Grupo Raposo (NP3rps)
MEDIO
3
Suíte Imbé (NP3γim)
BAIXO
2
Complexo Serra da Bolívia (NP3γ1sb)
BAIXO
2
Serra dos Órgãos (NP3γsor)
BAIXO
2
Grupo Italva (NP12itv)
ALTO
4
Unidade Eclidelândia (NP12itveu)
BAIXO
2
Unidade São Joaquim (NP12itsj)
ALTO
4
Complexo Região dos Lagos (PP3rl)
BAIXO
2
Complexo Juiz de Fora (PP2jf)
BAIXO
2
Complexo Mantiqueira/Piedade (PP2ma)
BAIXO
2
Complexo Piedade (PP2pd)
BAIXO
2
Complexo Quirino (PP2q)
BAIXO
2
Suíte Metamórfica São Bento dos Torres (PP2sb)
BAIXO
2

Depósitos
Sedimentários
Quaternários

Cinturões Móveis Neoproterozóicos

Tabela 5.27 - Valoração do potencial espeleológico das unidades geomorfológicas da AE.
REGIÃO
UNIDADE
GRAU DE
DOMÍNIO
VALORAÇÃO
GEOMORFOLÓGICA GEOMORFOLÓGICA POTENCIALIDADE
Planaltos do Leste de
Patamares de Juiz de
BAIXO
2
Minas
Fora
Colinas e Morros
Colinas Costeiras
BAIXO
2
Costeiros do Sudeste
Fluminenses
Serra da Mantiqueira
Serranias da Zona da
MEDIO
3
Setentrional
Mata Mineira
Serra do Desengano
ALTO
4
Escarpas e Reversos da
Serra dos Órgãos
ALTO
4
Serra do Mar
Maciços Costeiros
MEDIO
3
Fluminenses
Depressões dos Rios
BAIXO
2
Pombas e Muria
Depressões do Rio Paraíba
Alinhamentos de Cristas
do Sul
da Despressão do Rio
BAIXO
2
Paraíba do Sul
Planícies do Rio Paraíba
IMPROVÁVEL
1
Formas Agradacionais
do Sul
Atuais e Subatuais
Planícies e Terraços
Interioranas
IMPROVÁVEL
1
Fluviais
Planícies Deltáicas,
Planícies Litorâneas
IMPROVÁVEL
1
Estuarinas e Praiais
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O cruzamento da potencialidade espeleológica foi realizado de acordo com a seguinte
fórmula:
𝐺𝑃𝐸 = ((

𝑈𝐿
) × 𝑈𝐺) + 𝐻 + 𝐶
2

Onde: GPE é o Grau de Potencialidade Espeleológica; UL é a valoração da unidade
litoestratigráfica; UG é a valoração da unidade geomorfológica; H é a valoração da Hidrologia;
e C é a valoração das Cavidades. De posse dos intervalos de valoração de potencialidade final,
foram definidas as classes de potencialidade espeleológica, segundo a Tabela 5.28.
O resultado obtido com a aplicação dessa metodologia é apresentado na Figura 5.81,
onde também é apresentado o Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas elaborado
pelo CECAV (2012) na área de estudo, de modo a propiciar uma análise visual comparativa.
Tabela 5.28 - Intervalo de valoração para as Classes de Potencialidade Espeleológica
VALORAÇÃO
GRAU DE POTENCIALIDADE ESPELEOLÓGICA
0,5 – 1,5
IMPROVÁVEL
2 – 3,5
BAIXO
4 – 5,5
MEDIO
6 – 8,5
ALTO
9 - 14
MUITO ALTO
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(a)

(b)
Figura 5.81 - Comparação das Classes de Potencialidade Espeleológica: (a) segundo CECAV; (b) de acordo com
a metodologia elaborada para este estudo.
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Nota-se que a AE está majoritariamente (95-96%) sobre terrenos com baixo potencial
espeleológico. Considerando as unidades geológicas que serão intercptada pela LT, desde
Santos Dumont/MG até Macaé/RJ, na escala de 1:100.000, fica claro que a AE e ADA (entre
95 a 96% da área) possuem baixo potencial a ocorrência de cavidades, uma vez que há um
enorme predomínio de rochas gnáissicas e graníticas, somada a morfologia moderadamente a
fortemente ondulada , ou seja, as rochas granito-gnaissicas da maioria dos Complexos –
Formações possuem baixa solubilidade, de modo que eventuais cavidades nesses locais
poderiam estar relacionadas a queda e sobreposição de grandes blocos e matacões (Tabela
5.29).
Tabela 5.29 - Grau de potencialidade de ocorrência de cavernas na AE
UNIDADE GEOLÓGICA
Não há
Mármores – Unidade São Joaquim – Grupo Italva
Grupo Barreiras – Arenitos, conglomerados, lamitos, etc
Demais unidades que contém rochas gnáissicas, graníticas,
granulitos, etc
Formações Cenózoicas recentes

OCORRÊNCIA (%)

GRAU DE
POTENCIALIDADE

AE
-0,11
0,24

ADA
-Não ocorre
Não ocorre

Muito Alto
Alto
Média

95,88

96,7

Baixa

3,47

3,2

Ocorrência Improvável

Áreas de Potencial Espeológico Alto - Relatório de Campo
As classes de médio e alto potencial de ocorrência de cavidades ocorrem apenas na AE,
não sendo intecptadas pela LT, e totalizam 0,24 e 0,11%, respectivamente. A unidade
considerada como alto potencial, trata-se dos mármores da unidade São Joaquim, que afloram
ao norte do município de Cantangalo/RJ, local onde foram observadas três minas de calcário.
Porém, nos trabalhos de campo não foram observadas cavidades nestes locais. Apenas
serras que são sustentadas por uma mistura de rochas calcárias (mármores), calcissilicatas,
quartzitos e gnaisses (Figura 5.82). Já os terrenos cuja ocorrência de cavidade é improvável
correspondem a locais recobertos por aluviões e que receberam essa classificação pela
característica inconsolidada dos sedimentos que o compõem, além de sua curvatura plana,
corriqueira às áreas de várzea dos principais rios da região e da região litorâneas, próximo as
planícies do rio Macaé/RJ.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.82 – Vista de campo da Unidade São Joaquim, área de alto potencial espeológico: (a) Vista da área de
afloramento dos mármores – Ponto 218; (b) Vista da serra formada por mármores – Ponto 219; (c) Vista serra
formada pelos mármores – Ponto 220; (d) Detalhe do bloco de mármore – Ponto 220.

5.3. Caracterização do Meio Biótico
A caracterização do meio biótico foi dividida entre a caracterização do ecossistema, os
dados da vegetação e da fauna silvestre. Em relação à flora, o presente relatório procura
descrever sucintamente a florística da área do corredor, caracterizando as fitofisionomias
presentes nas áreas de influência do empreendimento. Em relação à fauna, os estudos basearamse em consulta bibliográfica atual e levantamentos de campo, visando apresentar dados a
respeito da biodiversidade regional. O status de conservação das espécies foi investigado tendo
como base a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção e a Lista Vermelha da União
Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) das espécies
ameaçadas.
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5.3.1. Caracterização dos Ecossistemas
O território brasileiro, pela sua magnitude espacial, comporta um mostruário bastante
completo das principais paisagens e ecologias do Mundo tropical (AB’SABER, 2007). A LT
em questão está totalmente inserida no Bioma Mata Atlântica, para o qual, neste trabalho, a
definição de bioma adotada foi apresentada pelo IBGE (2004), assim transcrita: “Conjunto de
vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e
identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história
compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria”.
A Mata Atlântica é um bioma composto por diferentes formações vegetais que abrange
uma área aproximada de 15% do território brasileiro (SOS MATA ATLÂNTICA, 2018). Este
Bioma é formado por formações florestais dos tipos: Floresta Ombrófila Densa, Floresta
Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta
Estacional Decidual. Além desses, há também os ecossistemas associados: manguezais,
vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais de
Caatinga e Cerrado (MMA, 2018).
Devido à grande heterogeneidade geográfica, física e climática e ao isolamento florestal
causado pela circunvizinhança formada por biomas abertos, tais como Caatinga, Cerrado e
Pampas, a Mata Atlântica detém grande biodiversidade e elevado número de gêneros e espécies
endêmicas (MULLER, 1973, CRACRAFT, 1985, SILVA et al., 2004).
Estimativas apontam que entre 1% e 8% de todas as espécies do planeta possam ocorrer
na Mata Atlântica (SILVA & CASTELETI, 2003). A rica fauna desse bioma, de acordo com
dados do MMA (2018), abrange cerca de 20.000 espécies vegetais, 350 peixes de água doce,
370 anfíbios, 200 répteis, 270 mamíferos e 850 aves. No entanto, ciclos de exploração
madeireira, agropecuária, mineração e ocupação urbana provocaram intensa degradação no
Bioma (RIBEIRO et al., 2009), de forma que atualmente restam apenas 15,2% de cobertura
natural da Mata Atlântica, sendo que 80% deste remanescente está em terras particulares (SOS
MATA ATLÂNTICA, 2018). Ademais, a vegetação nativa remanescente encontra-se
altamente fragmentada e desconectada, o que prejudica o fluxo de indivíduos entre
metapopulações (IBF, 2018). Atualmente, o estado do Rio de Janeiro apresenta 20,9% de
cobertura original da Mata Atlântica. Já o estado de Minas Gerais apresenta 11,6% (SOS
MATA ATLÂNTICA, 2018). Pelo histórico de grande desmatamento e alta biodiversidade,
esse bioma foi classificado como um dos hotspots globais de biodiversidade e encontra-se no
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topo das áreas prioritárias para a conservação (STATTERSFIELD et al., 1998, MYERS et al.,
2000, EKEN et al., 2004).
O Bioma Mata Atlântica engloba toda a área de estudo e os remanescentes florestais
inseridos no corredor encontram-se fragmentados, de modo que suas principais ocorrências
estão associadas aos corpos hídricos. Por tratar-se de um patrimônio nacional, os remanescentes
florestais deste bioma estão incorporados nos limites da Lei da Mata Atlântica (Lei n°
11.428/2006), que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação do bioma.
A vegetação da área do corredor preferencial foi caracterizada com base nos
remanescentes florestais mapeados pela ONG SOS Mata Atlântica (2016) e classificada de
acordo com a classificação de fitofisionomias do IBGE, para os estados de Minas Gerais e Rio
de Janeiro. Em ambos os estados a atividade pastoril prevalece, podendo também ser
encontradas ocupações e uso do solo como agricultura, silvicultura, florestas, áreas urbanas,
entre outros, segmentando os remanescentes de florestas.
A representação da vegetação remanescente é classificada pelo IBGE, em sua maioria,
como Vegetação Secundária e Atividades Agrárias, apresentando as fitofisionomias: Floresta
Ombrófila Densa (FOD) e Floresta Estacional Semidecidual (FES) (Figura 5.83).
As áreas remanescentes de FOD localizam-se acantonadas nas gargantas do relevo e em
escarpas altas, locais de difícil acesso, que protegem contra as ações antrópicas degradantes
(PEREIRA, 2009) e estão associadas às Unidades de Conservação (COELHO et al., 2017). Na
área de estudo, em especial na região do Rio de Janeiro, os segmentos de FOD estão agrupados,
de modo que a conectividade do ecossistema é garantida, facilitando a mobilidade de espécies
de fauna e flora. Entretanto, por se tratar de um bioma com grande diversidade, é importante
compreender quais os principais fatores que contribuem para o fluxo das espécies mapeadas no
corredor principal, e sua conservação.
As FES nos corredores de estudo do Estado de Minas Gerais são, atualmente, matas
secundárias provenientes da regeneração natural (MARANGON et al, 2008). Em relação ao
Estado do Rio de Janeiro, a FES perde parte de sua representação devido às atividades
agropecuárias (LOYOLA et al., 2018). No corredor, essencialmente na parte mineira, os
remanescentes de vegetação da FES se encontram espaçados, o que prejudica o fluxo de
espécies e evidencia a necessidade de conservação deles, evitando a maior partição do
ecossistema e os problemas associados a fragmentação de habitat.
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Figura 5.83 – Fitofisionomias na área de estudo.

5.3.2. Unidades de Conservação
De acordo com a legislação ambiental brasileira, as Unidades de Conservação (UCs)
devem ser consideradas e protegidas no processo de licenciamento de empreendimentos efetiva
ou potencialmente causadores de degradação ambiental. Existem alguns instrumentos legais
que abrangem o assunto: a Lei nº 9.985, de 18/07/2000 (Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC), regulamentada pelo Decreto nº 4.340/2002; o Decreto Federal nº 6.848,
de 14/05/2009; a Instrução Normativa 05, de 02/09/2009, do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e as Resoluções CONAMA nº 428, de 17/12/2010,
e nº 473, de 11/12/2015.
O SNUC define as UC como porções de terras sob regime especial de administração
devido às características naturais relevantes, e as Zonas de Amortecimento (ZA) como áreas do
entorno da UC no qual deve haver restrições para as atividades humanas a fim de reduzir à
intensa antropização e efeitos negativos sobre a unidade (BRASIL, 2000). A ZA é definida pelo
órgão responsável no plano de manejo da unidade, caso não tenha o plano de manejo, a ZA é
considerada como um raio 3 km a partir do limite (CONAMA, 2010).
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Buscando cumprir seus objetivos de contribuir para a promoção da proteção e
preservação do meio ambiente, o SNUC divide as Unidades de Conservação (UCs) em dois
grupos: (i) Unidades de Proteção Integral (UCPI), cujo objetivo principal é preservar a natureza,
admitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais; (ii) e Unidades de Uso Sustentável
(UCUS), que buscam o equilíbrio entre a conservação da natureza e o uso sustentável de alguns
recursos naturais (BRASIL, 2000). As categorias de UC de Proteção Integral encontradas na
área de estudo são Reserva Biológica (REBIO), Parque Natural Municipal (PNM) e Refúgio de
Vida Silvestre (REVIS), além da ZA de uma Estação Ecológica (EE). As de Uso Sustentável
são, em sua maioria, Área de Proteção Ambiental (APA) e uma Área de Relevante Interesse
Ecológico (ARIE). As informações das UC e ZA inseridas no corredor do estudo foram
retiradas das legislações nacionais, estaduais e municipais, considerando o decreto de criação
de cada uma.
Foram encontradas 15 Unidades de Conservação e Zonas de Amortecimento que são
interceptadas pela área de estudo do empreendimento, das quais: 7 de Proteção Integral (1
Federal, 1 Estaduais e 4 Municipais), sendo 2 REBIO, 2 PNM, 1 REVIS e 1 EE; e 9 de Uso
Sustentável (1 Federal, 1 Estadual e 7 Municipais), sendo 8 APA e 1 ARIE. Do total, 9 UCs
são encontradas em uma área fora da influência do empreendimento, estando a mais de 5 km
da Linha de Transmissão ou da Subestação que será implantada, podendo estar menos sujeitas
a impactos advindo do empreendimento.
Federais
As Unidades de Conservação Federal encontradas na área de estudo da LT e subestação
associada são a APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado e a REBIO União (Figura
5.84), estando localizadas no estado do Rio de Janeiro e em uma área de influência de 5 km.
Ambas as UC possuem um Plano de Manejo definido em maio de 2008, destacando-se que a
REBIO União terá a sua Zona de Amortecimento interceptada pelo traçado da LT.
A APA do Rio São João abrange, além do município de Rio das Ostras, as cidades de
Araruama, Cabo Frio, Cachoeira de Macacu, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e Silva Jardim. A
UCUS apresenta 150.374,61 ha de área total, sendo criada e regulamentada pelos Decreto s/nº
de 22 de abril de 1998 e Decreto s/nº, de 05 de junho de 2017. Já a REBIO União é uma UCPI
que localiza-se na baixada litorânea do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo áreas dos
municípios de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé. Foi criada pelo Decreto s/nº de 27
de junho de 2002 e possui 7.756,76 ha de área total. Ambas as UCs foram criada com os
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objetivos de assegurar a proteção e recuperação de remanescentes da Floresta Atlântica e
formações associadas e da fauna típica que delas depende, em especial o mico-leão-dourado
(Leontopithecus rosalia).
Ressalta-se que, conforme seu Plano de Manejo, a APA da Bacia do Rio São João/MicoLeão-Dourado não apresenta uma ZA definida, mas a área da UC que intersecta a área de estudo
da LT apresenta um zoneamento classificado como Zona de Uso Sustentável (ZUS). A ZUS
apresenta uma vegetação predominante de gramíneas exóticas e cultivos agrícolas, com
esparsos fragmentos de floresta ombrófila nos estágios inicial e médio de regeneração da Mata
Atlântica, de modo que é permitido, nesta zona, atividades agropecuárias sustentáveis, uso
regulamentado de agrotóxicos, exploração racional de recursos minerais, parcelamento
adequado do solo e recuperação ambiental.
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(a)

(b)
Figura 5.84 – Imagem do Google Earth Pro com a localização das Unidades de Conservação Federais presentes
na área de estudo: (a) APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado; (b) REBIO União.
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Estaduais
Próximas ao limite da área de estudo do empreendimento, há a APA de Macaé de Cima
e a ZA da Estação Ecológica (EE) da Água Limpa que interceptam a AE nos municípios de
Trajano de Moraes e Macaé, respectivamente (Figura 5.85). A ZA da EE da Água Limpa
apresenta aproximadamente 50,58 ha inseridos na área de estudo, contudo está há mais de 6,7
km de distância do empreendimento, não sendo impactada diretamente pelo mesmo. Já a APA
de Macaé de Cima possui 213,63 ha, aproximadamente, dentro da área de estudo, mas está a
mais de 17 km de distância, não sendo influenciada pelo empreendimento.
Das UC Estaduais citadas, apenas a APA de Macaé de Cima apresenta um Plano de
Manejo definido em 2014, criada com o objetivo específico de conservar a Floresta Ombrófila
Densa e as inúmeras espécies da fauna e da flora nativas, principalmente por ser rica em
espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção.

(a)

(b)

Figura 5.85 – Imagem do Google Earth Pro com a localização das Unidades de Conservação estaduais próximas
ao limite da área de estudo: (a) Estação Ecológica da Água Limpa; (b) APA de Macaé de Cima.

Municipais
A UCUS Municipal, localizada em Trajano de Moraes no estado do Rio de Janeiro, da
APA Municipal Alto do Rio Macabu transpassa a área de estudo, interceptando a Linha de
Transmissão por aproximadamente 8 km de sua extensão. Outras três UCs Municipais
encontram-se no buffer de influência de 5 km no trecho carioca: a APA do Sana, o PNM
Fazenda Atalaia e a REVIS Macuco, sendo que as duas últimas terão suas zonas de
amortecimento interceptadas pela LT (Figura 5.86).
De forma semelhante, no município de Leopoldina no estado de Minas Gerais, a UCUS
APA Poeira D’água também transpassa a área de estudo, interceptando aproximadamente 15
km de extensão da LT. Além dessa, a APA Serra dos Núcleos é outra UC Municipal que se
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encontra no buffer de influência de 5 km do techo mineiro (Figura 5.87).

(a)

(b)

(c)

Figura 5.86 – Imagem do Google Earth Pro com a localização das Unidades de Conservação municipais na área
de estudo do trecho carioca: (a) APA do Alto do Rio Macabu e APA Sana; (b) PNM Atalaia Gualter Correa
Faria; (c) REVIS do Macuco.
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Figura 5.87 - Imagem do Google Earth Pro com a localização das Unidades de Conservação municipais na área
de estudo do trecho mineiro: APA Serra dos Núcleos e APA Poeira D’Água.

Outras UCs Municipais encontram-se próximas aos limites da área de estudo, sujeitas a
menor impacto do empreendimento. No estado do Rio de Janeiro, são elas: PNM dos Pássaros,
que possui 1,9 ha inseridos na área de estudo; APA Lagoa de Iriry, que possui 4,5 ha inseridos
na área de estudo; e ARIE de Itabepessus, que apresenta 14,2 ha que intersectam a área de
estudo (Figura 5.88). Todas estas UC citadas estão a mais de 11 km de distância do
empreendimento, sendo que a PNM dos Pássaros ainda apresenta parte da sua ZA inserida na
área de estudo e parte englobando a área urbana do município de Rio das Ostras.
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Figura 5.88 - Imagem do Google Earth Pro com a localização das Unidades de Conservação municipais
próximas ao limite da área de estudo: PNM dos Pássaros, APA Lagoa Iriry e ARIE de Itabepessus.

O trecho carioca ainda possui, próximo aos limites da área de estudo, uma pequena
intersecção (menos de 330 ha) com a ZA da REBIO Poço das Antas, mas que está a mais de
7,8 km de distância do empreendimento, e com a ZA do PNM das Piaba (aproximadamente
600 ha) que está a quase 14 km de distância da LT.
Ainda no trecho carioca, nos municípios de Cantagalo e Cordeiro respectivamente, há
uma UC nos limites da área de estudo e uma dentro da área de estudo, mas muito distante da
área de influência do empreendimento. São elas a REBIO dos Cambucas, que está a mais de 6
km de distância da LT, e a APA do Manancial, que está a quase 7 km de distância (Figura 5.89).
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Figura 5.89 - Imagem do Google Earth Pro com a localização das Unidades de Conservação próximas ao limite
da área de estudo: APA do Manancial e REBIO dos Cambucas

Também foram localizadas 12 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) nos
municípios da área de estudo. Destas, apenas uma está inserida na área de estudo, a RPPN Mata
do Bugio que possui 35,22 ha e está localizada no município de Rio Novo/MG. Duas outras
RPPN se localizam próximas ao limite da área de estudo, estando parcialmente inseridas na
mesma. São elas: RPPN Usina Mauricio, no município de Itamarati de Minas/MG, que está a
aproximadamente 7 km de distância da LT e apresenta apenas 24,5% de sua área inserida na
AE; e a RPPN Brejo Novo, no município de Santos Dumont/MG, que está a aproximadamente
5,5 km de distância do ponto onde se inicia a LT e possui apenas 14,2% de sua área inserida
próximas ao limite da AE (Figura 5.90).
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(a)

(b)

(c)
Figura 5.90 – Imagens do Google Earth Pro com a localização das RPPN da área de estudo em relação a Linha
de Transmissão: (a) RPPN Brejo Novo; (b) RPPN Usina Maurício; (c) RPPN Mata do Bugio.

Das UC Municipais citadas, possuem Plano de Manejo: (1) APA do Manancial, criado
em 2017 objetivando o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos natuais físicos
e bióticos para promover a compreensão do meio ambiente junto a população e fomentar a
pesquisa científica; (2) APA do Sana, criado em 2003, apresentando como objetivo principal
servir de referência para qualquer iniciativa que venha a ser desenvolvida na UC e em suas
áreas limítrofes; (3) APA da Lagoa do Iriry, criado em 2004 com o objetivo de otimizar a
preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural, possibilitando sua utilização como
área de lazer, turismo e produção cultural, pela população em geral; (4) PNM dos Pássaros,
criado em 2004 para a preservação das áreas de cobertura vegetal de restinga e úmidas
interligando os fragmentos florestais urbanos que nutrem a bacia do Rio das Ostras e da Lagoa
de Iryri; e (5) ARIE de Itabepessus, criado em 2004 visando preservar um sítio natural raro, de
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grande beleza cênica, e contribuir para a preservação de remanescentes de restinga, costões
rochosos, mata de encosta e ilhas.

5.3.3. Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (APCB)
No mapeamento das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade (APCB)
foram registradas três que são interceptadas pela LT, sendo uma com prioridade “extremamente
alta”, uma com prioridade “muito alta” e uma com prioridade “alta” (Tabela 5.30, Figura 5.91)
(MMA, 2018). O Ministério do Meio Ambiente indica ações de manejo e proteção para essas
áreas, tais como recuperação das áreas degradadas, criação de Unidades de Conservação,
criação de corredores ecológicos, intensificação da fiscalização e do monitoramento, controle
e exclusão de espécies exóticas dentre outras.
Tabela 5.30 - Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade na área de estudo.
CÓDIGO
APCB
MA151
MA 153
MA 140

NOME
Costa do Xirica
Fazenda Nova Trieste
Corredor Itaipu –
Parque do Iguaçu

IMPORTÂNCIA DA
BIODIVERSIDADE

PRIORIDADE

Extremamente Alta
Muito Alta

Extremamente Alta
Alta

ÁREA
TOTAL
(KM²)
3.664,54
440,26

Extremamente Alta

Muito Alta

1.016,57

Figura 5.91 – Imagem do Google Earth Pro com a localização das Áreas Prioritárias para Conservação da
Biodiversidade na área de estudo.
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Devido sua importância, a Mata Atlântica foi protegida por lei específica, a Lei da Mata
Atlântica, que dispõe sobre a utilização e proteção da sua vegetação nativa. O art. 38 da referida
lei instituiu o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA),
abrindo a possibilidade dos municípios, cujo território está total ou parcialmente nela inserido,
atuarem proativamente na defesa, conservação e restauração da vegetação nativa da Mata
Atlântica, através de definição de áreas e ações prioritárias. Os PMMA buscam retratar a
realidade de cada município, sendo uma oportunidade para orientar as ações públicas e privadas
empenhadas em promover a conservação dos remanescentes de vegetação nativa e da
biodiversidade (PMMA, 2021).
Dos municípios da área de estudo, apenas o município de Rio das Ostras/RJ possui um
PMMA definido, sendo que o PMMA do município de Macaé/RJ está em construção. O PMMA
de Rio das Ostras faz parte de uma estratégia regionalizada dos PMMAs da Região Hidrográfica
Lagos São João, composto por mais 11 municípios, que são: Araruama; Armação dos Búzios;
Arraial do Cabo; Cabo Frio; Casimiro de Abreu; Iguaba Grande; Maricá; Rio Bonito; São Pedro
da Aldeia; Saquarema; e Silva Jardim.
O referido plano estabelece que o município apresente 20,96% de sua área como
Prioritária para Conservação e Recuperação. Além disso, define três áreas para implantação de
Corredores Ecológicos Municpais que juntos totalizam 13,74% da área do município. Cabe
destacar que o empreendimento não interferirá diretamente nessas áreas citadas.

5.3.1. Proposta de áreas de conservação e recuperação ambiental
A avaliação da estrutura de paisagens permite a análise do desenvolvimento e dinâmica
da sua heterogeneidade espacial, viabilizando a caracterização e planejamento de ações de
intervenção em usos para os territórios analisados (MARTINS E MONTEIRO, 2013). A
fragmentação de áreas florestais implica não apenas na perda de florestas, mas também na
redução do tamanho dos fragmentos florestais, aumento da distância entre os fragmentos, e
aumento de novos habitats, que surgem nas bordas dos fragmentos (ANDRÉN, 1994). Diversas
métricas têm sido desenvolvidas para descrever padrões espaciais, e muitas utilizam como base
para a análise informações sobre cobertura da terra, geradas por imagens de sensoriamento
remoto (LUIS, PEREIRA E BATISTA, 2001).
Há duas maneiras de reduzir o efeito da fragmentação de habitats: aumentando o
tamanho de áreas de conservação próximas até que elas formem uma só ou criando corredores
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ecológicos entre tais áreas. A conectividade, o inverso da fragmentação, é considerada um
elemento vital da ecologia da paisagem já que é essencial para a sobrevivência das populações
e para a dinâmica populacional (FAHRIG & PALOHEIMO, 1988). Os corredores ecológicos
possibilitam o fluxo de genes e o movimento da Biota, facilitando disseminação de espécies e
a recolonização de áreas degradadas.
A definição das áreas prioritárias para formação de corredores e aplicação de medidas
de conservação e recuperação foram baseadas, principalmente, na análise da fragmentação, na
conectividade de (UC´s) Unidades de Conservação e (APCB) Áreas Prioritárias para
Conservação da Biodiversidade.
Aspectos Metodológicos
A definição das áreas prioritárias para recuperação foi adaptada da metodologia
utilizada por Cerqueira (2016), baseada na Combinação Linear Ponderada, um dos critérios
mais utilizados na Avaliação Multicritérios (Voogd, 1983). Após gerar as matrizes (imagem)
de critérios (fatores e restrições), foi realizado uma álgebra de mapas, calculando-se as áreas
prioritárias a partir de uma fórmula que pondera cada critério de acordo com sua importância.
As variáveis que compuseram a imagem contendo os valores que definiram as áreas
prioritárias para recuperação incluíram: uso e cobertura da terra, declividade, classes de solos,
UCs e APCBs. Para cada variável analisada foram definidos escores, variando de 1 a 3, sendo
1 áreas com menor prioridade de recuperação e 3 as áreas de maior prioridade, conforme
sugerido por Cerqueira (2016).
A definição das áreas prioritárias para formação de corredores e aplicação de medidas
de conservação e recuperação foram baseadas, principalmente, na análise da fragmentação, na
conectividade de (UC´s) Unidades de Conservação e (APCB) Áreas Prioritárias para
Conservação da Biodiversidade. Desse modo, atribuíu-se às áreas de APCB o escore 3, por
serem de alto interesse e prioridade para formação de um corredor ecológico. As áreas de UC
receberam escores de acordo com o seu tipo de uso, sendo: escore 3 para UC de Proteção
Integral; escore 2 para UC de Uso Sustentável; e escore 1 para as respectivas Zonas de
Amortecimentos quando definidas em Plano de Manejo específico.
Cada classe de solo foi classificada de acordo com a erodibilidade. Quanto mais arenoso
o solo, maior a prioridade para recuperação e, quanto mais argiloso, menor a prioridade para
recuperação (Cerqueira, 2016) (Tabela 5.31).
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Tabela 5.31 - Escores de prioridade de recuperação para classes de solo para a área de estudo.
UNIDADES
PRIORIDADE
ESCORE
PEDOLÓGICAS
Latossolos
Baixa
1
Argissolos
Baixa
1
Espodossolo
Média
2
Nitossolo
Baixa
1
Organossolo
Média
2
Neossolo
Média
2
Cambissolo
Alta
3

Os dados de declividade foram classificados como plano (0 a 3%), suave ondulado (3 a
8%), ondulado (8 a 20%), forte ondulado (20 a 45%), montanhoso (45 a 75%) e escarpado
(>75%). Assumiu-se que quanto maior a declividade, maior a prioridade de recuperação da área
de interesse, conforme Tabela 5.32.
Tabela 5.32 - Escore de prioridade de recuperação em relação à declividade.
DECLIVIDADE

PRIORIDADE

ESCORE

Plano (0 a 3%)
Suave Ondulado (3 a 5%)
Ondulado (8 a 20%)
Forte Ondulado (20 a 45%)
Montanhoso (45 a 75%)
Escarpado (>75%)

Baixa
Baixa
Baixa
Média
Alta
Alta

1
1
1
2
3
3

Para a variável uso e cobertura da terra, assumiu-se que as áreas mais prioritárias para
recuperação são aquelas menos favoráveis para a delimitação do Corredor Ecológico, e as
menos prioritárias para recuperação são aquelas mais favoráveis para a delimitação do corredor
(Cerqueira, 2016) (Tabela 5.33).
Os usos agrícolas da AE e os locais desprovidos de cobertura vegetal cuja vocação foi
alterada completamente, favorecendo ou induzindo a instalação de processos erosivos e
movimentos de massa, foram classificados como de prioridade alta devido a contatação de que
um manejo mal realizado. Esse uso também promove alterações físicas no terreno e em suas
linhas de drenagem, como aterros e cortes visando o plantio e o deslocamento do maquinário.
Tabela 5.33 - Escore de prioridade de recuperação de acordo com uso e cobertura da terra.
TIPOLOGIAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Formações Florestal, Savânica, Plantada, afloramento
rochoso e infraestrutura
lavouras temporárias.
Mineração, solo exposto (outras áreas não vegetadas),
corpo d’água, áreas úmidas (mangue) pastagem (agricultura
e pastagem)

PRIORIDADE

NOTA

Baixa

1

Média

2

Alta

3
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Assim, a imagem final definindo a prioridade de recuperação foi calculada a partir da
de uma álgebra de mapas, aplicando-se a fórmula abaixo onde cada imagem apresenta o escore
da variável de interesse, multiplicada pelo seu respectivo peso. Segundo FRANÇOSO et al.
(2011) na ponderação entre as classes é atribuído o peso de importância em porcentagem, sendo
necessário que esses somem 100%:
𝐴𝑃 = ((𝐴𝑃𝐶𝐵 + 𝑈𝐶 ) × 0,35) + (𝑈𝐶𝑇 × 0,35) + (𝐷𝐿 × 0,20) + (𝐶𝐿 × 0,10)

Onde: AP são as Áreas Prioritárias para Conservação e Recuperação; APCB são as Área
Prioritárias para Conservação da Biodiversidade; UC são as áreas de Unidades de Conservação;
UCT refere-se a variável de Uso e Cobertura da terra; DL refere-se a variável de Declividade;
e CS refere-se a variável de Classes de Solos do produto de Pedologia.
Por fim, para o melhor entendimento e visualização dos dados, a imagem final de
prioridade de recuperação dos corredores foi reclassificada por áreas de prioridade baixa, média
e alta.
Definição das áreas prioritárias
A Figura 5.92 apresenta o mapa com a localização das Áreas Prioritárias para
Conservação e Recuperação gerado a partir da metodologia aplicada. Nota-se que as áreas
propostas estão inseridas, dentro do contexto da Área de Estudo dos meios físico e biótico, em
UCs ou em Zonas de Amortecimentos que também compõem as APCBs.
A metodologia aplicada ainda permitiu propor um gradiente de áreas de mais alta
prioridade para recuperação o que permitirá, não apenas formar os corredores, como recuperar
áreas mais vulneráveis de acordo com os critérios adotados.
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Figura 5.92 – Áreas Prioritárias para Conservação e Recuperação.

5.3.2. Áreas passíveis de Supressão - Estimativa
Com base nas classe de Formação Florestal do produto de Uso e Cobertura da Terra do
MapBiomas (Coleção 5 da Mata Atlântica), apresentado e descrito posteriormente na
caracterização do meio socioeconômico, e na configuração do empreendimento, verificou‐se
que a área das formações vegetais naturais na área de estudo do empeendimento é de 978,06
km², dos quais: 971,30 km² são Formação Florestal; 0,07 km² são Formação Savânica; 6,52 km²
são de Floresta Plantada; e 0,17 km² são de Mangue. Para efeitos de cálculo da vegetação nativa,
considerou-se apenas as áreas relativas as Formações Florestais e Savânicas.
Para cálculo da estimativa na ADA do empreendimento, considerou-se que a mesma
compreende a faixa de serviço, com 5 m de largura (totalizando uma área de 1,197 km²), a faixa
de servidão, com 44 m de largura (totalizando uma área de as áreas de 10,53 km²), a ampliação
das Subestações de Santos Dumont e Lagos, a área do terreno para construção da Subestação
Leopoldina e as áreas de apoio definidas por: Canteiros de Obras (6 no total); praças de torre;
praças de lançamento; e novos acessos e possíveis melhorias (4 m de largura). A Tabela 5.34
apresenta um resumo das áreas estimadas passíveis de supressão pelo empreendimento.
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O cálculo da estimativa de supressão de Áreas de Preservação Permanente (APP) foi
feito considerando quanto da área de vegetação nativa, estimada para supressão, correspondia
a APP. Esse cálculo foi realizado atráves da sobreposição dos dados de Uso e Cobertura com
as informações declaradas e disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Cadastro Ambiental
Rural (SICAR) das APP em propriedades rurais. Ressalta-se que este valor é subestimado,
considerando que constam apenas dados declarados por proprietários rurais.
Destaca-se que esta estimativa, no geral, apresenta valores incertos e superestimados,
tendo em vista que são os valores máximos caso a supressão ocorresse em toda a ADA, além
do fato de as estruturas, para efeito de cálculo da área de vegetação passível de supressão, só
serão definidas no Projeto Executivo. Além disso, na próxima fase do licenciamento, será
realizado o Inventário Florestal para solicitação, ao IBAMA, da Autorização para a Supressão
de Vegetação (ASV). Nessa oportunidade, os valores ora estimados serão apresentados com
maior precisão.
Tabela 5.34 – Estimativa de Supressão na ADA do empreendimento
ESTIMATIVA SUPRESSÃO (km²)
ESTRUTURAS
TOTAL
APP
STD-LPD
0,059
0,010
Faixa de Serviço
LPD-LGS
0,116
0,006
STD-LPD
0,517
0,086
Faixa de Servidão
LPD-LGS
1,014
0,057
Área Diretamente Afetada
STD-LPD
0,034
0,003
Praças de Torre
LPD-LGS
0,064
0,001
Praças de Lançamento
0,017
0,003
Canteiros de Obras
0,002
0,002
Acessos
0,014
0,002
Santos Dumont 2
0
0
Subestações
Leopoldina 2 C1
0,038
0,020
Lagos C1
0
0
Legenda: STD-LPD = Trecho Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1; LPD-LGS = Trecho Leopoldina 2 C1 –
Lagos C1.

5.3.3. Caracterização da Vegetação Nativa - Fitofisionomias e Estágios
Sucessionais
A seguir, apresenta-se a descrição de cada uma das 15 Parcelas (Pn), relacionando sua
localização, fitofisionomia, declividade do terreno e classificação do estágio sucessional,
destacando a composição de cada estrato identificado.
No volume IV, deste EIA, encontra-se o Mapa 13.1 – Locais de Amostragem, que
representa por meio cartas-imagem georreferenciadas os locais de amostragem definidos no
Plano de Trabalho.
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

184

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
➢ P01 – Município de Macaé/RJ
Área de Floresta Ombrófila Densa, 23 m acima do nível do mar, com matriz de pastagem
e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de fisionomia
florestal com moderada umidade, matriz circundante composta de pastagens e fragmentos
perturbados, mas sem indícios de incêndio. Apresenta ocorrência de clareiras, abundância de
cipós e lianas, ausência de epífitas, e subbosque ralo. Também foram observados presença de
gado e consequente pisoteio no interior do fragmento. A estrutura vertical possui três estratos
pouco representativos, com o dossel variando de 6 a 8 m e sub-bosque de 1,0 a 2,5 m de altura,
com 6 (seis) indivíduos mais altos das espécies Vismia brasiliensis (Azeitona-do-mato),
Miconia sp. 1, Miconia cf. brasiliensis, Vernonanthura sp. 1, Cecropia glaziovii (Embaúba) e
Miconia cinnamomifolia (Jacatirão-de-casca-lisa), atingindo entre 11 e 13 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 10,40 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
20 espécies, distribuídas em 15 famílias, sendo Melastomataceae a de maior riqueza, com 3
espécies. Destacam-se as espécies Guarea macrophylla (Catiguá-morcego), Davilla sp. 1,
Miconia cf. brasiliensis, Handroanthus heptaphyllum (Ipê-roxo), Cecropia glaziovii
(Embaúba), Psidium guajava (Goiabeira), Myrsine sp 1, Siparuna brasiliensis (Limoeirobravo), Miconia cinnamomifolia (Jacatirão-de-casca-lisa), Casearia sylvestris (Guaçatunga) e
Virola bicuhyba (Bicuíba-branca). No estrato herbáceo, onde concentram-se as espécies em
regeneração, foram identificadas 31 morfoespécies, distribuídas em 18 famílias. As famílias
que apresentaram a maior riqueza foram Rubiaceae e Pteridaceae, com 5 morfoespécies cada,
seguidas por Asteraceae, com 3 morfoespécies. Dentre as principais espécies, destacam-se
Annona dolabripetala (Pinha-do-mato), Xylopia sericea (Pindaíba), Araceae sp. 1, Piptocarpha
sp. 2, Vernonanthura sp. 1, Mollinedia schottiana (Pimenteira), Myrsine sp. 1, Passiflora sp. 1,
Piper sp. 1, Piper sp. 2, Casearia cf. rupestris.
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Vismia brasiliensis
(Azeitona-do-mato), Guarea macrophylla (Catiguá-morcego), Xylopia sericea (Pindaíba),
Casearia sylvestris (Guaçatunga) e Miconia spp., Piper cf. aduncum, Passiflora sp. Certos
trechos da área apresentaram dominância de Pteridium sp. e Urochloa sp.
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P01 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.93).
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Figura 5.93 – Fotos de campo da Parcela 01: a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P02 – Município de Macaé/RJ
Área de Floresta Ombrófila Densa, 776 m acima do nível do mar, com matriz de
pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de
fisionomia florestal com alta umidade, matriz circundante composta de pastagens e fragmentos
em diferentes estágios de regeneração, mas sem indícios de incêndio. Apresenta ocorrência de
clareiras, relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas, e sub-bosque ralo. Também
foram observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior do fragmento. A estrutura
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vertical possui três estratos bem representativos, com o dossel variando de 5 a 8 m e sub-bosque
de 1,0 a 2,5 m de altura, com 6 (seis) indivíduos emergentes das espécies Guapira opposita
(Maria-faceira), Hyeronima alchorneoides (Licurana), e dois indivíduos indeterminados,
atingindo entre 14 e 16 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 13,22 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
42 espécies, distribuídas em 19 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 7 espécies.
Destacam-se as espécies Guapira opposita, Guarea macrophylla (Catiguá-morcego), Trichilia
sp. 1, Hyeronima alchorneoides (Licurana), Coutarea hexandra (Quina), Lauraceae sp. 2, Inga
sp. 2, Alophyllus edulis (Fruta-de-pombo), Xylosma pseudosallzmannii (Sucurá), Myrcia
splendens (Guamirim-miúdo), Cupania oblongifolia (Camboatã), e Citronella paniculata
(Falso-mate). No estrato herbáceo, onde concentram-se as espécies em regeneração, foram
identificadas 5 morfoespécies, distribuídas em 5 famílias. As demais famílias apresentaram a
mesma riqueza, todas com 1 morfoespécie cada, sendo elas Asteraceae, Cyperaceae, Poaceae,
Sabiaceae e Sapindaceae. Dentre as principais espécies, destacam-se Asteraceae sp. 3.
Cyperaceae sp. 1, Meliosma sellowii (Pau-fernandes).
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Guarea macrophylla
(Catiguá-morcego), Eugenia sp., Posoqueria latifolia (Açucena-do-mato), Inga sp., Virola
bicuhyba (Bicuíba-branca), Myrtaceae spp., Pouteria caimito (Abiu), Copaifera trapezifolia
(Pau-óleo), Solanum bullatum (Juá-açu), Miconia sp., Malvaceae sp.
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P02 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.94).
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Figura 5.94 – Fotos de campo da Parcela 02: a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P03 – Município de Trajano de Moraes/MG
Área de Floresta Ombrófila Densa, 795 m acima do nível do mar, com matriz de
pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de
fisionomia florestal com relativa umidade, matriz circundante composta de pastagens,
plantações e fragmentos perturbados, mas sem indícios de incêndio. Apresenta ocorrência de
clareiras, relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas, e sub-bosque médio.
Também foram observados ocorrência de trilhas no interior do fragmento. A estrutura vertical
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possui três estratos bem representativos, com o dossel variando de 5 a 10 m e sub-bosque de
1,0 a 2,5 m de altura, com 17 (dezessete) indivíduos emergentes das espécies Cariniana
estrellensis (Jequitibá-branco), Matayba guianensis (Camboatá-branco), Copaifera langsdorffii
(Copaíba), Hyeronima alchorneoides (Licurana), Vernonanthura sp. 2, Nectandra
membranacea (Canela-amarela), Myrcia splendens (Guamirim-miúdo), Solanum sp. 1, e três
indivíduos indeterminados, atingindo entre 16 e 22 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 10,50 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
26 espécies, distribuídas em 16 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 4 espécies.
Destacam-se as espécies Myrcia splendens (Guamirim-miúdo), Cupania oblongifolia
(Camboatã), Croton floribundus (Capixingui), Matayba guianensis (Camboatá-branco),
Copaifera langsdorffii (Copaíba), Nectandra membranacea (Canela-amarela), Cabralea
canjerana (Canjerana), Anadenanthera colubrina (Angico-branco), Aspidosperma cf.
olivaceum, Vernonanthura sp. 2 e Cariniana estrellensis (Jequitibá-branco). No estrato
herbáceo, onde concentram-se as espécies em regeneração, foram identificadas 13
morfoespécies, distribuídas em 5 famílias. A família que apresentou a maior riqueza foi
Solanaceae, com 3 morfoespécies, seguida por Bignoniaceae e Sapindaceae, com 2
morfoespécies cada. Dentre as principais espécies, destacam-se Guatteria australis, Jacaranda
sp. 1, Euterpe edulis (Palmito-juçara), Nectandra membranacea (Canela-amarela), Myrcia
splendens (Guamirim-miúdo), Cupania oblongifolia (Camboatã), Matayba guianensis
(Camboatá-branco), Solanum swartzianum (Maria-pretinha).
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Cupania oblongifolia
(Camboatã), Casearia decandra (Guaçatunga-branca), Zanthoxyllum sp., Myrcia splendens
(Guamirim-miúdo), Anadenanthera sp., Piper sp., Casearia sylvestris (Guaçatunga), Myrcia
splendens (Guamirim-miúdo), e Guarea macrophylla (Catiguá-morcego). Certos trechos da
área apresentaram dominância de Pteridium sp.
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P03 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.95).
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Figura 5.95 – Fotos de campo da Parcela 03: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P04 – Município de Trajano de Moraes/MG
Área de Floresta Ombrófila Densa, 681 m acima do nível do mar, com matriz de
pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de
fisionomia florestal com alta umidade, matriz circundante composta de pastagens e fragmentos
em diferentes estágios de regeneração, mas sem indícios de incêndio. Apresenta poucas
clareiras, baixa abundância de cipós e lianas, presença de algumas epífitas, e subbosque médio.
Também foram observados ocorrência de trilhas no interior do fragmento. A estrutura vertical
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possui três estratos bem representativos, com o dossel variando de 5 a 12 m e sub-bosque de
1,0 a 2,5 m de altura, com 25 (vinte e cinco) indivíduos emergentes das espécies Anadenanthera
colubrina (Angico-branco), Parapiptadenia rigida (Monjoleiro), Nectandra oppositifolia
(Canela-branca), Handroanthus heptaphyllum (Ipê-roxo), Anadenanthera peregrina (Angicovermelho), Parapiptadenia rigina (Monjoleiro) e Didymopanax sp. 1, atingindo entre 17 e 25
m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 13,63 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
28 espécies, distribuídas em 15 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 6 espécies.
Destacam-se as espécies Parapiptadenia rigida (Monjoleiro), Handroanthus heptaphyllum
(Ipê-roxo), Guapira opposita (Maria-faceira), Anadenanthera colubrina (Angico-branco),
Pseudopiptadenia lepstostachya, Piptadenia sp., Alseis floribunda (Quina-de-São-Paulo),
Nectandra oppositifolia (Canela-branca), Garcinia gardneriana (Bacupari), Nectandra
membranacea (Canela-amarela), Anadenanthera peregrina (Angico-vermelho), Casearia
sylvestris (Guaçatunga) e Aparisthmium cordatum (Pau-de-facho). No estrato herbáceo, onde
concentram-se as espécies em regeneração, foram identificadas 22 morfoespécies, distribuídas
em 8 famílias. As famílias que apresentaram a maior riqueza foram Fabaceae e Rubiaceae, com
6 morfoespécies cada, seguidas por Piperaceae, com 3 morfoespécies. Dentre as principais
espécies, destacam-se Dalbergia nigra (Jacarandá-da-Bahia), Piptadenia gonoacantha (Paujacaré), Myrcia splendens (Guamirim-miúdo), Piper sp. 1, Piper sp. 2 e Piper sp. 3, Alseis
floribunda (Quina-de-São-Paulo), Coccosipsellum sp. 1, Coussarea nodosa, Psychotria
carthagenensis (Erva-de-passarinho), Allophylus sp. 1.
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Pseudopiptadenia
leptostachia, Euterpe edulis (Palmito-juçara), Nectandra oppositifolia (Canela-branca),
Miconia sp., Cupania cf. furfuracea, Allophilus sp., Rudgea jasminoides (Véu-de-noiva),
Guapira opposita (Maria-faceira).
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P04 como em
estágio inicial a médio de regeneração (Figura 5.96).
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Figura 5.96 - Fotos de campo da Parcela 04: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P05 – Município de Cordeiro/MG
Área de Floresta Estacional Semidecidual, 363 m acima do nível do mar, com matriz de
pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de
fisionomia florestal com baixa umidade, matriz circundante composta de pastagens e
fragmentos em diferentes estágios de regeneração, mas sem indícios de incêndio. Apresenta
ocorrência de clareiras, abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas, e sub-bosque ralo.
Também foram observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior do fragmento. A
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estrutura vertical possui três estratos pouco representativos, com o dossel de 6 m e sub-bosque
de 1,0 a 2,5 m de altura, com 2 (dois) indivíduos mais altos da espécie Pterogyne nitens,
atingindo entre 12 e 15 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 11,99 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
21 espécies, distribuídas em 14 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 11 espécies.
Destacam-se as espécies Pterogyne nitens (Amendoim-bravo), Casearia sylvestris
(Guaçatunga), Cupania oblongifolia (Camboatã), Zehyeria tuberculosa (Ipê-tabaco), Guarea
guidonia (Canjerana-miúda), Maclura tinctoria (Amora-branca), Machaerium stipitatum
(Sapuva), Celtis iguanaea (Grão-de-galo), Solanum sp. 3 e Handroanthus heptaphyllum (Ipêroxo). No estrato herbáceo, onde concentram-se as espécies em regeneração, foram
identificadas 13 morfoespécies, distribuídas em 9 famílias. A família que apresentou a maior
riqueza foi Poaaceae, com 3 morfoespécies, seguida por Bignoniaceae e Rubiaceae, com 2
morfoespécies cada. Dentre as principais espécies, destacam-se Mikania sp. 1, Celtis iguanaea
(Grão-de-galo), Actnostemon sp. 1, Pluchea sagittalis (Quitoco), Waltheria americana (Malvabranca), Pennisetum setosum (Capim-rabo-de-mucura), Lantana sp. 1.
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies: Casearia sylvestris
(Guaçatunga), Maclura tinctoria (Amora-branca), Celtis iguanaea (Grão-de-galo), Psychotria
sp., Sipaurna brasiliensis (Limoeiro-bravo), Passiflora sp., Erythroxyllum cf. macrophyllum.
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P05 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.97).
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Figura 5.97 - Fotos de campo da Parcela 05: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P06 – Município de Cantagalo/MG
Área de Floresta Estacional Semidecidual, 407 m acima do nível do mar, com matriz de
pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de
fisionomia florestal com baixa umidade, matriz circundante composta de pastagens e
fragmentos perturbados, mas sem indícios de incêndio. Apresenta ocorrência de clareiras,
relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas e sub-bosque ralo. Também foram
observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior do fragmento. A estrutura vertical
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possui três estratos pouco representativos, com o dossel de 6m e sub-bosque de 1,0 a 2,5 m de
altura, com 6 (seis) indivíduos mais altos das espécies Handroanthus heptaphyllum (Ipê-roxo),
Anadenanthera peregrina (Angico-vermelho), Cecropia hololeuca (Embaúba) e Piptadenia
gonoacantha (Pau-jacré), atingindo entre 11 e 12 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 15,46 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
17 espécies, distribuídas em 12 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 5 espécies.
Destacam-se as espécies Piptadenia gonoacantha (Pau-jacaré), Guarea guidonia (Canjeranamiúda), Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo), Anadenanthera peregrina (Aangicovermelho), Celtis iguanaea (Grão-de-galo), Anadenanthera colubrina (Angico-branco), e
Dalbergia nigra (Jacarandá-da-Bahia). No estrato herbáceo, onde concentram-se as espécies
em regeneração, foram identificadas 12 morfoespécies, distribuídas em 8 famílias. A família
que apresentou a maior riqueza foi Bignoniaceae, com 3 morfoespécies, seguida por Asteraceae
e Poaceae, com 2 morfoespécies cada. Dentre as principais espécies, destacam-se Gamochaeta
americana (Macela-branca), Handroanthus sp. 1, Celtis iguanaea (Grão-de-galo), Piptadenia
gonoacantha (Pau-jacaré), Guarea guidonia (Canjerana-miúda), Siparuna guianensis
(Limoeiro-bravo).
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Guarea guidonia (Canjeranamiúda), Celtis iguanaea (Grão-de-galo), Schinus terebinthifolia (Aroeira-vermelha),
Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré), Cecropia hololeuca (Embaúba), Psidium guajava
(Goiabeira), Mimosa bimucronata (Unha-de-gato), Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo),
Tapirira guianensis (Tapiriri), Solanum sp., Aegiphilla integrifolia (Tamanqueira).
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P06 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.98).
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Figura 5.98 - Fotos de campo da Parcela 06: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P07 – Município de Estrela Dalva/MG
Área de Feloresta Estacional Semidecidual, mata ciliar, 102 m acima do nível do mar,
com matriz de pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um
fragmento de fisionomia florestal com moderada umidade, matriz circundante composta de
pastagens e fragmentos perturbados, mas sem indícios de incêndio. Apresenta ocorrência de
clareiras, relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas e sub-bosque ralo. Também
foram observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior do fragmento. A estrutura
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vertical possui três estratos pouco representativos, com o dossel variando entre 5 e 6 m e subbosque de 1,0 a 2,5 m de altura, com 12 (doze) indivíduos mais altos das espécies Inga sessilis
(Ingá-ferradura), Croton urucurana (Urucurana), e Fabaceae sp. 5, atingindo entre 11 e 13 m
de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 12,67 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
8 espécies, distribuídas em 4 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 4 espécies.
Destacam-se as espécies Inga sessilis (Ingá-ferradura), Croton urucurana (Urucurana), Celtis
iguanaea (Grão-de-galo), e Trichilia silvatica (Catiguá-branco). No estrato herbáceo, onde
concentram-se as espécies em regeneração, foram identificadas 8 morfoespécies, distribuídas
em 6 famílias. As famílias que apresentaram a maior riqueza foram Fabaceae e Poaceae, com
2 morfoespécies cada. As demais famílias apresentaram a mesma riqueza, todas com 1
morfoespécie cada, sendo elas Asteraceae, Commelinaceae e Malvaceae. Dentre as principais
espécies, destacam-se Mikania sp. 1, Croton urucurana (Urucurana), Dalbergia nigra
(Jacarandá-da-Bahia), Inga sessilis (Ingá-ferradura), Waltheria americana (Malva-branca).
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Croton urucurana
(Urucurana), Cocos nuccifera (Côco-da-Bahia), Syzigium cumini (Jambolão), Piper sp.,
Riccinus communis (Mamoneira).
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P07 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.99).
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Figura 5.99 - Fotos de campo da Parcela 07: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P08 – Município de Leopoldina/MG
Área de Floresta Estacional Semidecidual, 562 m acima do nível do mar, com matriz de
pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de
fisionomia florestal com moderada umidade, matriz circundante composta de plantações de
eucalipto e fragmentos perturbados, mas sem indícios de incêndio. Apresenta ocorrência de
clareiras, relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas e sub-bosque ralo. Também
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foram observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior do fragmento. A estrutura
vertical possui três estratos bem representativos, com o dossel variando de 6 a 8 m e sub-bosque
de 1,0 a 2,5 m de altura, com 8 (oito) indivíduos emergentes das espécies Mabea fistulifera
(Canudo-de-pito), Myrtaceae sp. 3, Fabaceae sp. 11 e 3 indivíduos indeterminados, atingindo
entre 13 e 15 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 11,19 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
35 espécies, distribuídas em 14 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 6 espécies.
Destacam-se as espécies Mabea fistulifera (Canudo-de-pito), Zehyeria tuberculosa (Ipêtabaco), Myrtaceae sp. 3, Vismia brasiliensis (Azeitona-do-mato), Erythroxyllum sp. 1,
Casearia sylvestris (Guaçatunga), Saparattosperma leucanthum (Tarumã), Anadenanthera
colubrina (Angico-branco), Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo), Myrtaceae sp. 2 e Miconia
sp. 3. No estrato herbáceo, onde concentram-se as espécies em regeneração, foram identificadas
12 morfoespécies, distribuídas em 9 famílias. A família que apresentou a maior riqueza foi
Poaceae, com 3 morfoespécies, seguida por Asteraceae, com 2 morfoespécies. Dentre as
principais espécies, destacam-se Sparattosperma leucanthum (Tarumã), Vismia brasiliensis
(Azeitona-do-mato), Erythroxyllum sp. 1, Mabea fistulifera (Canudo-de-pito), Myrcia
splendens (Guamirim-miúdo), Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo), Solanum cernuum
(Panacéia).
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Vismia brasiliensis
(Azeitona-do-mato), Siparuna guianensis (Limoeiro-bravo), Actinostemon communis, Estrato
herbáceo com gramíneas. Sub-bosque com Vismia brasiliensis (Azeitona-do-mato) e Siparuna
brasiliensis (Limoeiro-bravo). Certos trechos da área apresentaram dominância de Urochloa
sp.
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P08 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.100).
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Figura 5.100 - Fotos de campo da Parcela 08: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P09 – Município de Leopoldina/MG
Área de Floresta Estacional Semidecidual, 274 m acima do nível do mar, com matriz de
pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de
fisionomia florestal com baixa umidade, matriz circundante composta de pastagens e
fragmentos perturbados, mas sem indícios de incêndio. Apresenta ocorrência de clareiras,
relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas e sub-bosque ralo. Também foram
observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior do fragmento. A estrutura vertical
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possui três estratos bem representativos, com o dossel variando de 5 a 9 m e sub-bosque de 1,0
a 2,5 m de altura, com 9 (nove) indivíduos emergentes das espécies Anadenanthera colubrina,
atingindo entre 13 e 16 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 10,71 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
18 espécies, distribuídas em 13 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 5 espécies.
Destacam-se as espécies Anadenanthera colubrina (Angico-branco), Siparuna brasiliensis
(Limeiro-bravo), Garcinia gardneriana (Bacupari), Myrtaceae sp. 4, Fabaceae sp. 14,
Guatteria australis (Pindaíba-preta), Handroanthus sp. 1, Casearia sylvestris (Guaçatunga) e
Citronella paniculata (Falso-mate). No estrato herbáceo, onde concentram-se as espécies em
regeneração, foram identificadas 5 morfoespécies, distribuídas em 5 famílias. As famílias que
apresentaram a maior riqueza foram Fabaceae e Poaceae, com 3 morfoespécies. As demais
famílias apresentaram a mesma riqueza, todas com 1 morfoespécie cada, sendo elas
Celastraceae, Commelinaceae e Moraceae. Dentre as principais espécies, destacam-se
Anadenanthera colubrina (Angico-branco), Anadenanthera peregrina (Angico-vermalho),
Copaifera langsdorffii (Copaíba), Brosimum guianense (Leiteira-vermelha).
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Anadenanthera colubrina
(Angico-branco), Siparuna brasiliensis (Limeiro-bravo), Cupania sp. Piper sp., Miconia sp.,
Pera glabrata (Coração-de-bugre).
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P09 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.101).
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Figura 5.101 - Fotos de campo da Parcela 09: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P10 – Município de Leopoldina/MG
Área de Floresta Estacional Semidecidual, 361 m acima do nível do mar, com matriz de
pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de
fisionomia florestal com moderada umidade, matriz circundante composta de pastagens e
fragmentos perturbados, mas sem indícios de incêndio. Apresenta ocorrência de clareiras,
relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas e sub-bosque ralo. Também foram
observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior do fragmento. A estrutura vertical
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possui três estratos bem representativos, com o dossel variando de 5 a 8 m e sub-bosque de 1,0
a 2,5 m de altura, com 9 (nove) indivíduos emergentes das espécies Casearia decandra
(Guaçatunga-branca), Casearia sylvestris (Guaçatunga), Anadenanthera colubrina (Angicobranco), Tapirira guianensis (Tapiriri), Ocotea sp. 2, Vochysia sp. 1, e um indivíduo
indeterminado , atingindo entre 12 e 16 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 11,75 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
38 espécies, distribuídas em 20 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 6 espécies.
Destacam-se

as

espécies

Anadenanthera

colubrina

(Angico-branco),

Astrocaryum

aculeatissimum (Brejaúva), Casearia sylvestris (Guaçatunga), Siparuna brasiliensis
(Limoeiro-bravo), Ocotea sp. 2, Fabaceae sp. 17, Guatteria australis (Pindaíba-preta), Tapirira
guianensis (Tapiriri), Brosimum sp. 1, Nectandra oppositifola (Canela-branca), Parapiptadenia
rigida (Monjoleiro), e Solanum pseudoquina (Joá-de-árvore). No estrato herbáceo, onde
concentram-se as espécies em regeneração, foram identificadas 9 morfoespécies, distribuídas
em 7 famílias. A família que apresentou a maior riqueza foi Poaceae, com 3 morfoespécies. As
demais famílias apresentaram a mesma riqueza, todas com 1 morfoespécie cada, sendo elas
Bignoniaceae, Commelinaceae, Fabaceae, Salicaceae, Sapindaceae e Siparunaceae. Dentre as
principais espécies, destacam-se Anadenanthera colubrina (Angico-branco), Casearia
sylvestris (Guaçatunga), Allophylus edulis (Fruta-de-pombo), Siparuna brasiliensis (Limoeirobravo).
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Anadenanthera colubrina
(Angico-branco), Astrocaryum aculeatissimum (Brejaúva), Myrtaceae sp., Casearia sylvestris
(Guaçatunga).
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P10 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.102).
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Figura 5.102 - Fotos de campo da Parcela 10: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P11 – Município de São João Nepomuceno/MG
Área de Floresta Estacional Semidecidual, 480 m acima do nível do mar, com matriz de
pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de
fisionomia florestal com moderada umidade, matriz circundante composta de pastagens e
fragmentos perturbados, mas sem indícios de incêndio. Apresenta ocorrência de clareiras,
relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas e sub-bosque médio. Também foram
observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior do fragmento. A estrutura vertical
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possui três estratos bem representativos, com o dossel variando entre 5 e 8 m e sub-bosque de
1,0 a 2,5 m de altura, com 3 (três) indivíduos emergentes das espécies Gallesia integrifolia
(Pau-d'álho), Anadenanthera colubrina (Angico-branco) e Piptadenia gonoacantha (Paujacaré), atingindo entre 15 e 22 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 13,24 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
27 espécies, distribuídas em 15 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 7 espécies.
Destacam-se as espécies Guarea guidonia (Canjerana-miúda), Anadenanthera colubrina
(Angico-branco), Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo), Gallesia integrifolia (Pau-d'álho),
Maclura tinctoria (Amora-branca), Arecaceae sp. 1, Fabaceae sp. 20, Trichilia cf. hirta
(Cedrinho), Casearia sylvestris (Guaçatunga), Urera baccifera (Urtiga-braba), Cupania
oblongifolia (Camboatã), Piptadenia gonoacantha (Pau-jacaré), Tabernaemontana hystrix
(Leiteiro) e Gatteria australis (Pindaíba-preta). No estrato herbáceo, onde concentram-se as
espécies em regeneração, foram identificadas 14 morfoespécies, distribuídas em 12 famílias. A
família que apresentou a maior riqueza foi Fabaceae, com 3 morfoespécies. As demais famílias
apresentaram a mesma riqueza, todas com 1 morfoespécie cada, sendo elas Asteraceae,
Commelinaceae, Meliaceae, Moraceae, Myrtaceae, Piperaceae, Poaceae, Sapindaceae,
Siparunaceae, Solanaceae e Verbenaceae. Dentre as principais espécies, destacam-se
Dichorisandra sp., Mimosa bimucronata (Unha-de-gato), Machaerium villosum (Jacarandápaulista), Guarea guidonia (Canjerana-miúda), Maclura tinctoria (Amora-branca), Cupania
oblongifolia (Camboatã), Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo), Solanum cernuum
(Panacéia).
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Gallesia integrifolia (Paud'álho), Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo), Guarea guidonia (Canjerana-miúda),
Anadenanthera colubrina (Angico-branco), Piptadenia gonoacantha (Pau-jacaré), Solanum
cernuum (Panacéia), Piper sp.
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P11 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.103).
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Figura 5.103 - Fotos de campo da Parcela 11: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P12 – Município de São João Nepomuceno/MG
Área de Floresta Estacional Semidecidual, mata ciliar, 331 m acima do nível do mar,
com matriz de pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um
fragmento de fisionomia florestal com moderada umidade, matriz circundante composta de
pastagens e fragmentos perturbados, mas sem indícios de incêndio, erodido na margem do rio.
Apresenta ocorrência de clareiras, relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas e
sub-bosque ralo. Também foram observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

206

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
do fragmento. A estrutura vertical possui três estratos pouco representativos, com o dossel de 5
m e sub-bosque de 1,0 a 2,5 m de altura, com 6 (seis) indivíduos mais altos das espécies Inga
sp., Ficus sp. e Cordia sp., atingindo entre 10 e 11 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 12,69 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
22 espécies, distribuídas em 16 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 6 espécies.
Destacam-se as espécies Psidium guajava (Goiabeira), Cordia sp. 1, Inga sp. 3,
Tabernaemontana hystrix (Leiteiro), Guarea guidonia (Canjerana-miúda), Casearia sylvestris
(Guaçatunga), Andira sp. 1, Cestis iguanaea (Grão-de-galo), Nectandra sp. 1, e Xylopia sericea
(Pindaíba). No estrato herbáceo, onde concentram-se as espécies em regeneração, foram
identificadas 10 morfoespécies, distribuídas em 8 famílias. As famílias que apresentaram a
maior riqueza foram Asteraceae e Poaceae, com 2 morfoespécies cada. As demais famílias
apresentaram a mesma riqueza, todas com 1 morfoespécie cada, sendo elas Cannabaceae,
Convolvulaceae, Cyperaceae, Malvaceae, Siparunaceae e Verbenaceae. Dentre as principais
espécies, destacam-se Celtis iguanaea (Grão-de-galo), Whalteria americana (Malva-branca),
Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo), Lantana sp. 1.
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Guarea guidonia,
predominância de Celtis iguanaea (Grão-de-galo), Tabernemontana hystrix (Leiteiro),
Casearia sylvestris (Guaçatunga), Cordia sp., Inga sp., Mikania sp. Certos trechos da área
apresentaram dominância de Urochloa sp.
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P12 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.104).
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Figura 5.104 - Fotos de campo da Parcela 12: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P13 – Município de Piau/MG
Área de Floresta Estacional Semidecidual, mata ciliar, 488 m acima do nível do mar,
com matriz de pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um
fragmento de fisionomia florestal com alta umidade, matriz circundante composta de pastagens
e fragmentos em diferentes estágios de regeneração, mas sem indícios de incêndio. Apresenta
ocorrência de clareiras, relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas e sub-bosque
ralo. Também foram observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior do fragmento.
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

208

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
A estrutura vertical possui três estratos bem representativos, com o dossel variando de 5 a 10
m e sub-bosque de 1,0 a 2,5 m de altura, com 8 (oito) indivíduos emergentes das espécies
Copaifera langsdorffii (Copaíba), Virola bicuhyba (Bicuíba-branca), Sparattosperma
leucanthum (Tarumã), Erythina sp. 1, Piptadenia sp., Nectandra sp. 1 e Inga sessilis (Ingáferradura), atingindo entre 13 e 18 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 14,78 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
32 espécies, distribuídas em 16 famílias, sendo Fabaceae a de maior riqueza, com 11 espécies.
Destacam-se as espécies Guarea kunthiana (Figo-do-mato), Erythina sp. 1, Copaifera
langsdorffii (Copaíba), Piptadenia sp., Casearia sylvestris (Guaçatunga), Inga sessilis (Ingáferradura), Nectandra sp. 1, Cecropia hololeuca (Embaúba), Matayba cf. elaeagnoides
(Cuvantã), Casearia aculeata (Guaçatunga-branca), Ficus sp. 2, Nectandra oppositifolia
(Canela-branca), Euterpe edulis (Palmito-juçara), e Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo). No
estrato herbáceo, onde concentram-se as espécies em regeneração, foram identificadas 17
morfoespécies, distribuídas em 13 famílias. As famílias que apresentaram a maior riqueza
foram Asteraceae, Piperaceae, Poaceae e Pteridaceae, com 2 morfoespécies cada. As demais
famílias apresentaram a mesma riqueza, todas com 1 morfoespécie cada. Dentre as principais
espécies, destacam-se Xylopia sericea (Pindaíba), Vernonanthura sp. 3, Anadenanthera
colubrina (Angico-branco), Ocotea sp. 1, Guarea guidonia (Canjerana-miúda), Piper cf.
cernuum (Pimenta-de-macaco), Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo).
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Guarea kunthiana (Figo-domato), Euterpe edulis (Palmito-juçara), Inga sessilis (Ingá-ferradura), Cecropia hololeuca
(Embaúba), Pseudopiptadenia lepstotachia, Anadenanthera colubrina (Angico-branco),
Nectandra oppositifolia (Canela-branca), Croton floribundus (Capixingui), Piper cernuum
(Pimenta-de-macaco).
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P13 como em
estágio inicial a médio de regeneração (Figura 5.105).
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Figura 5.105 - Fotos de campo da Parcela 13: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P14 – Município de Piau/MG
Área de Floresta Estacional Semidecidual, 788 m acima do nível do mar, com matriz de
pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de
fisionomia florestal com baixa umidade, matriz circundante composta de pastagens e
fragmentos perturbados, mas sem indícios de incêndio. Apresenta ocorrência de clareiras,
relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas e sub-bosque ralo. Também foram
observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior do fragmento. A estrutura vertical
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possui três estratos pouco representativos, com o dossel de 5 m e sub-bosque de 1,0 a 2,5 m de
altura, com 7 (sete) indivíduos mais altos das espécies Corymbia sp. (Eucalipto), Solanum
swartzianum (Maria-pretinha), Croton floribundus (Capixingui) e Pleroma granulosa
(Quaresmeira), atingindo entre 11 e 12 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 11,75 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
16 espécies, distribuídas em 11 famílias, sendo Euphorbiaceae a de maior riqueza, com 3
espécies. Destacam-se as espécies Croton floribundus (Capixingui), Mimosa bimucronata
(Unha-de-gato), Schinus terebinthifolia (Aroeira-vermelha), Corymbia sp. (Eucalipto),
Pleroma

glandulosa

(Quaresmeira),

Myrsine

coriacea

(Capororoquinha),

Solanum

swartzianum (Maria-pretinha) e Annona dolabripetala (Pinha-do-mato). No estrato herbáceo,
onde concentram-se as espécies em regeneração, foram identificadas 19 morfoespécies,
distribuídas em 12 famílias. A família que apresentou a maior riqueza foi Asteraceae, com 3
morfoespécies, seguida por Fabaceae e Poaceae, com 2 morfoespécies cada. As demais famílias
apresentaram a mesma riqueza, todas com 1 morfoespécie cada. Dentre as principais espécies,
destacam-se Vernonanthura sp. 2, Mimosa bimucronata (Unha-de-gato), Solanum
americanum, Cantinoa americana, Polygala paniculata (Barba-de-São-Pedro).
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Cedrela fissilis (Cedro-rosa),
Croton floribundus (Capixingui), Aegiphlla integrifolia (Tamanqueira), Casearia sylvestris
(Guaçatunga),

Alchornea

glandulosa

(Tapiá),

Riccinus

communis

(Mamoneira),

Anadenanthera colubrina (Angico-branco), Piper umbellatum (Pariparoba).
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P14 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.106).
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Figura 5.106 - Fotos de campo da Parcela 14: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

➢ P15 – Município de Santos Dumont/MG
Área de Floresta Estacional Semidecidual, 784 m acima do nível do mar, com matriz de
pastagem e presença eventual de florestas nativas. O ponto encontra-se em um fragmento de
fisionomia florestal com moderada umidade, matriz circundante composta de pastagens e
fragmentos perturbados, mas sem indícios de incêndio. Apresenta ocorrência de clareiras,
relativa abundância de cipós e lianas, ausência de epífitas e sub-bosque médio. Também foram
observados ocorrência de trilhas e bosqueamento no interior do fragmento. A estrutura vertical
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

212

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
possui três estratos bem representativos, com o dossel variando de 5 a 7 m e sub-bosque de 1,0
a 2,5 m de altura, com 4 (quatro) indivíduos emergentes das espécies Monteverdia gonoclada
(Café-de-jacu), Piptadeni gonoacantha (Pau-jacaré), Cecropia hololeuca (Embaúba), e
Bathysa australis (Macuqueiro), atingindo entre 16 e 18 m de altura.
No estrato arbóreo, o diâmetro médio dos indivíduos registrados dentro do critério de
inclusão (DAP > 5 cm) foi de 11,52 cm, considerando os indivíduos mortos. Foram registradas
41 espécies, distribuídas em 23 famílias, sendo Meliaceae a de maior riqueza, com 4 espécies.
Destacam-se as espécies Cecropia hololeuca (Embaúba), Piptadenia gonoacantha (Paujacaré), Psycotria carthagenensis (Erva-de-passarinho), Myrcia splendens (Guamirim-miúdo),
Piptocarpha macropoda (Candeia), Piptadenia sp., Nectandra oppositifolia (Canela-branca),
Vernonanthura sp. 3, Alchornea glandulosa (Tapiá), Monteverdia gonoclada (Café-de-jacu),
Quararibea turbinata (Fruta-de-macaco), Cabralea canjerana (Canjerana-miúda) e Xylopia
sericea (Pindaíba). No estrato herbáceo, onde concentram-se as espécies em regeneração, foram
identificadas 22 morfoespécies, distribuídas em 16 famílias. A família que apresentou a maior
riqueza foi Melastomataceae, com 3 morfoespécies, seguida por Myrsinaceae, Myrtaceae,
Poaceae e Rubiaceae, com 2 morfoespécies cada. As demais famílias apresentaram a mesma
riqueza, todas com 1 morfoespécie cada. Dentre as principais espécies, destacam-se Piptadenia
gonoacantha (Pau-jacaré), Nectandra oppositifolia (Canela-branca), Mollinedia schotianna
(Pimenteira), Ardisia sp. 1, Myrsine coriacea (Capororoquinha), Psychotria carthagenensis
(Erva-de-passarinho), Casearia sylvestris (Guaçatunga), Cupania vernalis (Camboatã).
Fora da área de amostragem foram observadas as espécies Piptadenia gonoacantha
(Pau-jacaré), Alchornea glandulosa (Tapiá), Myrcia splendens (Guamirim-miúdo), Cecropia
hololeuca (Embaúba), Aegiphylla integrifolia (Tamanqueira), Piptadenia sp., Syagrus sp.,
Croton floribundus (Capixingui), Cupania vernalis (Cuvatã), Solanum sp., Handroanthus sp.,
Pteridium sp., Zanthoxum sp. , Matayba sp., Cabralea canjerana (Canjeran miúda),
Schyzolobium parahyba (Guapuruvu).
O conjunto de observações permitiu a classificação do Ponto Amostral P15 como em
estágio inicial de regeneração (Figura 5.107).
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Figura 5.107 - Fotos de campo da Parcela 15: (a) Vista externa da vegetação; (b) Aspecto do interior da parcela;
(c) Detalhe do dossel no interior da parcela; (d) Detalhe do estrato herbáceo no interior da parcela.

Pontos de Vistoria
Devido ao elevado grau de antropismo observado nas formações florestais interceptadas
pelo empreendimento, instalaram-se nessas áreas Pontos de Vistoria (Pv), sem coleta de dados
dendrométricos, a fim de evitar estimativas irreais acerca dos parâmetros fitossociológicos,
principalmente de densidade e dominância, das populações remanescentes. Além de aspectos
topográficos, foram observados nos Pontos de Vistoria (Pv) o histórico de uso, cobertura
vegetal viva do solo, diversidade e dominância de espécies, espécies vegetais indicadoras e a
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presença de fitofisionomias características.
Os Pontos de Vistoria foram criados a fim de permitir maior detalhamento fisionômico
e florístico das áreas.
➢ Pv1 – Município de Macaé/RJ
Ponto de vistoria em área de Floresta Ombrófila densa, matriz circundante antropizada,
localizado a, aproximadamente, 20 m de altitude, que ocupa as beiras de estrada em áreas de
planície, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, áreas periurbanas, áreas degradadas e fragmentos
de Floresta Ombrófila Densa Baixo Montana.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P01, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv01 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.108).

Figura 5.108 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P01. Município de Macaé/RJ.

➢ Pv2 – Município de Trajano de Moraes/RJ
Ponto de vistoria em área de Floresta Ombrófila densa, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 770 m de altitude, que ocupa os
topos de morros, encostas e margens de rios, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, áreas degradadas e fragmentos de Floresta
Ombrófila Densa Submontana.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P02, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv02 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.109).
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Figura 5.109 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P02. Município de Trajano de Morais/MG.

➢ Pv03 – Município de Trajano de Moraes/RJ
Ponto de vistoria em área de Floresta Ombrófila densa, mata ciliar, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 790 m de altitude, que ocupa os
topos de morros, encostas e margens de rios, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, e fragmentos de Floresta Ombrófila
Densa Submontana.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P03, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv03 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.110).

Figura 5.110 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P03. Município de Trajano de Morais/MG.
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➢ Pv04 – Município de Trajano de Moraes/RJ
Ponto de vistoria em área de Floresta Ombrófila densa, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 680 m de altitude, que ocupa os
topos de morros, encostas e vales, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, e fragmentos de Floresta Ombrófila
Densa Submontana.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P04, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv04 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.111).

Figura 5.111 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P04. Município de Trajano de Morais/MG.

➢ Pv05 – Município de Cordeiro/RJ
Ponto de vistoria em área de Floresta Ombrófila densa, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 360 m de altitude, que ocupa os
topos de morros, encostas e vales, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, e fragmentos de Floresta Ombrófila
Densa Submontana.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P05, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv05 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.112).
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Figura 5.112 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P05. Município de Cordeiro/RJ.

➢ Pv06 – Município de Trajano de Moraes/RJ
Ponto de vistoria em área de Floresta Ombrófila densa, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 400 m de altitude, que ocupa os
topos de morros e encostas, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, áreas degradadas e fragmentos de
Floresta Ombrófila Densa Submontana.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P06, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv06 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.113).

Figura 5.113 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P06. Município de Cantagalo/RJ.
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➢ Pv07 – Município de Estrela Dalva/MG
Ponto de vistoria em área de Floresta Estacional Semidecidual, mata ciliar, matriz
circundante predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 100 m de altitude, que
ocupa as beiras de estrada em áreas de planície e margens de rios, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, áreas degradadas e fragmentos de
Floresta Estacional Semidecidual.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P07, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv07 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.114).

Figura 5.114 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P07. Município de Estrela Dalva/MG

➢ Pv08 – Município de de Leopoldina/MG
Ponto de vistoria em área de Floresta Estacional Semidecidual, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 560 m de altitude, que ocupa os
topos de morros, encostas e vales, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, áreas degradadas e fragmentos de
Floresta Estacional Semidecidual.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P08, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv08 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.115).
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Figura 5.115 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P08. Município de Leopoldina/MG

➢ Pv09 – Município de Leopoldina/MG
Ponto de vistoria em área de Floresta Estacional Semidecidual, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 270 m de altitude, que ocupa os
topos de morros, encostas e vales, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, áreas degradadas e fragmentos de
Floresta Estacional Semidecidual.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P09, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv09 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.116).

Figura 5.116 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P09. Município de Leopoldina/MG
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➢ Pv10 – Município de Leopoldina/MG
Ponto de vistoria em área de Floresta Estacional Semidecidual, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 360 m de altitude, que ocupa os
topos de morros, encostas e vales, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, áreas degradadas e fragmentos de
Floresta Estacional Semidecidual.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P10, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv10 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.117).

Figura 5.117 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P10. Município de Leopoldina/MG

➢ Pv11 – Município de São João Nepomuceno/MG
Ponto de vistoria em área de Floresta Estacional Semidecidual, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 480 m de altitude, que ocupa os
topos de morros, encostas e vales, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, áreas degradadas e fragmentos de
Floresta Estacional Semidecidual.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P11, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv11 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.118).
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Figura 5.118 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P11. Município de São João Neomuceno/MG

➢ Pv12 – Município de São João Nepomuceno/MG
Ponto de vistoria em área de Floresta Estacional Semidecidual, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 330 m de altitude, que ocupa os
topos de morros, encostas e margens de rios, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, áreas degradadas e fragmentos de
Floresta Estacional Semidecidual.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P12, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv12 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.119).

Figura 5.119 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P12. Município de São João Neomuceno/MG

➢ Pv13 – Município de Piau/MG
Ponto de vistoria em área de Floresta Estacional Semidecidual, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 480 m de altitude, que ocupa os
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topos de morros, encostas, vales e margens de rios, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, áreas degradadas e fragmentos de
Floresta Estacional Semidecidual.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P13, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv13 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.120).

Figura 5.120 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P13. Município de Piau/MG

➢ Pv14 – Município de Santos Dumont/MG
Ponto de vistoria em área de Floresta Estacional Semidecidual, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 780 m de altitude, que ocupa os
topos de morros, encostas e vales, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, áreas degradadas e fragmentos de
Floresta Estacional Semidecidual.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P14, portanto classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv14 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.121).
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Figura 5.121 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P14. Município de Santos Dumont/MG

➢ Pv15 – Município de Santos Dumont/MG
Ponto de vistoria em área de Floresta Estacional Semidecidual, matriz circundante
predominantemente rural, localizado a, aproximadamente, 780 m de altitude, que ocupa os
topos de morros, encostas e vales, com sinais de degradação.
O entorno é ocupado por pastagens, plantações, áreas degradadas e fragmentos de
Floresta Estacional Semidecidual.
Caracteristicas semelhantes ao Ponto P15, portant, classifica-se o Ponto de Vistoria
Pv15 como em estágio inicial de regeneração (Figura 5.122).

Figura 5.122 - Aspecto da vegetação no Ponto de Vistoria P15. Município de Santos Dumont/MG
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5.3.4. Flora
As diferentes formas de relevo e somadas às especificidades de solo e clima,
propiciaram paisagens muito variadas, recobertas por vegetações características, adaptadas a
cada um dos inúmeros ambientes particulares, inseridos no domínio do Bioma Mata Atlântica.
O presente estudo discute as características regionais e a caracterização da vegetação.
Assim, a escala que permeia ao nível de detalhes, discutindo a vegetação em um entendimento
detalhado, se trata das interferências na Área Diretamente Afetada (ADA). Nessa escala o
objetivo do estudo foi levantar e caracterizar os detalhes da vegetação que será diretamente
afetada. Esses dados primários coletados incluíram o levantamento florístico que visa subsidiar
o órgão licenciador no que tange às ações de mitigação e compensação das atividades previstas
em relação à vegetação.

Aspectos Metodológicos
Na Parcela utilizada para avaliar o estrato arbóreo, com área de 0,1 ha (20 m x 50 m)
(Figura 5.123), foram mensurados:
➢ todos os indivíduos com diâmetro de inclusão (DAP) ≥ 5,0 cm (ou CAP ≥ 15,7 cm), a 1,30
m do solo;
➢ as alturas totais e comerciais de cada indivíduo, sendo esta última definida como aquela
em que a árvore apresenta bifurcação significativa do fuste;
➢ as árvores mortas que ainda se mantinham em pé, não sendo necessária a identificação,
sendo cada uma delas indicada apenas como morta;
➢ palmeiras não arborescentes, nas quais media-se apenas a altura.
Para o levantamento do estrato herbáceo, foram instaladas subparcelas de 1 m² (1 m x 1
m), espaçadas de 10 m em 10 m, totalizando 10 subparcelas em cada parcela (Figura 5.3.3-2),
perfazendo um total geral de 90 m², no qual foram amostradas as espécies pertencentes ao
estrato. Além das herbáceas, foram contabilizadas também as espécies arbóreas que ocupavam
o estrato, cujas alturas dos indivíduos não ultrapassassem 1 m.
Para o levantamento do estrato arbustivo, foram instaladas subparcelas de 1 m² (1 m x
1 m), espaçadas de 10 m em 10 m, totalizando 10 subparcelas em cada parcela, perfazendo um
total geral de 90 m², no qual foram amostradas as espécies pertencentes ao estrato. Além das
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arbustivas, foram contabilizadas também as espécies arbóreas e lianas que ocupavam o estrato,
cujas alturas dos indivíduos ultrapassassem 1 m mas não atingissem DAP de 5 cm.
Os fragmentos onde localizam-se os pontos P07 e P14 são muito estreitos e sua
configuração não comportava parcelas de 20 x 50 m. O Ponto 07 situa-se em área de mata ciliar
e na ocasião da amostragem sua maior parte encontrava-se submersa por conta das cheias. O
Ponto 14 fica em área particular na beira da estrada e o fragmento mais próximo é uma Reserva
legal cuja entrada é explicitamente proibida. Assim optou-se por implementar parcelas de 10 x
100 m (Figura 5.124) nos respectivos fragmentos, uma vez que não havia locais próximos com
as mesmas características que possibilitassem a mudança de área.

Figura 5.123 - Parcela amostral de 20 x 50 m (0,1 ha) com subparcelas de arbóreas (10 m²) e subparcelas de
herbáceas e arbustivas (1 m²).

Figura 5.124 - Parcela amostral de 10 x 100 m (0,1 ha) com subparcelas de arbóreas (10 m²) e subparcelas de
herbáceas e arbustivas (1 m²).

Os indivíduos arbóreos identificados e mensurados nas Parcelas foram registrados em
planilhas de campo e correspondem a uma codificação numérica grafada em plaquetas e fixadas
em cada um deles, conforme o seu número, para posterior conferência ou futuras remedições
(Figura 5.125). O processamento desses dados foi executado nos softwares Excel e Mata
Nativa, versão 4.6.
A nomenclatura das espécies segue o proposto na Flora do Brasil 2020 em construção
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/), de acordo com FORZZA et al. (2012). As espécies não
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identificadas em campo foram coletadas, prensadas, secas e armazenadas (Foto 5.3.3-6) para
posterior consulta em referências e comparação com o material depositado em herbários
virtuais, como JBRJ–JABOT (http://jabot.jbrj.gov.br/v2/consulta.php) e The Kew Herbarium
Catalogue

(http://www.kew.org/herbcat),

e

Herbário

Virtual

Reflora

(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPubli
coHVUC.do).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 5.125 - Atividades no levantamento de campo: (a) Marcação dos vértices da parcela; (b) Mensuração da
Circunferência à Altura do Peito (CAP); (c) Fixação da identificação numérica nos indivíduos arbóreos presentes
na parcela; (d) Planilha de campo para registro dos dados; (e) Indivíduo arbóreo com identificação numérica; (f)
Coleta de amostra para identificação taxonômica.
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Listagem das espécies vegetais
Na lista geral de espécies inventariadas, apresentam-se família, gênero, espécie, o nome
do autor, nome popular, forma de vida, estrato, uso, bioma de ocorrência e ponto amostral em
que foi encontrada. A lista foi organizada por ordem alfabética das famílias botânicas, para
facilitar a visualização.
Análise Florística
A análise florística das comunidades inventariadas consistiu no conhecimento da sua
composição, permitindo avaliar as relações estruturais quantitativas entre seus componentes e
inferir ordens de grandeza entre as espécies, identificando, também, aquelas consideradas raras,
endêmicas e ameaçadas de extinção.
A suficiência amostral foi avaliada por meio de curva de coletor, ou curva espécie-área;
a similaridade da diversidade de espécies entre os pontos amostrais foi analisada por meio de
Agrupamento (CLUSTER), com base na distância de Bray-Curtis. Com isso, foi possível
identificar a semelhança entre a diversidade de espécies entre as comunidades, buscando
agrupar as comunidades em grupos florísticos.
Fitossociologia
Os parâmetros que possibilitam a descrição florística, estrutural e fitossociológica da
vegetação foram (MAGURRAN, 2011; MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974):
➢ Riqueza de Espécies (S), Riqueza de Famílias (F) e Riqueza por Família;
➢ Diversidade de Shannon-Weaver (H´);
H′ =

N × log(N) − ∑ni=1[ni × log(ni )]
N

Onde: N = nº total de indivíduos; e ni = nº total de indivíduos da i-ésima espécie.
➢ Equabilidade de Pielou (J’);
J′ =

H′
ln S

➢ Densidade total de indivíduos (ind./ha), Área basal total (m²) e DAP médio (cm);
➢ Densidade (D), Dominância (Do) e Frequência (F), absolutas (A) e relativas (R), de cada
espécie, calculados conforme as equações abaixo:
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➢ Índice de Valor de Cobertura (IVC), Índice de Valor de Importância (IVI), Posição
Sociológica Relativa (PSR) e Índice de Valor de Importância Ampliado (IVA).

➢ Classificação do sub-bosque como (1) denso, (2) médio ou (3) ralo;
➢ Qualificação do fuste, considerando: (1) fuste reto, sem problemas fitossanitários; (2) fuste
com pouca tortuosidade e grau reduzido de problemas fitossanitários e (3) fuste torto e/ou
com problemas fitossanitários.
Para análise da estrutura diamétrica, foi realizada a distribuição dos diâmetros em
classes de tamanho, considerando a amplitude de classe de 5 cm, com o objetivo de obter a
frequência estimada por classe diamétrica e analisar o conceito de floresta balanceada, segundo
o modelo exponencial negativo de Meyers (SOUZA, 1999).
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Para avaliação da estrutura vertical da floresta, os dados de altura total dos indivíduos
arbóreos foram organizados em forma de histograma, adotando o intervalo de classe de 1 m
(MARTINS, 1991).
Florística e Fitossociologia na ADA
Para o diagnóstico foram estabelecidas 15 unidades amostrais, ou parcelas, (P), com
coleta de dados e 15 (quinze) pontos de vistoria para a caracterização da vegetação (Pv). Nesse
levantamento, foram identificadas, ao todo, 323 espécies, nos diferentes estratos avaliados
(Tabela 5.35).

FAMÍLIA

Tabela 5.35 - Lista geral das espécies identificadas
NOME
NOME CIENTÍFICO
ESTRATO AMEAÇA
POPULAR

Mortas

morta

Anacardiaceae

Schinus terebintifolia

Anacardiaceae

Tapirira guianensis

Annonaceae

Annona cf. sylvatica

Annonaceae

arbo

Annona dolabripetala

Aroeiravermelha
Tapiriri
Araticum-domato
Pinha-do-mato

Annonaceae

Guatteria australis

Annonaceae

UNIDADES DE
OCORRÊNCIA
P01; P02; P03;
P04; P05; P06;
P07; P08; P09;
P10; P11; P12;
P13; P14; P15

arbo

NE

P06;P14

arbo

NE

P10

arbo

NE

P05

arbu; arbo

NE

Pindaíba-preta

arbu; arbo

LC

Xylopia sericea

Pindaíba

herb; arbo

LC

P01; P14; P15
P03; P08; P09;
P10; P11
P01; P06; P11;
P12; P15

Guatambuvermelho
Leiteiro

arbo

NE

P03; P10

arbo
herb
arbo
arbo

NE

P11; P12
P01
P04
P15

Brejaúva

arbo

LC

P08; P10

Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Aspidosperma cf.
olivaceum
Tabernaemontana hystrix
Araceae sp. 1
Didymopanax sp. 1
Didymopanax sp. 2
Astrocaryum
aculeatissimum
Euterpe edulis
Syagrus sp. 1
Syagrus sp. 2
Arecaceae sp. 1
Arecaceae sp. 2
Dasyphyllum sp. 1
Galinsoga parviflora
Gamochaeta americana

Palmito-juçara

arbu; arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
herb
herb

VU

Asteraceae

Mikania sp. 1

herb

Asteraceae

Mikania sp. 2

herb

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Piptocarpha macropoda
Piptocarpha sp. 1
Piptocarpha sp. 2
Pluchea sagittalis

P03; P13
P08
P15
P11
P15
P14
P14
P06
P05; P06; P07;
P12
P08; P11; P12;
P13; P15
P15
P01; P05
P13
P05; P14

Apocynaceae
Apocynaceae
Araceae
Araliaceae
Araliaceae
Arecaceae

Picão-branco
Macela-branca

Candeia

Quitoco

arbo
arbu; arbo
arbo
herb

NE
NE

NE

NE
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NOME
POPULAR

FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Burseraceae

Vernonanthura sp. 1
Vernonanthura sp. 2
Vernonanthura sp. 3
Asteraceae sp. 1
Asteraceae sp.2
Asteraceae sp.3
Asteraceae sp.4
Handroanthus
chrysotrichus
Handroanthus
heptaphyllus
Handroanthus sp. 1
Handroanthus sp. 2
Handroanthus sp. 3
Jacaranda sp. 1
Sparattosperma
leucanthum
Zeyheria tuberculosa
Bignoniaceae sp.1
Bignoniaceae sp. 2
Bignoniaceae sp. 3
Bignoniaceae sp. 4
Bignoniaceae sp. 5
Bignoniaceae sp. 6
Bignoniaceae sp. 7
Bignoniaceae sp. 8
Cordia trichoclada
Cordia sp. 1
Raphanus raphanistrum
Protium heptaphyllum

Nabiça
Almecegueira

Cannabaceae

Celtis iguanaea

Grão-de-galo

Cardiopteridaceae
Caricaceae

Citronella paniculata
Jacaratia spinosa

Caryophyllaceae

Silene gallica

Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Chrysobalaceae

Monteverdia gonoclada
Monteverdia sp. 1
Salacia grandifolia
Celastraceae sp. 1
Couepia grandiflora

Falso-mate
Jacatiá
Alfinetes-deterra
Café-de-jacu
Saputá-pêssego

Clusiaceae

Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae

ESTRATO

AMEAÇA

herb; arbo
herb; arbo
arbo
herb
herb; arbu
herb
herb
Ipê-amarelomiúdo

Arbo

NE

Ipê-roxo

arbo

LC

herb; arbo
arbo
arbo
arbu

UNIDADES DE
OCORRÊNCIA
P01
P03; P14
P13; P15
P01
P01; P03
P02
P14
P12
P01; P04; P05;
P06
P06; P09
P06
P15
P03

Tarumã

herb; arbo

NE

P08; P10; P13

Ipê-tabaco

arbo
herb; arbu
herb; arbu
herb
herb
herb
herb
herb
herb
arbo
arbo
herb
arbo
herb; arbu;
arbo
arbo
arbo

VU

NE
LC

P05; P08
P01
P03; P05; P14
P04
P04
P05
P06
P10
P13
P02; P04
P11
P14
P08; P09
P05; P06; P07;
P12
P02; P09
P15

herb

NE

P14

NE

Oiti-do-cerrado

arbo
arbo
arbo
arbu
arbo

Garcinia gardneriana

Bacupari

arbo

NE

P15
P02
P08; P10
P05; P09
P02
P04; P06; P09;
P12

Clusiaceae

Vismia brasiliensis

Azeitona-domato

Commelinaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Convolvulaceae
Cyperaceae
Cyperacee
Dilleniaceae

Dichorisandra sp. 1
Tradescantia sp. 1
Tradescantia sp. 2
Tradescantia sp. 3
Tradescantia sp. 4
Tradescantia sp. 5
Ipomoea sp. 1
Cyperaceae sp. 1
Cyperaceae sp. 2
Curatella americana

herb; arbu;
arbo
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb

Douradinha

Lixeira

arbo

LC
NE
DD
NE

NE
NE

NE

P01; P08

NE

P11
P07
P07
P09
P09
P10
P12
P01; P02
P12
P11
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ESTRATO

AMEAÇA

Tapiá
Pau-de-facho

arbo
herb
arbo
herb; arbo
herb; arbo
arbo
arbo

NE
NE

Croton floribundus

Capixingui

arbo

NE

Euphorbiaceae

Croton urucurana

Urucurana

NE

Euphorbiaceae

Mabea fistulifera

Canudo-de-pito

NE

P08; P09; P10

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Maprounea guianensis
Sapium glandulosum
Senefeldera sp. 1
Tetrorchidium
rubrivenium

Cascudo
Pau-de-leite

herb; arbo
herb; arbu;
arbo
arbo
arbo
herb

UNIDADES DE
OCORRÊNCIA
P01
P01
P11
P08
P05
P02; P14; P15
P02; P04; P15
P03; P12; P14;
P15
P07

NE
NE

P10
P14
P01

Canemaçu

arbo

LC

P13

Anadenanthera colubrina

Angico-branco

herb; arbu;
arbo

NE

Angicovermelho

arbu; arbo

NE

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Anadenanthera
peregrina
Andira sp. 1
Apuleia leiocarpa
Bauhinia sp. 1
Copaifera langsdorffii
Copaifera trapezifolia
Crotalaria sp. 1

Fabaceae

Dalbergia nigra

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Erythryna sp. 1
Inga sessilis
Inga sp. 1
Inga sp. 2
Inga sp. 3
Machaerium stipitatum

Fabaceae

Machaerium villosum

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

MImosa bimucronata
Myrocarpus sp. 1
Parapiptadenia rigida

Fabaceae

Piptadenia sp. 1

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

Fabaceae

Pseudopiptadenia
leptostachya

Fabaceae

Pterogyne nitens

Fabaceae
Fabaceae

Schizolobium parahyba
Vigna sp. 1

Fabaceae

Fabaceae 1

Fabaceae

Fabaceae 2

FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

Dilleniaceae
Dioscoreaceae
Ebenaceae
Erythroxyllaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Davilla sp. 1
Dioscorea sp. 1
Dyospiros sp. 1
Erythroxyllum sp. 1
Actinostemon sp. 1
Alchornea glandulosa
Aparisthmium cordatum

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae

NOME
POPULAR

Garapa
Copaíba
Pau-óleo
Jacarandá-daBahia
Ingá-ferradura

Sapuva
Jacarandápaulista
Unha-de-gato
Monjoleiro

arbo
arbo
arbo
arbu; arbo
arbo
herb
herb; arbu;
arbo
arbo
herb; arbo
arbo
arbo
arbo
arbo

VU
NE
NE
VU

Amendoimbravo
Guapuruvu

P04; P06; P07

NE

P13
P06; P07; P13
P02
P02
P12
P12

arbu

LC

P11

arbu; arbo
arbu; arbo
arbo

NE

P01; P11; P14
P04
P04; P10; P13
P04; P12; P13;
P14; P15
P04; P06; P11;
P12; P14; P15

NE

NE

arbo
Pau-jacaré

P03; P04; P05;
P06; P08; P09;
P10; P11; P13
P04; P06; P07;
P09
P12; P13
P05; P07; P13
P02
P03; P09; P13
P02
P14

herb; arbo

LC

arbo

NE

P04; P13

arbo

LC

P05

arbo
herb
herb; arbu;
arbo
herb; arbu;
arbo

NE

P06
P06
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lacistemataceae

Fabaceae 3
Fabaceae 4
Fabaceae 5
Fabaceae 6
Fabaceae 7
Fabaceae 8
Fabaceae 9
Fabaceae 10
Fabaceae 11
Fabaceae 12
Fabaceae 13
Fabaceae 14
Fabaceae 15
Fabaceae 16
Fabaceae 17
Fabaceae 18
Fabaceae 19
Fabaceae 20
Fabaceae 21
Fabaceae 22
Fabaceae 23
Fabaceae 24
Fabaceae 25
Lacistema pubescens

Lamiaceae

NOME
POPULAR

NE

UNIDADES DE
OCORRÊNCIA
P02; P04
P02; P03
P02; P07
P10
P08
P08
P08
P08
P08
P09
P09
P09
P10
P10
P10
P11
P11
P11
P11
P12
P13
P13
P14
P01
P01; P05; P13;
P14
P14
P03; P04
P04; P08; P10;
P13; P14; P15
P12; P13
P15
P15
P08; P13
P10
P02; P02
P02
P10
P03; P15

arbo

NE

P06

arbo
herb
herb
arbo
arbo

NE
NE
NE
NE

P15
P1; P14
P05; P07; P12
P01
P03

arbo

NE

01; P03; P04

ESTRATO

AMEAÇA

Guacazinho

herb; arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo

NE

Aegiphila integrifolia

Tamanqueira

arbo

NE

Lamiaceae
Lauraceae

Cantinoa americana
Nectandra membranacea

Canela-amarela

herb
arbu; arbo

NE
NE

Lauraceae

Nectandra oppositifolia

Canela-branca

arbu; arbo

NE

Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lecythidaceae

Nectandra sp. 1
Ocotea cf. brachybotrya
Ocotea cf. diospyrifolia
Ocotea sp. 1
Ocotea sp. 2
Lauraceae sp. 1
Lauraceae sp. 2
Lauraceae sp. 3
Cariniana estrellensis

Malvaceae

Luehea grandiflora

Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Melastomataceae
Melastomataceae

Quararibea turbinata
Sida sp. 1
Waltheria americana
Miconia cf. brasiliensis
Miconia cf. formosa

Melastomataceae

Miconia cinnamomifolia

Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae

Miconia sp. 1
Miconia sp. 2
Miconia sp. 3
Miconia sp. 4
Pleroma granulosum
Pleroma sp. 1
Pleroma sp. 2

Canela-limbosa
Canela-amarela

Jequitibá-branco
Açoita-cavalograúdo
Fruta-de-macaco
Malva-branca
Pixiricão
Jacatirão-decasca-lisa

Quaresmeira

arbo
arbo
arbo
herb; arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo

arbo
arbu; arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo

NE
NE

NE
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NOME
POPULAR

ESTRATO

AMEAÇA

Canjerana
Cedro-rosa

herb
herb
herb
arbo
arbo

NE
VU

Canjeranamiúda

herb; arbu;
arbo

NE

Figo-do-mato
Catiguámorcego
Pau-ervilha
Cedrinho
Catiguá
Catiguá-branco

arbo

NE

UNIDADES DE
OCORRÊNCIA
P01; P06
P15
P15
P02; P03; P15
P11; P13
P05; P06; P07;
P10; P11; P12;
P13
P13

arbo

NE

P01; P02

arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
herb; arbu

NE
LC
LC
LC

NE

P05
P11;P15
P15
P07
P02
P15
P04
P04
P1; P15

arbu

NE

P09

FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Meliaceae
Meliaceae

Melastomataceae sp. 1
Melastomataceae sp. 2
Melastomataceae sp. 3
Cabralea canjerana
Cedrela fissilis

Meliaceae

Guarea guidonia

Meliaceae

Guarea kunthiana

Meliaceae

Guarea macrophylla

Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Monimiaceae

Trichilia cf. elegans
Trichilia cf. hirta
Trichilia cf. pallens
Trichilia silvatica
Trichilia sp. 1
Trichilia sp. 2
Meliaceae sp. 1
Meliaceae sp. 2
Mollinedia schottiana

Moraceae

Brosimum guianense

Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae

Brosimum sp. 1
Brosimum sp. 2
Ficus cf. guaranitica
Ficus sp. 1
Ficus sp. 2

Figueira-brava

arbo
arbo
arbo
arbo
arbo

Moraceae

Maclura tinctoria

Amora-branca

herb; arbo

NE

Myristicaceae
Myrsinaceae

Virola bicuhyba
Ardisia sp. 1

Bicuíba-branca

EN

Myrsinaceae

Myrsine coriacea

Capororoquinha

Myrsinaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

Myrsine sp. 1
Calyptranthes sp. 1
Campomanesia sp. 1
Campomanesia sp. 2
Corymbia sp.
Myrcia sp. 1
Myrcia sp. 2

Myrtaceae

Myrcia splendens

Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Nyctaginaceae
Nyctaginaceae

Psidium guajava
Myrtaceae sp. 1
Myrtaceae sp. 2
Myrtaceae sp. 3
Myrtaceae sp. 4
Myrtaceae sp. 5
Guapira cf. nitida
Guapira hirsuta

Farinha-seca
Caixeta

arbo
arbu
herb; arbu;
arbo
herb; arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
herb; arbu;
arbo
arbo
arbu; arbo
arbu; arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo

Nyctaginaceae

Guapira opposita

Maria-faceira

arbo

NE

Passifloraceae
Passifloraceae

Passiflora sp. 1
Passiflora sp. 2

Pimenteira
Leiteiravermelha

Eucalipto

Guamirimmiúdo
Goiabeira

NE

NE
NE

LC
LC

herb
herb
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P10
P11
P11
P12
P13
P05; P10; P11;
P15
P01; P02
P15
P14; P15
P01
P15
P02
P08; P09; P10
P14
P03
P08
P01; P02; P03;
P04; P08; P15
P01; P06; P12
P08; P11
P08; P15
P08
P09; P10
P15
P04
P05
P02; P03; P04;
P05; P11; P13
P01
P04
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

Peraceae

Pera glabrata

Phytolaccaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae

Hyeronima
alchorneoides
Gallesia integrifolia
Piper sp. 1
Piper sp. 2
Piper sp. 3
Piper sp. 4
Piper sp. 5
Piper sp. 6

Poaceae

Pennisetum setosum

Phyllantaceae

NOME
POPULAR
Coração-debugre

ESTRATO

AMEAÇA

UNIDADES DE
OCORRÊNCIA

arbo

NE

P09

Licurana

arbo

NE

P02; P03

Pau-dálho

arbo
herb; arbu
herb; arbu
herb
herb
herb
herb

NE

P11
P01; P04
P01; P04
P04
P11
P13
P15

herb

NE

P05

Capim-rabo-demucura

Poaceae

Urochloa sp.

herb

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Poaceae sp. 1
Poaceae sp. 2
Poaceae sp. 3
Poaceae sp. 4
Poaceae sp. 5
Poaceae sp. 6

herb
herb
herb
herb
herb
arbu

Polygalaceae

Polygala paniculata

Pteridaceae
Pteridaceae
Pteridaceae
Pteridaceae
Pteridaceae

Pteridaceae sp. 1
Pteridaceae sp. 2
Pteridaceae sp. 3
Pteridaceae sp. 4
Pteridaceae sp. 5

Rosaceae

Fragaria vesca

Rubiaceae

Alseis floribunda

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

Bathysa australis
Coccosipselum sp. 1
Coussarea nodosa
Coutarea hexandra
Margaritopsis sp. 1
Posoqueria acutifolia
Psychotria
carthagenensis
Psychotria sp. 1
Psychotria sp. 2
Rudgea cf. jasminoides
Rubiaceae sp. 1
Rubiaceae sp. 2
Rubiaceae sp. 3
Rubiaceae sp. 4
Rubiaceae sp. 5
Rubiaceae sp. 6
Zanthoxyllum sp. 1
Zanthoxyllum sp. 2
Meliosma sellowii
Casearia aculeata

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Rutaceae
Sabiaceae
Salicaceae

bambu
Barba-de-SãoPedro

herb

P05; P06; P07;
P08; P09; P10;
P11; P12; P13;
P14
P01; P08; P09
P07; P08; P14
P05
P15
P09; P10
P15
NE

herb
herb
herb
herb
herb
MORANGOSILVESTRE
Quina-de-SãoPaulo
Macuqueiro

Quina
Bacupari-miúdo
Erva-depassarinho

Véu-de-noiva

Pau-fernandes
Esporão

P14
P01
P01; P13
P01; P04
P01
P01; P15

herb

NE

P13; P14

herb; arbo

NE

P04

arbo
herb
arbu; arbo
arbo
arbo
arbo
herb; arbu;
arbo
arbu; arbo
arbo
arbo
arbo
herb
herb; arbu
herb
herb
herb
arbo
herb
arbu
arbo

LC

NE

P04; P15
P03; P04; P05
P04; P06
P02
P02
P02; P10

NE

P04; P15

LC
NE

VU

NE
NE
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME
POPULAR

ESTRATO

AMEAÇA

UNIDADES DE
OCORRÊNCIA

Salicaceae

Casearia cf.
gossypiosperma

Pau-de-espeto

arbo

LC

P08

Salicaceae

Casearia cf. obliqua

herb/arbo

NE

P01; P02

Salicaceae

Casearia decandra

arbo

NE

P10

Guaçatungavermelha
Guaçatungabranca

Sucurá

arbo
arbo

QA

P01; P03; P04;
P05; P08; P09;
P10; P11; P12;
P15
P01; P03
P02

Sucurá

arbo

NE

P02

Fruta-de-pombo

NE

Camboatã

arbu; arbo
herb
arbo

VU

Cupania oblongifolia

Camboatã

herb; arbo

NE

P02; P10
P04
P02
P02; P03; P05;
P11; P12

Sapindaceae

Cupania vernalis

Cuvatã

Sapindaceae

Matayba cf. elaeagnoides

Sapindaceae

Matayba guianensis

Cuvantã
Camboatábranco

Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Sapotaceae

Urvillea sp. 1
Sapindaceae sp. 1
Sapindaceae sp. 2
Sapindaceae sp. 3
Pouteria caimito
Sapotaceae sp. 1

Siparunaceae

Siparuna brasiliensis

Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

Urticaceae

Cestrum sp. 1
Solanum americanum
Solanum bullatum
Solanum cernuum
Solanum pseudoquina
Solanum swartzianum
Solanum sp. 1
Solanum sp. 2
Solanum sp. 3
Solanum sp. 4
Solanaceae sp. 1
Tetrastylidium
grandifolium
Cecropia glaziovii

Urticaceae

Cecropia hololeuca

Urticaceae
Urticaceae
Verbenaceae
Vochysiaceae

Pourouma guianensis
Urera baccifera
Lantana sp. 1
Vochysia sp. 1

Indeterminadas

Indeterminada

Salicaceae

Casearia sylvestris

Salicaceae
Salicaceae

Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae

Casearia sp. 1
Xylosma cf. glaberrima
Xylosma cf.
pseudosalzmannii
Allophylus edulis
Allophylus sp. 1
Cupania cf. furfuracea

Sapindaceae

Salicaceae

Strombosiaceae

Guaçatunga

Abiu

Limoeiro-bravo

Juá-açu
Panacéia
Joá-de-árvore
Maria-pretinha

herb;
arbu;arbo

herb; arbu;
arbo
arbo
arbu; arbo
herb
herb; arbo
arbu
arbu
arbo
arbo
herb; arbu;
arbo
herb; arbo
herb
arbo
herb; arbu
arbo
arbu;arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbu

NE

NE

P02; P15

NE

P13; P15
P02; P03; P05;
P10
P13
P01; P04
P01
P02
P02
P09
P01; P05; P06;
P08; P09; P10;
P11; P12; P13
P15
P14
P02
P08; P11
P10
P03; P14; P15
P03
P03
P05
P15
P03

NE

NE

LC

NE
LC
LC
LC
NE

Tatu

arbo

NE

P03

Embaúba
Embaúbaprateada
Embaubarana
Urtiga-braba

arbo

NE

arbo

NE

arbo
arbo
herb
arbo

NE
NE

P01
P06; P09; P13;
P15
P01
P11
P05; P12; P13
P10
P02;P03; P08;
P10; P12

arbo
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas

Indeterminada 1
Indeterminada 2
Indeterminada 3
Indeterminada 4
Indeterminada 5
Indeterminada 6
Indeterminada 7
Indeterminada 8
Indeterminada 9
Indeterminada 10
Indeterminada 11
Indeterminada 12
Indeterminada 13
Indeterminada 14
Indeterminada 15
Indeterminada 16
Indeterminada 17
Indeterminada 18
Indeterminada 19
Indeterminada 20
Indeterminada 21
Indeterminada 22
Indeterminada 23
Indeterminada 24
Indeterminada 25

NOME
POPULAR

ESTRATO

AMEAÇA

arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo
arbo

UNIDADES DE
OCORRÊNCIA
P02
P10
P04
P04
P04
P15
P08
P08
P08
P08
P08
P08
P08
P08
P10
P10
P10
P10
P15
P13
P13
P13
P10
P11
P11

Florística das unidades amostrais
Quando se pretende conhecer o máximo de riqueza de espécies em uma floresta
heterogênea, em geral a curva de acumulação de espécies, ou curva-do-coletor, é um dos
métodos de se detectar o quão suficiente deve ser a amostra (suficiência amostral). Embora
muito criticada, seu uso é frequente devido à praticidade e facilidade de interpretação. Sua
maior limitação se dá no fato de que a ordenação das unidades amostrais faz com que sejam
construídas diferentes curvas (FELFILI et al., 2011).
Neste estudo, a curva de acumulação foi utilizada para descrever a riqueza local,
construída com áreas crescentes (subparcelas acumuladas), conforme SCHILLING et al.
(2012).
Segundo CAIN & CASTRO (1959, apud KERSTEN & GALVÃO, 2011), a suficiência
amostral é atingida quando um incremento de 10% de área amostrada represente no máximo
um aumento de 10% do número total de espécies novas ou, de uma forma mais rígida, que 10%
do aumento da área total representem um aumento de até 5% do total de espécies.
Entretanto, para diversos autores, a curva do coletor é totalmente inapropriada para
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determinar a suficiência amostral nos estudos de ecologia vegetal em florestas tropicais, apesar
de essa prática ser ainda bastante corriqueira (ASSUNÇÃO & FELFILI, 2004; COSTA, 2004;
DORNELES & WAECHTER, 2004a, 2004b; FONSECA & SILVA JR., 2004; SILVA &
SCARIOT, 2004, apud SCHILLING & BATISTA, 2008). Em florestas tropicais, a definição
dos limites das comunidades torna-se particularmente difícil e, devido à alta riqueza de
espécies, a curva não apresenta estabilização mesmo com grandes tamanhos de amostra
(SCHILLING & BATISTA, 2008). Nas florestas tropicais, a definição de uma comunidade é
bem menos nítida, e a grande quantidade de espécies raras faz com que a curva de acumulação
de espécies tenda a crescer indefinidamente (CONDIT et al., 1996 apud SCHILLING et al.,
2012).
Além disso, é necessário considerar o nível de interferência antrópica ao longo do
traçado da futura LT para se analisar a variação da vegetação atravessada.
Foram mensurados 1.659 indivíduos/árvores (2.042 fustes), dos quais 221 (13,32%)
encontravam-se mortos. Do total, cerca de 1.378 (83%) indivíduos vivos foram identificados
em nível de espécie, 161 (9,6 %) em nível de gênero, 27 (1,6%) indicados como conferatum
(muito semelhante à espécie, mas é necessária confirmação), 64 (3,8%) a nível de família e 31
(1,9 %) não identificados em qualquer um dos níveis, permanecendo como “indeterminados”
(Tabela 5.36).
Com os dados das espécies, a curva do coletor, ou curva de acumulação (Figura 5.126),
foi utilizada para descrever a riqueza das espécies arbóreas identificadas nos fragmentos
existentes ao longo da LT. Observa-se que, após uma oscilação significativa, a mesma apresenta
uma ligeira tendência de demonstrar suficiência amostral. Uma análise criteriosa sobre o
comportamento dessa curva deve considerar não apenas a natureza linear e a extensão da LT,
mas principalmente a variação da vegetação atravessada, considerando o nível de interferência
antrópica ao longo do seu traçado. Logo, a não estabilização da curva pode ser explicada pelo
fato de se analisarem diferentes fisionomias e estágios de conservação.
A família com a maior riqueza foi Fabaceae, com 47 espécies (19,7% do total de
espécies, de um total de 238), seguida de Myrtaceae com 13 espécies (5,4%). Somente essas
duas famílias compreendem cerca de 25% do total de espécies (Figura 5.127). Por outro lado,
19 famílias têm apenas 1 espécie, representando juntas 8% do número total de espécies, menos
do que a metade de Fabaceae, a de maior riqueza, e um terço em relação às duas de maior
riqueza juntas, Fabaceae (19,8%) e Myrtaceae (5,4%).
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Fabaceae também foi a família mais abundante, com 368 indivíduos (22% do total de
indivíduos). Excluindo-se o grupo dos indivíduos mortos, que se destacou com 221 indivíduos,
seguem Myrtaceae, com 126 indivíduos (7,6%), Meliaceae, com 113 (6,8%) e Euphorbiaceae
com 110 (6,6%).
As duas famílias mais abundantes representam juntas 29,5% do total de indivíduos.
Novamente excluindo-se os mortos, cerca de 50% (861) dos indivíduos estão distribuídos em
apenas 6 (seis) famílias (Fabaceae, Myrtaceae, Meliaceae, Euphorbiaceae, Sapindaceae e
Salicaceae).
Do total de 45 famílias, 20 contêm menos de 10 indivíduos, compreendendo menos de
4% do total de indivíduos, com destaque para famílias como Vochysiaceae, Chrysobalanaceae,
Caricaceae, Strombosiaceae, Rutaceae, Peraceae, e Lacistemataceae que foram registradas
através de apenas 1 indivíduo cada (Figura 5.128).

Figura 5.126 - Curva de acumulação de espécies (curva espécie-área).
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Figura 5.127 - Riqueza (nº de morfoespécies) por Família.

Figura 5.128 - Abundância Absoluta (nº de indivíduos) por Família.
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Tabela 5.36 - Lista das espécies arbóreas registradas nas unidades amostrais da Área de Estudo do empreendimento.

Anacardiaceae
Anacardiaceae

Schinus terebinthifolia
Tapirira guianensis

Raddi
Aubl.

Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae

Annona cf. sylvatica
Annona dolabripetala
Guatteria australis
Xylopia sericea

A.St.-Hil.
Raddi
A.St.-Hil.
A.St.-Hil.

Apocynaceae
Apocynaceae
Araliaceae
Araliaceae

Aspidosperma cf. olivaceum
Tabernaemontana hystrix
Didymopanax sp. 1
Didymopanax sp. 2

Müll.Arg.
Steud.

Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Astrocaryum aculeatissimum
Euterpe edulis
Syagrus sp. 1
Syagrus sp. 2
Arecaceae sp. 1
Arecaceae sp. 2
Dasyphyllum sp. 1
Piptocarpha macropoda
Piptocarpha sp. 1
Piptocarpha sp. 2
Vernonanthura sp. 1
Vernonanthura sp. 2
Vernonanthura sp. 3

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

morta

P04

Autor

P03

Mortas

Espécie

P02

Família

P01

Parcela amostral / número de indivíduos na parcela
Nome
popular

3

3

25

18

12

6

39

29

5

13

12

19

19

2

18

Aroeiravermelha
Tapiriri
Araticum-domato
Pinha-do-mato
Pindaíba-preta
Pindaíba
Guatambuvermelho
Leiteiro

1

9

1
2

2

4

3

2

5

1
2
10
10

1

3
14
1
1

1

2

1

1

1
2

12

1
(Schott)
Burret
Mart.

Brejaúva
Palmito-juçara

1

8

1

3
1
1
5
1
1

(DC.) Baker
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Candeia

5
1
1
2
2
1

223
10
2

2

1

Total
geral

6

9
4
1
1
5
1
1
5
1
1
2
2
7

Dumont 2 –

241

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br

Bignoniaceae

Handroanthus chrysotrichus

Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae

Handroanthus heptaphyllus
Handroanthus sp. 1
Handroanthus sp. 2
Handroanthus sp. 3

Bignoniaceae

Sparattosperma leucanthum

Bignoniaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

Zeyheria tuberculosa
Cordia trichoclada
Cordia sp. 1

Burseraceae
Cannabaceae

Protium heptaphyllum
Celtis iguanaea

Cardiopteridaceae Citronella paniculata
Caricaceae
Celastraceae
Celastraceae

Jacaratia spinosa
Monteverdia gonoclada
Monteverdia sp. 1

Celastraceae

Salacia grandifolia

Chrysobalaceae

Couepia grandiflora

(Mart. ex
DC.) Mattos
(Vell.)
Mattos

Ipê-amarelomiúdo
Ipê-roxo

P15

P14

P13

P12

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

Autor

P03

Espécie

P02

Família

P01

Parcela amostral / número de indivíduos na parcela
Nome
popular

1
6

15

1

1

1
2
1
1

(Vell.)
K.Schum.
(Vell.)
Bureau ex
Verl.
DC.
(Aubl.)
Marchand
(Jacq.) Sarg.
(Mart.)
R.A.Howard
(Aubl.)
A.DC.
(Mart.) Biral

Tarumã

Ipê-tabaco
Douradinha

5

4
1

Almecegueira
Grão-de-galo
Falso-mate

1

1

18

2
4

17

22
2
17

6

3
24

1

12

2

2

4

Jacatiá
Café-de-jacu

1
6
1

(Mart.)
G.Don
(Mart. &
Zucc.)
Benth.
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Saputápêssego
Oiti-docerrado

1

23
2
1
1
7

1

2

Total
geral

1

1
6
1
2

1

1
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Clusiaceae

Garcinia gardneriana

Clusiaceae
Dilleniaceae
Dilleniaceae
Ebenaceae
Erythroxyllaceae
Euphorbiaceae

Vismia brasiliensis
Curatella americana
Davilla sp. 1
Dyospiros sp.
Erythroxyllum sp. 1
Actinostemon sp. 1

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Aparisthmium cordatum
Croton floribundus
Croton urucurana

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Mabea fistulifera
Maprounea guianensis
Sapium glandulosum
Tetrorchidium rubrivenium

Fabaceae

MImosa bimucronata

Fabaceae

Anadenanthera colubrina

Fabaceae
Fabaceae

Anadenanthera peregrina
Andira sp. 1

Fabaceae

Apuleia leiocarpa

(Planch. &
Triana)
Zappi
Choisy
L.

Bacupari
Azeitona-domato
Lixeira

5

1

2

1

P15

P14

P13

P12

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

Autor

P03

Espécie

P02

Família

P01

Parcela amostral / número de indivíduos na parcela
Nome
popular

1

9

13

14
1
6
2
12
1

1
6
2
12
1

Poepp. &
Endl.
(A.Juss.)
Baill.
Spreng.
Baill.
Mart.
Aubl.
(L.) Morong
Poepp.
(DC.)
Kuntze
(Vell.)
Brenan
(L.) Speg.

Tapiá

1

Pau-de-facho
Capixingui
Urucurana
Canudo-depito
Cascudo
Pau-de-leite
Canemaçu

1

1

13

2
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Garapa

6

18

2
2

5
29
51

1
1
1
1
2

1

8

1

4

2
2

3

75

7

15

4

1

1

16
1
1
1
17

1

102

1

7
7

1

3

1
6

(Vogel)
J.F.Macbr.

4

51

Unha-de-gato
Angico-branco
Angicovermelho

1
2
8

Total
geral

Dumont 2 –

243

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Bauhinia sp. 1
Copaifera langsdorffii
Copaifera trapezifolia

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Dalbergia nigra
Erythryna sp. 1
Inga sessilis
Inga sp. 1
Inga sp. 2
Inga sp. 3
Machaerium stipitatum
Myrocarpus sp. 1

Fabaceae
Fabaceae

Parapiptadenia rigida
Piptadenia sp.

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

P15

P14

P13

P12

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

1
Desf.
(Vell.)
Allemão ex
Benth.

Copaíba
Pau-óleo

5

4

Jacarandá-daBahia

1

1
9
66
1
3
4
3
1

9
3

63
1
3

Vogel

Sapuva

4
1

2
1

(Benth.)
Brenan

Monjoleiro

14
15

1

Pau-jacaré

6

1

19

AmendoimTul.
bravo
(Vell.) Blake Guapuruvu
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2

1
5

1

1

6

17
28

1

10

19

1
6

1
1
3
2

20
6
1
1
2
3
4
3
1

1
1
3
1

Total
geral
1
9
1

1

(Vell.) Mart. Ingá-ferradura

(Mart.)
J.F.Macbr.
(Benth.)
Pseudopiptadenia leptostachya Rauschert
Pterogyne nitens
Schizolobium parahyba
Fabaceae 1
Fabaceae 2
Fabaceae 3
Fabaceae 4
Fabaceae 5
Fabaceae 6

P04

Autor

P03

Espécie

P02

Família

P01

Parcela amostral / número de indivíduos na parcela
Nome
popular

1
1
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Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lacistemataceae

Fabaceae 7
Fabaceae 8
Fabaceae 9
Fabaceae 10
Fabaceae 11
Fabaceae 12
Fabaceae 13
Fabaceae 14
Fabaceae 15
Fabaceae 16
Fabaceae 17
Fabaceae 18
Fabaceae 19
Fabaceae 20
Fabaceae 21
Fabaceae 22
Fabaceae 23
Fabaceae 24
Fabaceae 25
Lacistema pubescens

Lamiaceae

Aegiphila integrifolia

Lauraceae

Nectandra membranacea

Lauraceae
Lauraceae

Nectandra oppositifolia
Nectandra sp. 1

Lauraceae

Ocotea cf. brachybotrya

P15

P14

P13

P12

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

Autor

P03

Espécie

P02

Família

P01

Parcela amostral / número de indivíduos na parcela
Nome
popular

1
2
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
3
2
1
2
1
1
2
1
1
1

1
1
2
3
1
3
2
1
2
1
1
2
1
1
Mart.
(Jacq.)
Moldenke

Guacazinho

Tamanqueira
Canela(Sw.) Griseb. amarela
Nees &
Mart.
Canela-branca

1
1

1
6

1
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4
11

1

2
4

(Meisn.)
Mez

1

5
7

Total
geral

2
4

1

Canelalimbosa

7

20
8

1

1
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Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae

Ocotea cf. diospyrifolia
Ocotea sp. 1
Ocotea sp. 2
Lauraceae sp. 1
Lauraceae sp. 2
Lauraceae sp. 3

(Meisn.)
Mez

Canelaamarela

P15

P14

P13

P12

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

Autor

P03

Espécie

P02

Família

P01

Parcela amostral / número de indivíduos na parcela
Nome
popular

1

1
1
4
1
2
1

2

3

1
4
1
2
1

Lecythidaceae

Cariniana estrellensis

(Raddi)
Kuntze

Malvaceae

Luehea grandiflora

Mart.

Malvaceae

Quararibea turbinata

Melastomataceae
Melastomataceae

Miconia cf. brasiliensis
Miconia cf. formosa

Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae

Miconia cinnamomifolia
Miconia sp. 1
Miconia sp. 2
Miconia sp. 3
Miconia sp. 4

(Sw.) Poir.
(Spreng.)
Triana
Cogn.
(DC.)
Naudin

Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Meliaceae
Meliaceae

Pleroma granulosum
Pleroma sp. 1
Pleroma sp. 2
Cabralea canjerana
Cedrela fissilis

Meliaceae

Guarea guidonia

Jequitibábranco
Açoita-cavalograúdo
Fruta-demacaco

1
1

1
6

12
Pixiricão
Jacatirão-decasca-lisa

1
1

1

4
2
1
4
1

1
3
(Desr.) D.
Don

1
1

Quaresmeira

2

1

1
1
(Vell.) Mart. Canjerana
Vell.
Cedro-rosa
Canjerana(L.) Sleumer miúda
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1

6
12
1

1
2
1

Total
geral

8

3
1
3

6

1

2

13

1
9

3
1
1
12
2
34
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Meliaceae

Guarea kunthiana

A.Juss.

Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae

Guarea macrophylla
Trichilia cf. elegans
Trichilia cf. hirta
Trichilia cf. pallens

A.Juss.
A.Juss.
L.
C.DC.

Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae

Trichilia silvatica
Trichilia sp. 1
Trichilia sp. 2
Meliaceae sp. 1
Meliaceae sp. 2
Brosimum sp. 1
Brosimum sp. 2
Ficus cf. guaranitica
Ficus sp. 1
Ficus sp. 2

C.DC.

Moraceae

Maclura tinctoria

Myristicaceae

Virola bicuhyba

Myrsinaceae
Myrsinaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

Myrsine coriacea
Myrsine sp. 1
Calyptranthes sp. 1
Campomanesia sp. 1
Campomanesia sp. 2

Figo-do-mato
Catiguámorcego
Pau-ervilha
Cedrinho
Catiguá
Catiguábranco

P15

P14

P13

P12

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

Autor

P03

Espécie

P02

Família

P01

Parcela amostral / número de indivíduos na parcela
Nome
popular

32
11

32

6
1
4

1
1

4
5
1
1
1
4

Chodat

1
1

Figueira-brava

1
2
(L.) D.Don
ex Steud.
(Schott ex
Spreng.)
Warb.
(Sw.) R.Br.
ex Roem. &
Schult.
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Amora-branca
Bicuíbabranca

2

2

5

1

4

6

2

6
3
1
1
3

1
1
1

4
5
1
1
1
4
1
1
1
2

2

3

1

17
1
5
1

7

1

Capororoquinh
a

Total
geral

1
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Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

Corymbia sp.
Myrcia sp. 1
Myrcia sp. 2
Myrcia splendens
Psidium guajava
Myrtaceae sp. 1
Myrtaceae sp. 2
Myrtaceae sp. 3
Myrtaceae sp. 4
Myrtaceae sp. 5

Nyctaginaceae

Guapira cf. nitida

Nyctaginaceae
Nyctaginaceae

Guapira hirsuta
Guapira opposita

Strombosiaceae

Tetrastylidium grandifolium

Peraceae
Phyllantaceae

Pera glabrata
Hyeronima alchorneoides

Phytolaccaceae

Gallesia integrifolia

Rubiaceae

Alseis floribunda

Rubiaceae

Bathysa australis

Rubiaceae

Coussarea nodosa

Eucalipto

P15

P14

P13

P12

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

Autor

P03

Espécie

P02

Família

P01

Parcela amostral / número de indivíduos na parcela
Nome
popular

2

2
1
2

1
2
(Sw.) DC.
L.

Guamirimmiúdo
Goiabeira

1
3

2

69

1

11
1

7
2
3
13
3

1
1

(Mart. ex
J.A.Schmidt)
Lundell
(Choisy)
Lundell
(Vell.) Reitz
(Baill.)
Sleumer
(Schott)
Baill.
Allemão
(Spreng.)
Harms
Schott
(A.St.-Hil.)
K.Schum.
(Benth.)
Müll.Arg.
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Farinha-seca
Caixeta
Maria-faceira
Tatu
Coração-debugre
Licurana

1

18

2

13

84
11
2
3
13
4
1

1
1
1

1

1
37

2

1

1
1

2

Total
geral

1
3

1

Pau-dálho
Quina-de-SãoPaulo

7
7

Macuqueiro

1

7
7
1

1

2
1
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(Jacq.)
K.Schum.

Rubiaceae
Rubiaceae

Coutarea hexandra
Margaritopsis sp. 1

Rubiaceae

Posoqueria acutifolia

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

Psychotria carthagenensis
Psychotria sp. 1
Psychotria sp. 2

Rubiaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Salicaceae
Salicaceae

Rudgea cf. jasminoides
Rubiaceae sp. 1
Zanthoxyllum sp. 1
Casearia aculeata
Casearia cf. gossypiosperma

Salicaceae

Casearia cf. obliqua

Spreng.

Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae

Casearia decandra
Casearia sylvestris
Casearia sp. 1
Xylosma cf. glaberrima
Xylosma cf. pseudosalzmannii

Jacq.
Sw.

Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae

Allophylus edulis
Cupania cf. furfuracea
Cupania oblongifolia
Cupania vernalis

Mart.

Jacq.

Quina

P15

P14

P13

P12

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

Autor

P03

Espécie

P02

Família

P01

Parcela amostral / número de indivíduos na parcela
Nome
popular

2
1

Bacuparimiúdo
Erva-depassarinho

2
1

1

1

2
10

1
1
(Cham.)
Müll.Arg.

Véu-de-noiva

1
1

Sleumer
Sleumer
(A.St.-Hil. et
al.) Hieron.
ex Niederl.
Radlk.
Mart.
Cambess.
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Esporão
Pau-de-espeto
Guaçatungavermelha
Guaçatungabranca
Guaçatunga

1

1

10
1
1
1
1
1
6
2

1
Jacq.
Briq.

Total
geral

4

2
1

1

Sucurá
Sucurá

1
2

1
53
2
1
2

Fruta-depombo
Camboatã
Camboatã
Cuvatã

2
1
2
1

2
1
48
2

3
1

3
1

34

2

11

9

4

2

1
9

3

2

7

7

2

1
1
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Sapindaceae

Matayba cf. elaeagnoides

Radlk.

Sapindaceae

Matayba guianensis

Sapotaceae
Sapindaceae
Sapotaceae

Pouteria caimito
Sapindaceae sp. 1
Sapotaceae sp. 1

Aubl.
(Ruiz &
Pav.) Radlk.

Siparunaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

Siparuna brasiliensis
Cestrum sp. 1
Solanum bullatum
Solanum pseudoquina

Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Urticaceae

Solanum swartzianum
Solanum sp. 1
Solanum sp. 2
Solanum sp. 3
Solanum sp. 4
Cecropia glaziovii

Urticaceae
Urticaceae

Cecropia hololeuca
Pourouma guianensis

Urticaceae
Vochysiaceae
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas

Urera baccifera
Vochysia sp. 1
Indeterminada
Indeterminada 1
Indeterminada 2

Cuvantã
Camboatábranco

1

Abiu

1

5
9

1

P15

P14

P13

P12

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

Autor

P03

Espécie

P02

Família

P01

Parcela amostral / número de indivíduos na parcela
Nome
popular

1

1

1
1
1

1
Limoeirobravo

2

1

6

3

3

7

13

1

3
2

Vell.
A.St.-Hil.
Roem. &
Schult.

Juá-açu
Joá-de-árvore

1
3

Maria-pretinha

2

1

1
2
2
1
Snethl.
Miq.
Aubl.
(L.)
Gaudich. ex
Wedd.
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Embaúba
Embaúbaprateada
Embaubarana

5
1

1

4

1

Urtiga-braba

3
5
1

13

2

6
12

1
(Spreng.)
A.DC.

Total
geral

1
1

2

1

7

39
2
1
3
3
1
2
2
1
5
13
1

3
1
23
1
1

Dumont 2 –

250

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br

Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas
Indeterminadas

Indeterminada 3
Indeterminada 4
Indeterminada 5
Indeterminada 6
Indeterminada 7
Indeterminada 8
Indeterminada 9
Indeterminada 10
Indeterminada 11
Indeterminada 12
Indeterminada 13
Indeterminada 14
Indeterminada 15
Indeterminada 16
Indeterminada 17
Indeterminada 18
Indeterminada 19
Indeterminada 20
Indeterminada 21
Indeterminada 22
Indeterminada 23
Indeterminada 24
Indeterminada 25
Total geral
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P15

P14

P13

P12

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

Autor

P03

Espécie

P02

Família

P01

Parcela amostral / número de indivíduos na parcela
Nome
popular

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3

68

87 205 149 65

1
1
43 173 152 108 100 94 107 127 63 140

Total
geral
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1659
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Em nível de espécie, a mais abundante, em termos absolutos e relativos, excetuando os
indivíduos mortos, é a Anandenanthera colubrina (angico), com 102 indivíduos, cerca de 6%
do total. Logo em seguida, vêm Myrcia splendens (guamirim-miúdo) com 84 indivíduos (5%)
Inga sessilis (ingá-ferradura) com 66 indivíduos (4%), Casearia sylvestris (guaçatunga) com
53 indivíduos (3%), e Croton urucurana (urucurana) com 51 indivíduos (3%). Juntas, essas 6
espécies representam 21% do total de indivíduos. No outro extremo, em termos de abundância,
para 108 espécies foi mensurado apenas um indivíduo, representando 6,4% do total de
indivíduos e cerca de 45% do total de espécies. Ou seja, 45% do número de espécies contêm
apenas 6,4% da abundância relativa, o que mostra o elevado número de espécies raras no
sentido de abundância.
Pode-se estender a análise florística para dentro das parcelas amostrais (P). A parcela
com maior riqueza de espécies foi a P02 com 42 espécies, seguida de P15, com 41 espécies,
P10 com 38 espécies, P08 com 35 espécies, e P13 com 32 espécies. A parcela P03 apresentou
o maior número de gêneros e P15 apresentou o maior número de de famílias (23) (Figura 5.129).

Figura 5.129 - Riqueza de Famílias, Gêneros e Espécies por cada parcela amostral (S).

A parcela P03 apresentou a maior abundância (200 indivíduos), com cerca de 12% do
total, seguida de P07 (171), P04 e P08 (148 cada) e P15 (135), correspondendo a praticamente
50% do total de indivíduos amostrados. A espécie mais generalista, ou seja, a que apareceu em
maior número de parcelas (P) foi Casearia sylvestris (guaçatonga), presente em 11 delas, não
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tendo sido registrada apenas em P02, P06, P07 e P14. Logo após vêm Anadenanthera colubrina
(angico) e Siparuna brasiliensis (erva de limão) presentes em 9 parcelas cada. Enquanto isso,
166 espécies estiveram presentes em apenas uma das parcelas.
Em relação à similaridade florística entre as parcelas amostradas, da análise de
agrupamento (Cluster) a partir da matriz de dados binários (presença/ausência) das espécies
(Figura 5.130), observa-se que as áreas apresentam maior similaridade na sua composição são
P06 e P07, enquanto P02 se apresentou isolada, com a menor similaridade. É possível que a
similaridade entre P06 e P07, e a dissimilaridade de P02 estejam relacionadas principalmente
pela fisionomia (P06 e P07 estão localizadas em Floresta Estacional Semidecidual e
compartilham algumas espécies em comum (3), baixa diversidade, baixa densidade, enquanto
P02 foi a área mais diversa e está localizada em Floresta Ombrófila Densa) e aos processos de
antropização sofridos por essas áreas (mesma fisionomia e gradiente altitudinal), seja por
exploração (retirada de madeira), ou seja por uso alternativo do solo.

Figura 5.130 - Dendrograma de similaridade – distância euclidiana (matriz de presença/ausência).

Na similaridade medida através do índice de Bray-Curtis, a análise de agrupamento
considera não somente a presença/ausência das espécies em comum, mas também a abundância
(densidade) dessas espécies nas diferentes parcelas (Figura 5.131). A partir dessa análise,
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considerando a riqueza e a distribuição de espécies, são as Parcelas P06 e P12 que apresentam
maior similaridade, representada pelas espécies Xylopia sericea (pindaíba) e Garcinia
gardneriana (bacupari), que ocorreram em poucas áreas. A similaridade entre parcelas P06 e
P07, pode ser atribuída à localização, à umidade associada, gradiente topográfico e estágio
sucessional. Nota-se que, quando avaliadas a composição e a distribuição das espécies, a parcela
P07 se apresentou mais distante (dissimilar) das demais, o que também pode ser explicado pela
sua composição florística diferenciada, Mata Ciliar, com baixa diversidade.

Figura 5.131 - Dendrograma de similaridade – índice de Bray-Curtis, com base em distância euclidiana.

Extrato arbustivo-herbáceo (sub-bosque)
Num total de 150 subunidades amostrais (P0n), foram amostrados 1659 indivíduos no
estrato herbáceo-arbustivo, pertencentes a 137 espécies de 39 famílias botânicas. Desse total,
96 indivíduos (5,7%) ocupam o subbosque e estão distribuídos em 53 espécies, e 1585
indivíduos (94,3%) distribuídos em 113 espécies compõem o estrato herbáceo. Destas, diversas
espécies são ruderais e invasoras, como a braquiária (Urochloa sp.), muitas vezes ocupando
grande porcentagem das subparcelas.
Em relação ao hábito, a maioria dos indivíduos do estrato arbustivo (90) foi classificada
como terrícola e representa 93,75% da amostragem; enquanto 6 (6,25%) foram classificados
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como lianas. Não foram amostradas plantas de hábitos epifítico nem rupícola.
A espécie mais abundante no sub-bosque foi Myrcia splendens (guamirim) com 8
indivíduos (8,3%), seguida de Vismia brasiliensis e Bignoniaceae sp. 2, com 6 indivíduos
(6,2%) cada, e Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo) e Piper sp. 2, com 5 indivíduos (5,2%)
cada. As demais espécies têm 4% ou menos de de abundância relativa, sendo que cerca de 36
espécies foram observadas apenas uma vez, ou seja, menos de 37,5%, em termos relativos.
Quanto à frequência relativa, Siparuna brasiliensis (Limoeiro-bravo) foi amostrada em
3 das 15 parcelas (20%), seguida de Myrcia splendens (guamirim; Myrtaceae) que apareceu em
2 das parcelas (13,3%).
No Tabela 5.37, apresentam-se os detalhes da composição florística por Parcelas (P) e
Sub-parcelas (SUB-P).
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P
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

SUBP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Tabela 5.37 - Composição Florística das espécies identificadas no estrato arbustivo-herbáceo.
FAMÍLIA
ESPÉCIE
AUTOR
HÁBITO
Annonaceae
Annona dolabripetala
Raddi
Arbu
Annonaceae
Xylopia sericea
A.St.-Hil.
Herb
Araceae
Araceae sp. 1
Herb
Asteraceae
Asteraceae sp. 2
Herb
Asteraceae
Piptocarpha sp. 1
Arbu
Asteraceae
Vernonanthura sp. 1
Herb
Bignoniazeae
Bignoniaceae sp. 1
Herb
Cyperaceae
Cyperaceae sp. 1
Herb
Dioscoreaceae
Dioscorea sp. 1
Herb
Euphorbiaceae
Senefeldera sp. 1
Herb
Malvaceae
Sida sp. 5
Herb
Melastomataceae
Melastomataceae sp. 1
Herb
Monimiaceae
Mollinedia schottiana
(Spreng.) Perkins
Herb
Myrsinaceae
Myrsine sp. 1
Herb
Passifloraceae
Passiflora sp. 1
Herb
Piperaceae
Piper sp. 1
Herb
Piperaceae
Piper sp. 2
Arbu
Poaceae
Poaceae sp. 1
Herb
Pteridaceae
Pteridaceae sp. 1
Herb
Pteridaceae
Pteridaceae sp. 2
Herb
Pteridaceae
Pteridaceae sp. 3
Herb
Pteridaceae
Pteridaceae sp. 4
Herb
Pteridaceae
Pteridaceae sp. 5
Herb
Rubiaceae
Rubiaceae sp. 2
Herb
Rubiaceae
Rubiaceae sp. 3
Arbu
Rubiaceae
Rubiaceae sp. 3
Herb
Rubiaceae
Rubiaceae sp. 4
Herb
Rubiaceae
Rubiaceae sp. 5
Herb
Salicaceae
Casearia cf. obliqua
Spreng.
Herb
Sapindaceae
Sapindaceae sp. 1
Arbu
Sapindaceae
Sapindaceae sp. 2
Arbu
Asteraceae
Asteraceae sp. 3
Herb
Cyperaceae
Cyperaceae sp. 1
Herb
Poaceae
Urochloa sp.
Herb
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Pinha-do-mato
Pindaíba

Pimenteira

Guaçatunga-vermelha
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P
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

SUBP
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2

FAMÍLIA
Sabiaceae
Sapindaceae
Annonaceae
Arecaceae
Asteraceae
Bignoniazeae
Bignoniazeae
Lauraceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Rubiaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Solanaceae
Solanaceae
Bignoniazeae
Bignoniazeae

ESPÉCIE
Meliosma sellowwii
Sapindaceae sp. 3
Guatteria australis
Euterpe edulis
Asteraceae sp. 2
Bignoniaceae sp. 2
Jacaranda sp. 1
Nectandra membranacea
Myrcia sp. 1
Myrcia splendes
Coccocipsellum sp. 1
Cupania oblongifolia
Matayba guianensis
Solanaceae sp. 1
Solanum swartzianum
Bignoniaceae sp. 3
Bignoniaceae sp. 4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Myrtaceae
Passifloraceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Pteridaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

Dalbergia nigra
Fabaceae sp. 1
Fabaceae sp. 2
Fabaceae sp. 3
Myrocarpus sp. 1
Piptadenia gonoachanta
Myrcia splendens
Passiflora sp. 2
Piper sp. 1
Piper sp. 2
Piper sp. 3
Pteridaceae sp. 3
Alseis floribunda
Coccocipsellum sp. 1
Coussarea nodosa
Psychotria chartagenensis
Psychotria sp. 1
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Urb.
A.St.-Hil.
Mart.

(Sw.) Griseb.
(Sw.) DC.

Roem. & Schult.

(Vell.) Allemão ex
Benth.

(Mart.) J.F.Macbr.
(Sw.) DC.

Schott
(Benth.) Müll.Arg.

HÁBITO
Arbu
Arbu
Arbu
Arbu
Arbu
Herb
Arbu
Arbu
Arbu
Arbu
Herb
Herb
Arbu
Arbu
Herb/Arbu
Herb
Herb

NOME POPULAR
Pau-fernandes

Arbu
Arbu/Herb
Herb
Herb
Arbu
Herb
Herb
Herb
Arbu
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Arbu
Herb
Arbu

Jacarnadá-da-Bahia

Pindaíba-preta
Palmito-juçara

Canela-amarela
Guamirim-miúdo

Maria-pretinha

Pau-jacaré
Guamirim-miúdo

Quina-de-São-Paulo
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P
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7

SUBP
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

FAMÍLIA
Rubiaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Asteraceae
Bignoniazeae
Bignoniazeae
Cannabaceae
Euphorbiaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Verbenaceae
Asteraceae
Asteraceae
Bignoniazeae
Bignoniazeae
Bignoniazeae
Cannabaceae
Fabaceae
Melastomataceae
Meliaceae
Poaceae
Poaceae
Siparunaceae
Asteraceae
Commelinaceae
Euphorbiaceae

ESPÉCIE
Rubiaceae sp. 3
Allophylus sp. 1
Sapindaceae sp. 1
Mikania sp. 1
Bignoniaceae sp. 2
Bignoniaceae sp. 5
Celtis iguanaea
Actinostemon sp. 1
Pluchea sagittalis
Waltheria americana
Pennisetum setosum
Poaceae sp. 3
Urochloa sp.
Coccocipsellum sp. 1
Rubiaceae sp. 6
Lantana sp. 1
Gamocaetha americana
Mikania sp. 1
Bignoniaceae sp. 6
Handroanthus sp. 1
Vigna sp. 1
Celtis iguanaea
Piptadenia gonoachanta
Melastomataceae sp. 1
Guarea guidonia
Poaceae sp. 3
Urochloa sp.
Siparuna brasiliensis
Mikania sp. 1
Tradescantia sp. 1
Croton urucurana

7
7
7

4
5
6

Fabaceae
Fabaceae
Malvaceae

Dalbergia nigra
inga sessilis
Waltheria americana
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AUTOR

(Jacq.) Sarg.
(Lam.) Cabrera
L.
L.

(Mill.) Wedd.

(Jacq.) Sarg.
(Mart.) J.F.Macbr.
(L.) Sleumer

(Spreng.) A.DC.

Baill.
(Vell.) Allemão ex
Benth.
L.

HÁBITO
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Arbu
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Arbu/Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb

NOME POPULAR

Grão-de-galo
Quitoco
Malva-branca
Capim-rabo-de-mucura

Macela-branca

Grão-de-galo
Pau-jacaré
Canjerana-miúda

Limoeiro-bravo

Urucurana
Jacarandá-da-Bahia
Malva-branca
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P
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10

SUBP
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7

FAMÍLIA
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Bignoniazeae
Clusiaceae
Erythroxyllaceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Siparunaceae
Solanaceae
Celastraceae
Commelinaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Moraceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Bignoniazeae
Commelinaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Salicaceae

ESPÉCIE
Poaceae sp. 2
Urochloa sp.
Asteraceae sp. 1
Mikania sp. 2
Sparattosperma leucanthum
Vismia brasiliensis
Erythroxyllum sp. 1
Mabea fistulifera
Myrcia splendens
Poaceae sp. 1
Poaceae sp. 2
Urochloa sp.
Siparuna brasiliensis
Solanum cernuum
Celastraceae sp. 1
Tradescantia sp. 1
Anadenanthera colubrina
Anadenanthera peregrina
Copaifera langsdorffii
Brosimum guianense
Poaceae sp. 1
Poaceae sp. 5
Urochloa sp.
Bignoniaceae sp. 7
Tradescantia sp. 1
Anadenanthera colubrina
Poaceae sp. 2
Poaceae sp. 5
Urochloa sp.
Casearia sylvestris

10
10
11
11

8
9
1
2

Sapindaceae
Siparunaceae
Asteraceae
Commelinaceae

Allophylus edulis
Siparuna brasiliensis
Mikania sp. 2
Dichorisandra sp.
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AUTOR

(Vell.) K.Schum.
Choisy
Mart.
(Sw.) DC.

(Spreng.) A.DC.
Vell.

(Vell.) Brenan
(L.) Speg.
Desf.
(Aubl.) Huber

(Vell.) Brenan

Sw.
(A.St.-Hil. et al.)
Hieron. ex Niederl.
(Spreng.) A.DC.

HÁBITO
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Arbu/Herb
Herb
Arbu/Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Arbu/Herb
Arbu
Herb
Herb
Arbu
Arbu
Arbu
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Arbu
Arbu/Herb
Herb
Herb

NOME POPULAR

Tarumã
Azeitona-do-mato
Canudo-de-pito
Guamirim-miúdo

Limoeiro-bravo
Panacéia

Angico-branco
Angico-vermelho
Copaíba
Leiteira-vermelha

Angico-branco

Guaçatunga
Fruta-de-pombo
Limoeiro-bravo
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P
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SUBP
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FAMÍLIA
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Meliaceae
Moraceae
Myrtaceae
Piperaceae
Poaceae
Sapindaceae
Siparunaceae
Solanaceae
Verbenaceae
Asteraceae
Asteraceae
Cannabaceae
Convolvulaceae
Cyperaceae
Malvaceae
Poaceae
Poaceae
Siparunaceae
Verbenaceae
Annonaceae
Asteraceae
Asteraceae
Bignoniazeae
Fabaceae
Lauraceae
Meliaceae
Piperaceae
Piperaceae
Poaceae
Poaceae
Pteridaceae
Pteridaceae
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ESPÉCIE
MImosa bimucronata
Fabaceae sp. 2
Macherium villosum
Guarea guidonia
Maclura tinctoria
Myrtaceae sp. 1
Piper sp. 4
Urochloa sp.
Cupania oblongifolia
Siparuna brasiliensis
Solanum cernuum
Lantana sp. 1
Mikania sp. 1
Mikania sp. 2
Celtis iguanaea
Ipomoea sp. 1
Cyperaceae sp. 2
Waltheria americana
Poaceae sp. 2
Urochloa sp.
Siparuna brasiliensis
Lantana sp. 1
Xylopia sericea
Mikania sp. 2
Vernonanthura sp. 3
Bignoniaceae sp. 8
Anadenanthera colubrina
Ocotea sp. 1
Guarea guidonia
Piper cf. cernuum
Piper sp. 5
Poaceae sp. 5
Urochloa sp.
Pteridaceae sp. 2
Pteridaceae sp. 5

AUTOR
(DC.) Kuntze
Mart.
(L.) Sleumer

(Spreng.) A.DC.
Vell.

(Jacq.) Sarg.

L.

(Spreng.) A.DC.

(Vell.) Brenan
(L.) Sleumer
Vell.

HÁBITO
Arbu
Arbu
Arbu
Arbu/Herb
Herb
Arbu
Herb
Herb
Herb
Herb
Arbu
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Arbu
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Arbu
Herb
Arbu/Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb

NOME POPULAR
Unha-de-gato
Jacarandá-paulista
Canjerana-miúda

Limoeiro-bravo
Panacéia

Grão-de-galo

Malva-branca

Limoeiro-bravo

Angico-branco
Canjerana-miúda
Pariparoba
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P
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

SUBP
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
18

FAMÍLIA
Rosaceae
Sapindaceae
Siparunaceae
Verbenaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Bignoniazeae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Poaceae
Poaceae
Polygalaceae
Rosaceae
Solanaceae

ESPÉCIE
Fragaria vesca
Urvillea sp. 1
Siparuna brasiliensis
Lantana sp. 1
Asteraceae sp. 4
Galinsoga parviflora
Vernonanthura sp. 2
Bignoniaceae sp. 2
Raphanus raphanistrum
Silene gálica
MImosa bimucronata
Crotalaria sp. 1
Pluchea sagittalis
Sida sp. 1
Poaceae sp. 2
Urochloa sp.
Polygala paniculata
Fragaria vesca
Solanum americanum

14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Asteraceae
Bignoniazeae
Celastraceae
Fabaceae
Lauraceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Monimiaceae
Myrsinaceae

Cantinoa americana
Mikania sp. 2
Bignoniaceae sp. 1
Monteverdia sp. 1
Piptadenia gonoachanta
Nectandra oppositifolia
Melastomataceae sp. 2
Melastomataceae sp. 3
Miconia sp. 1
Mollinedia schottiana
Ardisia sp. 1

15
15
15

11
12
13

Myrsinaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

Myrsine coriácea
Myrcia splendens
Myrtaceae sp. 2
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AUTOR
L.
(Spreng.) A.DC.

Cav.

L.
L.
(DC.) Kuntze
(Lam.) Cabrera

L.
L.
Mill.
(Aubl.) Harley &
J.F.B.Pastore

(Mart.) J.F.Macbr.
Nees & Mart.

(Spreng.) Perkins
(Sw.) R.Br. ex Roem. &
Schult.
(Sw.) DC.

HÁBITO
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Arbu
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Arbu
Herb
Herb
Arbu
Herb
Herb
Arbu
Arbu
Arbu
Arbu/Herb
Arbu/Herb
Arbu

NOME POPULAR
Morango silvestre
Limoeiro-bravo

Picão-branco

Nabiça
Alfinetes-de-terra
Unha-de-gato
Quitoco

Barba-de-São-Pedro
Morango silvestre
Erva-moura

Pau-jacaré
Canela-branca

Pimenteira

Capororoquinha

Dumont 2 –

261

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
P
15
15
15
15
15
15
15
15
15

SUBP
14
15
16
17
18
19
20
21
22

FAMÍLIA
Piperaceae
Poaceae
Poaceae
Pteridaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Solanaceae
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ESPÉCIE
Piper sp. 6
Poaceae sp. 1
Poaceae sp. 4
Pteridaceae sp. 5
Psychotria chartagenensis
Zanthoxyllum sp. 2
Casearia sylvestris
Cupania vernalis
Cestrum sp. 1

AUTOR

Sw.
Cambess.

HÁBITO
Herb
Arbu
Herb
Herb
Arbu/Herb
Herb
Arbu/Herb
Arbu/Herb
Herb

NOME POPULAR

Guaçatunga
Cuvatã
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Fitossociologia
Estrutura Horizontal
Em nível de espécie, três parâmetros descrevem a estrutura da comunidade arbórea:
densidade, dominância e frequência. A densidade absoluta (DA), número total de indivíduos da
mesma espécie por área, é altamente correlacionada com a abundância. Quando calculada, em
porcentagem, em relação ao número total de indivíduos de todas as espécies, tem-se a densidade
relativa (DR).
Espécies mais abundantes são as de maior densidade: “Morta” (densidade absoluta DA
= 59 ind/ha e densidade relativa DR = 13,3%), Anadenanthera colubrina (DA = 27 ind/ha e DR
= 6,10 %), Inga sessilis (DA = 18 ind/ha e DR = 3,98%) e Casearia sylvestris (DA = 14 ind/ha
e DR = 3,13%). Em relação à dominância, ou seja, o quanto de área basal a espécie ocupa na
amostra (dominância absoluta – DoA) e o quanto a espécie representa do total de área basal
(dominância relativa – DoR), as espécies mais relevantes foram: “Morta” (DoA = 0,72 m²/ha e
DoR = 9,01%), Anadenanthera colubrina (DoA = 0,64 m²/ha e DoR = 7,99%), Inga sessilis
(DoA = 0,32 m²/ha e DoR = 3,97%) e Parapiptadenia rigida (DoA = 0,30 m²/ha e DoR =
3,80%). Nota-se que, em relação à densidade, Parapiptadenia rigida não se destaca, enquanto
para a dominância ela ocupa a quarta posição, atrás somente do grupo dos indivíduos mortos
em pé, de Anadenanthera colubrina e Inga sessilis, bem mais numerosos, o que demonstra o
quão expressiva é a participação da espécie nas áreas amostradas.
Quanto à frequência, indicativo da distribuição espacial da espécie ao longo da
amostragem, isto é, a relação percentual entre as Parcelas em que ela foi observada e o total de
Parcelas (FA e FR), esse parâmetro revelou a presença de indivíduos mortos em todas as
unidades amostrais (“Morta”; FA = 100% e FR = 3,7%). Destacam-se ainda: Casearia sylvestris
(FA = 73,33% e FR = 2,7%), Anadenanthera colubrina (FA = 60% e FR = 2,2%) e Siparuna
brasiliensis (FA = 60% e FR = 2,2%). A partir disso, o IVC (Índice de Valor de Cobertura) e o
IVI (Índice de Valor de Importância) são índices baseados na combinação desses parâmetros,
evidenciando uma característica da comunidade arbórea.
IVC é o somatório da densidade e dominância relativas de cada espécie e retrata a
ocupação de determinada espécie em termos de área basal ponderada pela densidade na área.
Nessa comunidade, o grupo “Morta” apresentou o maior IVC (22,3%), seguida de
Anadenanthera colubrina (14,01%), Inga sessilis (7,95%), Myrcia splendens (6,06%) e Croton
urucurana (5,92%), justamente as espécies que figuram entre as mais densas e dominantes na
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área. Já IVI retrata o mesmo que IVC, só que, além de ponderar sua densidade, pondera também
sua distribuição ao longo da amostra, sendo obtido a partir do somatório dos índices de
densidade, dominância e frequência relativas. As espécies e a ordenação decrescente são as
mesmas para IVC com: Morta (26%), Anadenanthera colubrina (16,3%), seguida de Inga
sessilis (8,44%), Myrcia splendens (7,7%) e Croton urucurana (6,17%).
Detaca-se que, para efeito de análise fitossociológica, todos os indivíduos mortos foram
incluídos em um único grupo, o grupo “Mortas”, computado como uma única morfoespécie.
Sendo assim, do total de 238 espécies, 46 têm IVC ≥ 1% e há 18 com IVC ≥ 3%. Já para
o IVI, 68 espécies têm IVI ≥ 1% e 22 tem IVI ≥ 3%. Por outro lado, 199 espécies, ou seja 83,6%
do total, apresentaram IVC ≤ 1% e 36 espécies, 15,1% do total, apresentaram o IVC mínimo
(0,07%). Já para o IVI, 174 espécies têm IVI≤ 1%, 73,1% da riqueza total, enquanto que apenas
32 espécies, 13,4% da riqueza, têm IVI mínimo (0,03%).
As análises indicam que as espécies menos abundantes são as que mais estruturam a
comunidade arbórea em questão. Elas dominam, em termos quantitativos absolutos e relativos,
os parâmetros avaliados, evidenciando que há um grande número de espécies de baixa
representatividade na comunidade, mas que determinam sua estrutura.
Na Tabela 5.38, é possível identificar os resultados desses parâmetros encontrados para
os Pontos analisados neste EIA.
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Tabela 5.38 - Parâmetros fitossociológicos da estutura horizontal das espécies arbóreas.
Nome Científico
morta

Nome Popular

Anadenanthera colubrina

Angico-branco

Inga sessilis

Ingá-ferradura

66

Casearia sylvestris

Guaçatunga

52

Myrcia splendens

Guamirim-miudo

Guarea guidonia

-

Ind

Fustes Ui Ut
221
254 15 15
102
113 9 15

G

DA
33,665 59
30,887 27

DR DoA DoR
13,3 0,72 9,01

FA

FR
100 3,7
60 2,2

6,15

0,64 7,99

0,32 3,97 13,33
0,15 1,88 73,33

0,5

7,95

2,7

14,681

18

3,98

6,873

14

3,13

82

2 15
64 11 15
91 5 15

3,753

22

4,94

Canjerana-miúda

34

56

22,592

9,1

2,05

Croton urucurana

Urucurana

51

85

6 15
1 15

0,09 1,12 33,33
0,23 2,86
40

15,195

14

3,07

0,23 2,85

Guapira opposita

Maria-faceira

36

40

6 15
4 15

6,699

9,6

2,17

0,17 2,14

8,892

7,5

1,69

3 15
5 15

11,217

4,5

1,02

9,089

5,6

1,27

9 15
5 15

4,023

10

2,35

9,440

5,1

1,15

5 15
5 15

4,784

7,5

1,69

3,444

11

2,41

1 15
3 15

10,614

1,6

0,36

10,276

2,9

0,66

4 15
4 15

4,576

6,1

1,39

5,901

3,5

0,78

2 15
6 15

8,060

2,4

0,54

2,599

5,3

1,21

1 15
4 15

5,847

8,5

1,93

0,1

4,812

6,4

1,45

0,04

16,112

1,9

0,42

0,14

6,092

4,3

0,96

0,09 1,11

3,091

5,9

1,33

81

Croton floribundus

Capíxingui

28

29

Parapiptadenia rigida

Monjoleiro

17

17

-

21

25

Limoeiro-bravo

39

67

Pau-jacaré

19

24

-

28

28

Camboatá

40

48

Amendoim-bravo

6

6

Indeterminada
Siparuna brasiliensis
Piptadenia gonoacantha
Piptadenia sp. 1
Cupania oblongifolia
Pterogyne nitens
Psidium guajava

Goiabeira

11

21

Handroanthus heptaphyllus

Ipê-roxo

23

25

Embaúba-prateada

13

13

Copaifera langsdorffii

Copaíba

9

10

Nectandra oppositifolia

Canela-branca

20

20

Guarea kunthiana

Figo-do-mato

32

37

Celtis iguanaea

Grão-de-galo

24

55

Angico-vermelho

7

18

Cecropia hololeuca

Anadenanthera peregrina
Mabea fistulifera
Zeyheria tuberculosa

Canudo-de-Pito

16

21

3 15
3 15

Ipê-tabaco

22

24

2 15
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VC
22,3
14,1

VI
VA VOL
26 44,88 17,4
16,3 20,36 33,9

5,01

8,44 10,12
7,7 8,75

4,74

1,2

6,06

7,28

9,88

2,49

1,5

4,91

6,37

6,83

6,36

6,67

0,2

5,92

6,17

7,17

6,56

40
0,24 2,95 26,67
0,3 3,8
20

1,5

4,31

5,77

6,28

4,92

1

4,63

5,61

5,92

8,82

0,7

4,82

5,56

5,66

22,4

0,22 2,79 33,33
0,05 0,64
60

1,2

4,05

5,27

5,45

12,3

2,2

2,99

5,19

5,78

1,04

0,19 2,38 33,33
0,13 1,62 33,33

1,2

3,53

4,75

4,89

8,17

1,2

3,31

4,53

4,83

5,64

0,07 0,87 33,33
0,29 3,59 6,67

1,2

3,28

4,5

5,12

1,88

0,2

3,96

4,2

4,20

15,2

20

0,7

3,15

3,88

3,93

3,07

0,12 1,49 26,67
0,16
2 26,67

1

2,88

3,85

4,06

6,68

1

2,78

3,76

3,83

8,04

0,22 2,69 13,33
0,07 0,88
40

0,5

3,24

3,73

3,75

14,1

1,5

2,09

3,55

3,71

3,64

6,67

0,2

3,12

3,37

3,77

2,65

0,5 26,67
1,7
20

1

1,95

2,92

3,15

0,66

0,7

2,12

2,85

2,87

6,16

20

0,7

2,07

2,81

2,90

3,86

0,07 0,92 13,33

0,5

2,25

2,73

2,93

2,21

0,2 2,49

1,2

12
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Nome Científico
Inga sp. 3
Matayba guianensis
Erythryna sp. 1

Nome Popular
Camboatá-branco

Ind

Fustes Ui Ut
4
10 1 15
9
10 4 15

-

9

9

Garcinia gardneriana

Bacupari

9

19

Guarea macrophylla

Catiguá-morcego

17

21

-

20

20

Azeitona-do-mato

14

20

Leiteiro

14

25

Pindaíba-preta

10

11

Pseudopiptadenia leptostachya
Vismia brasiliensis
Tabernaemontana hystrix
Guatteria australis
Cordia sp. 1

-

17

17

Unha-de-gato

17

22

Xylopia sericea

Pindaíba

10

10

Sparattosperma leucanthum

Tarumã

7

9

Bicuíba-branca

6

6

Brejaúva

9

18

Nectandra sp. 1

-

8

19

Myrtaceae sp. 3

-

13

13

Mimosa bimucronata

Virola bicuhyba
Astrocaryum aculeatissimum

Nectandra membranacea

Canela-amarela

10

11

Maclura tinctoria

Amora-branca

7

8

Canjerana

11

11

Pau-de-facho

5

5

Pau-d'álho

7

8

Alchornea glandulosa

Tapiá

6

7

Aegiphila integrifolia

Tamanqueira

4

4

Schinus terebinthifolia

Aroeira-vermelha

10

13

Cabralea canjerana
Aparisthmium cordatum
Gallesia integrifolia

Aspidosperma cf. olivaceum

Guatambu-vermelho
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3

4

G

DA
14,753 1,1
4,439 2,4

DR DoA DoR
0,24 0,17 2,12

FA

VC
2,36

VI
2,61

0,54

FR
6,67 0,2
0,08 1,04 26,67
1

VA

1,59

2,56

VOL
6,1
2,61
5,2
2,59

1 15
4 15

4,396

2,4

0,54

0,12 1,49

6,67

0,2

2,03

2,28

2,30

5,32

6,161

2,4

0,54

1

1,21

2,18

2,21

2,03

2 15
2 15

2,851

4,5

1,02

0,05 0,66 26,67
0,05 0,63 13,33

0,5

1,65

2,14

2,25

1,24

1,156

5,3

1,21

0,5

1,6

2,09

2,24

0,98

2 15
2 15

2,925

3,7

0,84

0,03 0,39 13,33
0,05 0,68 13,33

0,5

1,52

2,01

2,09

1,86

3,575

3,7

0,84

0,5

1,48

1,97

2,05

1,13

4 15
1 15

1,566

2,7

0,6

0,05 0,64 13,33
0,03 0,36 26,67

1

0,96

1,94

1,98

0,96

1,882

4,5

1,02

0,05 0,64

6,67

0,2

1,66

1,91

2,01

1,34

2 15
4 15

1,825

4,5

1,02

0,03

0,5

1,42

1,91

2,02

0,69

0,710

2,7

0,6

0,4 13,33
0,02 0,24 26,67

1

0,84

1,82

1,86

0,56

3 15
4 15

2,316

1,9

0,42

0,05 0,63

20

0,7

1,05

1,79

1,80

2,03

1,271

1,6

0,36

1

0,79

1,77

1,78

1,67

2 15
2 15

7,038

2,4

0,54

0,03 0,43 26,67
0,05 0,6 13,33

0,5

1,14

1,63

1,66

0,65

3,042

2,1

0,48

0,5

1,12

1,61

1,63

1,98

1 15
2 15

1,607

3,5

0,78

0,05 0,64 13,33
0,04 0,54 6,67

0,2

1,33

1,57

1,63

1,74

1,704

2,7

0,6

0,5

1,07

1,56

1,60

1,84

2 15
3 15

2,207

1,9

0,42

0,04 0,47 13,33
0,05 0,62 13,33

0,5

1,04

1,53

1,55

1,63

0,355

2,9

0,66

0,01 0,12

20

0,7

0,78

1,52

1,56

0,23

3 15
1 15

1,400

1,3

0,3

0,04 0,47

20

0,7

0,78

1,51

1,51

1,69

2,458

1,9

0,42

0,06 0,78

6,67

0,2

1,2

1,45

1,46

2,89

3 15
4 15

1,220

1,6

0,36

0,02

20

0,7

0,66

1,4

1,40

0,83

0,502

1,1

0,24

1

0,41

1,39

1,40

0,46

2 15
2 15

0,687

2,7

0,6

0,01 0,17 26,67
0,01 0,18 13,33

0,5

0,79

1,28

1,31

0,35

2,013

0,8

0,18

0,05

0,5

0,78

1,27

1,27

2,47

0,3

0,6 13,33
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Nome Científico
Miconia cf. brasiliensis
Casearia aculeata
Vernonanthura sp. 3

Nome Popular
Esporão

Ind

Fustes Ui Ut
12
16 1 15
6
7 3 15

-

7

7

Alseis floribunda

Quina-de-São-Paulo

7

10

Trichilia cf. hirta

Cedrinho

5

6

-

7

7

Euterpe edulis

Palmito-juçara

4

4

Corymbia sp.

Eucalipto

2

4

Davilla sp. 1

-

6

8

Andira sp. 1

Erythroxyllum sp. 1

-

12

18

Campomanesia sp. 2

-

3

4

Miconia cinnamomifolia

Jacatirão-de-casca-lisa

4

4

Piptocarpha macropoda

Candeia

5

5

Hyeronima alchorneoides

Licurana

3

3

Quaresmeira

3

5

Garapa

3

3

Erva-de-passarinho

10

10

Pleroma granulosum
Apuleia leiocarpa
Psychotria carthagenensis
Fabaceae 5

-

3

3

Fabaceae 20

-

2

3

Cuvantã

6

6

-

5

5

Falso-mate

4

5

Myrsine coriacea

Capororoquinha

6

6

Cariniana estrellensis

Jequitibá-branco

3

3

-

4

4

Matayba cf. elaeagnoides
Arecaceae sp. 1
Citronella paniculata

Myrtaceae sp. 4
Miconia sp. 3

-
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4

4

G

DA
1,131 3,2
0,423 1,6

DR DoA DoR
0,72 0,02 0,27

FA

FR
6,67 0,2
20 0,7

VC
1

VI
1,24

VA

0,49

1,23

VOL
1,29 0,56
1,23 0,25

0,36

0,01 0,13

0,03 0,32 13,33
0,04 0,53 6,67

0,5

0,74

1,23

1,25

0,94

0,2

0,95

1,2

1,21

2,2

0,03 0,39 13,33
0,02 0,25 13,33

0,5

0,7

1,18

1,19

0,78

0,5

0,67

1,16

1,18

0,48

0,5

0,65

1,14

1,15

1,34

0,2

0,88

1,13

1,12

2,13

2 15
1 15

0,943

1,9

0,42

2,202

1,9

0,42

2 15
2 15

1,503

1,3

0,3

0,736

1,9

0,42

2 15
1 15

1,199

1,1

0,24

5,860

0,5

0,12

0,03 0,41 13,33
0,06 0,76 6,67

1 15
1 15

2,179

1,6

0,36

0,04 0,51

6,67

0,2

0,87

1,12

1,12

1,16

0,808

3,2

0,72

0,01 0,15

6,67

0,2

0,87

1,12

1,17

0,24

3 15
3 15

0,659

0,8

0,18

0,01 0,16

20

0,7

0,34

1,08

1,07

0,49

0,310

1,1

0,24

0,01

0,1

20

0,7

0,35

1,08

1,08

0,29

1 15
2 15

1,587

1,3

0,3

0,04 0,54

6,67

0,2

0,84

1,08

1,09

1,95

1,160

0,8

0,18

0,5

0,57

1,06

1,06

1,83

2 15
3 15

2,180

0,8

0,18

0,03 0,39 13,33
0,03 0,39 13,33

0,5

0,57

1,05

1,06

1,16

0,367

0,8

0,18

0,01 0,12

20

0,7

0,3

1,04

1,03

0,26

1 15
2 15

0,415

2,7

0,6

0,01 0,14

0,74

0,99

1,02

0,26

0,824

0,18

0,5

0,46

0,95

0,95

1,11

1 15
2 15

3,047

0,5

0,12

6,67
0,02 0,28 13,33
0,04 0,56 6,67

0,2

0,8

0,2

0,68

0,93

0,92

1,77

0,227

1,6

0,36

0,5

0,44

0,93

0,94

0,13

1 15
2 15

1,116

1,3

0,3

0,01 0,08 13,33
0,03 0,38 6,67

0,2

0,68

0,92

0,93

0,44

0,810

1,1

0,24

0,5

0,43

0,92

0,93

0,49

2 15
2 15

0,134

1,6

0,36

0,02 0,19 13,33
0 0,05 13,33

0,5

0,41

0,9

0,91

0,08

0,614

0,8

0,18

0,5

0,39

0,88

0,88

1,06

2 15
2 15

0,308

1,1

0,24

0,02 0,21 13,33
0,01 0,1 13,33

0,5

0,35

0,83

0,84

0,32

0,193

1,1

0,24

0,01 0,07 13,33

0,5

0,31

0,8

0,81

0,11
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Nome Científico
Solanum swartzianum
Bathysa australis
Fabaceae 4

Nome Popular
Maria-pretinha
Macuqueiro

Ind

Fustes Ui Ut
3
3 2 15
2
2 2 15

-

4

5

Cedro-rosa

2

2

-

4

4

Machaerium stipitatum

Sapuva

3

3

Monteverdia gonoclada

Café-de-jacu

6

6

Vernonanthura sp. 2

-

2

2

Annona dolabripetala

Pinha-do-mato

2

3

Cedrela fissilis
Ocotea sp. 2

Protium heptaphyllum

Almecegueira

3

4

Quina

2

2

-

2

2

Cordia trichoclada

Douradinha

2

2

Cecropia glaziovii

Embaúba

5

5

Cupania vernalis

Cuvatã

2

4

Fruta-de-macuco

6

6

-

1

1

Coutarea hexandra
Miconia sp. 1

Quararibea turbinata
Solanum sp. 1
Fabaceae 2

-

2

2

Bacupari-miúdo

2

2

Trichilia sp. 1

-

5

7

Fabaceae 17

-

3

3

Salacia grandifolia

Saputá-pessego

2

2

Tapirira guianensis

Tapiriri

2

2

Casearia sp. 1

-

2

2

Indeterminada 18

-

2

2

Posoqueria acutifolia

Lauraceae sp. 2

-

LT 345kV Santos
Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

2

2

G

DA
0,383 0,8
0,523 0,5

DR DoA DoR FA FR
0,18 0,01 0,13 13,33 0,5
0,12 0,01 0,18 13,33 0,5

2 15
2 15

0,224

1,1

0,24

0,484

0,5

1 15
2 15

0,831

VC
0,31

VI
0,8

VA

0,3

0,79

VOL
0,80 0,27
0,79 0,78

0,5

0,3

0,79

0,80

0,12

0,12

0 0,06 13,33
0,01 0,16 13,33

0,5

0,28

0,77

0,77

0,44

1,1

0,24

0,02 0,28

6,67

0,2

0,52

0,77

0,77

0,94

0,238

0,8

0,18

0,5

0,26

0,75

0,75

0,17

1 15
1 15

0,433

1,6

0,36

0,01 0,08 13,33
0,01 0,15 6,67

0,2

0,51

0,75

0,76

0,52

1,097

0,5

0,12

0,03 0,37

6,67

0,2

0,49

0,74

0,73

1,68

2 15
2 15

0,611

0,5

0,12

0,24

0,73

0,73

0,27

0,196

0,18

0,01 0,12 13,33
0 0,05 13,33

0,5

0,8

0,5

0,23

0,72

0,72

0,1

1 15
2 15

0,950

0,5

0,12

0,03 0,32

6,67

0,2

0,44

0,69

0,68

0,2

0,224

0,5

0,12

0,5

0,2

0,69

0,69

0,31

2 15
1 15

0,200

0,5

0,12

0,01 0,08 13,33
0,01 0,07 13,33

0,5

0,19

0,68

0,68

0,16

0,377

1,3

0,3

0,01 0,13

6,67

0,2

0,43

0,67

0,68

0,31

2 15
1 15

0,470

0,5

0,12

0,5

0,18

0,67

0,67

0,12

0,201

1,6

0,36

0,01 0,06 13,33
0,01 0,07 6,67

0,2

0,43

0,67

0,68

0,13

1 15
2 15

1,093

0,3

0,06

0,03 0,37

0,2

0,43

0,67

0,67

1,77

0,111

0,5

0,12

0,5

0,16

0,65

0,65

0,12

2 15
1 15

0,106

0,5

0,12

0,5

0,16

0,65

0,65

0,06

0,387

1,3

0,3

1 15
2 15

0,628

0,8

0,088

1 15
2 15
1 15
1 15

6,67
0 0,04 13,33
0 0,04 13,33

0,01

0,1

6,67

0,2

0,4

0,65

0,65

0,15

0,18

0,02 0,21

6,67

0,2

0,39

0,64

0,63

0,57

0,5

0,12

0,5

0,15

0,64

0,64

0,05

0,802

0,5

0,12

0 0,03 13,33
0,02 0,27 6,67

0,2

0,39

0,64

0,63

1,21

0,057

0,5

0,12

0,5

0,14

0,63

0,63

0,04

0,028

0,5

0,12

0 0,02 13,33
0,02 0,22 6,67

0,2

0,34

0,59

0,58

0,97

0,654

0,5

0,12

0,02 0,22

0,2

0,34

0,59

0,58

0,46

6,67
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Nome Científico
Ocotea sp. 1
Ficus sp. 2

Nome Popular
-

Ind

Fustes Ui Ut
1
2 1 15
2
2 1 15

Urera baccifera

Urtiga-braba

3

8

Brosimum sp. 1

-

4

4

Catiguá-branco

4

4

Fabaceae 24

-

1

1

Fabaceae 8

-

2

3

Indeterminada 6

-

1

1

Fabaceae 15

-

3

3

Trichilia silvatica

Allophylus edulis

Fruta-de-pombo

2

3

Indeterminada 1

-

1

1

Indeterminada 19

-

2

2

Bauhinia sp. 1

-

1

1

Pleroma sp. 1

-

1

1

Indeterminada 12

-

1

1

Myrsine sp. 1

-

3

3

Ficus sp. 1

-

1

1

Myrtaceae sp. 2

-

3

4

Joá-de-árvore

3

3

Solanum sp. 3

-

2

3

Syagrus sp. 2

-

1

1

Indeterminada 23

-

3

3

Inga sp. 2

-

3

3

Fabaceae 23

-

2

2

Fabaceae 3

-

3

3

Solanum pseudoquina

Indeterminada 4

-

LT 345kV Santos
Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

1

1

G

DA
1,628 0,3
0,631 0,5

DR DoA DoR
0,06 0,02 0,28

FA

0,12

0,02 0,21

FR
6,67 0,2
6,67 0,2

VC
0,34

VI
0,59

VA

0,33

0,58

VOL
0,58 1,02
0,57 0,74

1 15
1 15

0,994

0,8

0,18

0,01 0,12

6,67

0,2

0,3

0,54

0,54

0,12

0,130

1,1

0,24

0 0,04

6,67

0,2

0,29

0,53

0,53

0,08

1 15
1 15

0,126

1,1

0,24

0 0,04

6,67

0,2

0,28

0,53

0,53

0,06

0,622

0,3

0,06

0,02 0,21

6,67

0,2

0,27

0,52

0,51

0,76

1 15
1 15

0,862

0,5

0,12

0,01 0,16

6,67

0,2

0,28

0,52

0,52

0,49

0,013

0,3

0,06

0,02 0,21

6,67

0,2

0,27

0,52

0,51

0,88

1 15
1 15

0,250

0,8

0,18

0,01 0,08

6,67

0,2

0,27

0,51

0,50

0,22

0,597

0,5

0,12

0,01 0,14

6,67

0,2

0,26

0,5

0,50

0,39

1 15
1 15

0,091

0,3

0,06

0,02 0,19

6,67

0,2

0,25

0,5

0,49

0,75

0,661

0,5

0,12

0,01 0,14

6,67

0,2

0,26

0,5

0,50

0,55

1 15
1 15

0,554

0,3

0,06

0,01 0,19

6,67

0,2

0,25

0,49

0,49

0,56

0,554

0,3

0,06

0,01 0,19

6,67

0,2

0,25

0,49

0,49

0,67

1 15
1 15

0,237

0,3

0,06

0,01 0,18

6,67

0,2

0,24

0,48

0,48

0,75

0,155

0,8

0,18

0 0,05

6,67

0,2

0,23

0,48

0,47

0,09

1 15
1 15

0,502

0,3

0,06

0,01 0,17

6,67

0,2

0,23

0,47

0,47

0,56

0,155

0,8

0,18

0 0,04

6,67

0,2

0,22

0,47

0,46

0,08

1 15
1 15

0,128

0,8

0,18

0 0,04

6,67

0,2

0,22

0,47

0,46

0,07

0,461

0,5

0,12

0,01 0,11

6,67

0,2

0,23

0,47

0,47

0,19

1 15
1 15

0,502

0,3

0,06

0,01 0,17

6,67

0,2

0,23

0,47

0,47

0,41

0,327

0,8

0,18

0 0,03

6,67

0,2

0,21

0,46

0,45

0,06

1 15
1 15

0,107

0,8

0,18

0 0,04

6,67

0,2

0,22

0,46

0,46

0,06

0,262

0,5

0,12

0,01 0,09

6,67

0,2

0,21

0,45

0,45

0,11

1 15
1 15

0,085

0,8

0,18

0 0,03

6,67

0,2

0,21

0,45

0,45

0,04

0,099

0,3

0,06

0,01 0,15

6,67

0,2

0,21

0,45

0,45

0,63
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Nome Científico
Meliaceae sp. 1
Vernonanthura sp. 1

-

Fustes Ui Ut
1
1 1 15
2
2 1 15

Fabaceae 14

-

2

2

Indeterminada 10

-

1

1

Sucará

2

2

Solanum sp. 2

-

2

2

Vochysia sp. 1

-

1

1

Arecaceae sp. 2

-

1

1

Pau-de-espeto

2

2

Xylosma cf. pseudosalzmannii

Casearia cf. gossypiosperma
Cupania cf. furfuracea

Nome Popular
-

Camboatá-dourado

Ind

1

1

Fabaceae 10

-

1

1

Handroanthus sp. 1

-

2

2

Indeterminada 22

-

1

1

Myrtaceae sp. 1

-

2

2

Dalbergia nigra

Jacarandá-da-Bahia

1

1

Fabaceae 18

-

2

2

Indeterminada 7

-

2

2

Luehea grandiflora

Açoita-cavalo-graúdo

1

2

Casearia decandra

Guaçatunga-branca

1

1

Cestrum sp. 1

-

2

2

Fabaceae 7

-

1

1

Figueira-brava

1

1

Indeterminada 11

-

1

1

Indeterminada 25

-

1

1

Piptocarpha sp. 2

-

1

1

Ficus cf. guaranitica

Dyospiros sp. 1

-

LT 345kV Santos
Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

2

2

G

DA
0,430 0,3
0,259 0,5

DR DoA DoR
0,06 0,01 0,15

FA

0,12

0,01 0,09

FR
6,67 0,2
6,67 0,2

VC
0,21

VI
0,45

VA

0,21

0,45

VOL
0,45 0,61
0,45 0,27

1 15
1 15

0,227

0,5

0,12

0,01 0,08

6,67

0,2

0,2

0,44

0,44

0,16

0,567

0,3

0,06

0,01 0,13

6,67

0,2

0,19

0,44

0,43

0,51

1 15
1 15

0,233

0,5

0,12

0,01 0,08

6,67

0,2

0,2

0,44

0,44

0,23

0,187

0,5

0,12

0,01 0,06

6,67

0,2

0,18

0,43

0,42

0,21

1 15
1 15

0,363

0,3

0,06

0,01 0,12

6,67

0,2

0,18

0,43

0,42

0,44

0,352

0,3

0,06

0,01 0,12

6,67

0,2

0,18

0,42

0,42

0,21

1 15
1 15

0,153

0,5

0,12

0 0,05

6,67

0,2

0,17

0,42

0,41

0,1

0,06

0,01 0,11

0,17

0,42

0,332

0,3

6,67

0,2

0,41

0,27

1 15
1 15

0,342

0,3

0,06

0,01 0,12

6,67

0,2

0,18

0,42

0,42

0,28

0,164

0,5

0,12

0 0,06

6,67

0,2

0,18

0,42

0,42

0,13

1 15
1 15

0,181

0,3

0,06

0,01 0,11

6,67

0,2

0,17

0,42

0,41

0,33

0,122

0,5

0,12

0 0,04

6,67

0,2

0,16

0,41

0,40

0,12

1 15
1 15

0,283

0,3

0,06

0,1

6,67

0,2

0,16

0,4

0,40

0,26

0,091

0,5

0,12

0 0,03

6,67

0,2

0,15

0,4

0,39

0,05

1 15
1 15

0,622

0,5

0,12

0 0,04

6,67

0,2

0,16

0,4

0,40

0,09

0,541

0,3

0,06

0,01 0,09

6,67

0,2

0,15

0,4

0,39

0,22

1 15
1 15

0,251

0,3

0,06

0,01 0,08

6,67

0,2

0,15

0,39

0,38

0,3

0,080

0,5

0,12

0 0,03

6,67

0,2

0,15

0,39

0,39

0,05

1 15
1 15

0,251

0,3

0,06

0,01 0,08

6,67

0,2

0,15

0,39

0,38

0,2

0,264

0,3

0,06

0,01 0,09

6,67

0,2

0,15

0,39

0,39

0,16

1 15
1 15

0,385

0,3

0,06

0,01 0,08

6,67

0,2

0,14

0,39

0,38

0,36

0,075

0,3

0,06

0,01 0,08

6,67

0,2

0,14

0,39

0,38

0,29

1 15
1 15

0,237

0,3

0,06

0,01 0,08

6,67

0,2

0,14

0,39

0,38

0,24

0,043

0,5

0,12

0 0,01

6,67

0,2

0,14

0,38

0,37

0,01

0,01
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Nome Científico
Indeterminada 20

Nome Popular

Jacaratia spinosa

Jacatiá

-

Ind

Fustes Ui Ut
1
1 1 15
1
1 1 15

Lauraceae sp. 3

-

1

2

Myrcia sp. 2

-

2

2

Psychotria sp. 2

-

1

1

Didymopanax sp. 1

-

1

1

Fabaceae 19

-

1

1

Indeterminada 21

-

1

1

Fabaceae 11

-

1

1

Fabaceae 25

-

1

1

Indeterminada 15

-

1

1

Xylosma cf. glaberrima

Sucurá

1

2

Curatella americana

Lixeira

1

2

Syagrus sp. 1

-

1

1

Campomanesia sp. 1

-

1

1

Copaifera trapezifolia

Pau-óleo

1

1

-

1

1

Fabaceae 13
Guapira hirsuta

Caixeta

1

1

Indeterminada 16

-

1

1

Indeterminada 2

-

1

1

Indeterminada 3

-

1

1

Indeterminada 8

-

1

1

Lauraceae sp. 1

-

1

2

Cascudo

1

1

-

1

1

Maprounea guianensis
Solanum sp. 4
Actinostemon sp. 1

-

LT 345kV Santos
Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

1

1

G

DA
0,102 0,3
0,208 0,3

DR DoA DoR
0,06 0,01 0,07

FA

0,06

0,01 0,07

FR
6,67 0,2
6,67 0,2

VC
0,13

VI
0,38

VA

0,13

0,38

VOL
0,37 0,22
0,37 0,17

1 15
1 15

0,418

0,3

0,06

0,01 0,07

6,67

0,2

0,13

0,38

0,37

0,11

0,051

0,5

0,12

0 0,02

6,67

0,2

0,14

0,38

0,38

0,03

1 15
1 15

0,233

0,3

0,06

0,01 0,08

6,67

0,2

0,14

0,38

0,38

0,28

0,181

0,3

0,06

0 0,06

6,67

0,2

0,12

0,37

0,36

0,31

1 15
1 15

0,181

0,3

0,06

0 0,06

6,67

0,2

0,12

0,37

0,36

0,18

0,221

0,3

0,06

0 0,06

6,67

0,2

0,12

0,37

0,36

0,17

1 15
1 15

0,173

0,3

0,06

0 0,06

6,67

0,2

0,12

0,36

0,36

0,25

0,152

0,3

0,06

0 0,05

6,67

0,2

0,11

0,36

0,35

0,08

1 15
1 15

0,049

0,3

0,06

0 0,06

6,67

0,2

0,12

0,36

0,36

0,18

0,342

0,3

0,06

0 0,06

6,67

0,2

0,12

0,36

0,36

0,14

1 15
1 15

0,233

0,3

0,06

0 0,04

6,67

0,2

0,1

0,35

0,34

0,06

0,138

0,3

0,06

0 0,05

6,67

0,2

0,11

0,35

0,35

0,05

1 15
1 15

0,093

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,34

0,33

0,09

0,099

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,34

0,33

0,1

1 15
1 15

0,107

0,3

0,06

0 0,04

6,67

0,2

0,1

0,34

0,34

0,07

0,107

0,3

0,06

0 0,04

6,67

0,2

0,1

0,34

0,34

0,05

1 15
1 15

0,177

0,3

0,06

0 0,04

6,67

0,2

0,1

0,34

0,34

0,09

0,413

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,34

0,33

0,1

1 15
1 15

0,237

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,34

0,33

0,05

0,106

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,34

0,33

0,08

1 15
1 15

0,173

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,34

0,33

0,05

0,091

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,34

0,33

0,08

1 15
1 15

0,099

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,34

0,33

0,08

0,068

0,3

0,06

0,00 0,02

6,67

0,2

0,08

0,33

0,32

0,03
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Nome Científico
Couepia grandiflora

Oiti-do-cerrado

Didymopanax sp. 2

-

Fustes Ui Ut
1
3 1 15
1
1 1 15

Fabaceae 1

-

1

1

Fabaceae 21

-

1

1

Handroanthus sp. 3

-

1

1

Indeterminada 13

-

1

1

Indeterminada 24

-

1

1

Inga sp. 1

-

1

1

Pixiricão

1

1

Miconia cf. formosa
Myrcia sp. 1
Pleroma sp. 2

Nome Popular

-

Ind

1

1

-

1

1

Pouteria caimito

Abiu

1

1

Sapotaceae sp. 1

-

1

3

Brosimum sp. 2

-

1

1

Calyptranthes sp. 1

-

1

1

Coussarea nodosa

-

1

1

Fabaceae 12

-

1

1

Fabaceae 22

-

1

1

Fabaceae 6

-

1

1

Farinha-seca

1

1

Ipê-amarelo-miúdo

1

1

Indeterminada 14

-

1

1

Miconia sp. 4

-

1

1

Monteverdia sp. 1

-

1

1

Canela-amarela

1

1

Guapira cf. nitida
Handroanthus chrysotrichus

Ocotea cf. diospyrifolia
Pourouma guianensis

Embaubarana
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1

2

G

DA
0,212 0,3
0,062 0,3

DR DoA DoR
0,06
0 0,02

FA

0,06

0 0,02

FR
6,67 0,2
6,67 0,2

VC
0,08

VI
0,33

VA

0,08

0,33

VOL
0,32 0,04
0,32 0,02

1 15
1 15

0,083

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,33

0,33

0,07

0,072

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,33

0,32

0,04

1 15
1 15

0,085

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,33

0,33

0,08

0,528

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,33

0,32

0,04

1 15
1 15

0,096

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,33

0,33

0,02

0,062

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,33

0,32

0,04

1 15
1 15

0,085

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,33

0,33

0,1

0,06

0 0,02

0,08

0,33

0,064

0,3

6,67

0,2

0,32

0,06

1 15
1 15

0,071

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,33

0,32

0,06

0,075

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,33

0,33

0,05

1 15
1 15

0,212

0,3

0,06

0 0,03

6,67

0,2

0,09

0,33

0,33

0,05

0,045

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,02

1 15
1 15

0,049

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,02

0,035

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,32

0,31

0,01

1 15
1 15

0,038

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,32

0,31

0,03

0,045

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,02

1 15
1 15

0,053

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,04

0,053

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,08

1 15
1 15

0,047

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,02

0,062

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,04

1 15
1 15

0,031

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,32

0,31

0,01

0,042

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,32

0,31

0,03

1 15
1 15

0,036

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,32

0,31

0,03

0,102

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,04
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Nome Científico
Rudgea cf. jasminoides
Sapium glandulosum

Pau-de-leite

Fustes Ui Ut
1
1 1 15
1
1 1 15

Schizolobium parahyba

Guapuruvu

1

4

Juá-açu

1

1

Tatu

1

1

Pau-ervilha

1

1

Trichilia sp. 2

-

1

1

Zanthoxyllum sp. 1

-

1

1

Annona cf. sylvatica

Araticum-do-mato

1

1

Solanum bullatum
Tetrastylidium grandifolium
Trichilia cf. elegans

Casearia cf. obliqua

Nome Popular
Véu-de-noiva

Ind

Guaçatunga-vermelha

1

1

Dasyphyllum sp. 1

-

1

1

Fabaceae 16

-

1

1

Fabaceae 9

-

1

1

Handroanthus sp. 2

-

1

1

Indeterminada 17

-

1

2

Indeterminada 5

-

1

1

Indeterminada 9

-

1

2

Lacistema pubescens

Guacazinho

1

1

Margaritopsis sp. 1

-

1

1

Meliaceae sp. 2

-

1

1

Miconia sp. 2

-

1

1

Myrocarpus sp. 1

-

1

1

Myrtaceae sp. 5

-

1

1

Canela-limbosa

1

1

Coração-de-bugre

1

1

Ocotea cf. brachybotrya
Pera glabrata
Piptocarpha sp. 1

-
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1

1

G

DA
0,045 0,3
0,035 0,3

DR DoA DoR
0,06
0 0,02

FA

0,06

0 0,01

FR
6,67 0,2
6,67 0,2

VC
0,08

VI
0,32

VA

0,07

0,32

VOL
0,32 0,05
0,31 0,01

1 15
1 15

0,202

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,02

0,049

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,03

1 15
1 15

0,053

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,04

0,045

0,3

0,06

0 0,02

6,67

0,2

0,08

0,32

0,32

0,02

1 15
1 15

0,035

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,32

0,31

0,03

0,035

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,32

0,31

0,02

1 15
1 15

0,025

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

0,025

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

1 15
1 15

0,023

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

0,019

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

1 15
1 15

0,020

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

0,023

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

1 15
1 15

0,212

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,02

0,442

0,3

0,06

0

0

6,67

0,2

0,06

0,31

0,30

0,01

1 15
1 15

0,049

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,02

0,018

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

1 15
1 15

0,025

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

0,025

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,02

1 15
1 15

0,025

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,02

0,027

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,02

1 15
1 15

0,019

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

0,020

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

1 15
1 15

0,023

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

0,021

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01
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Nome Científico
Psychotria sp. 1
Rubiaceae sp. 1

-

Fustes Ui Ut
1
1 1 15
1
1 1 15

Sapindaceae sp. 1

-

1

1

Canemaçu

1

Catiguá

1

Tetrorchidium rubrivenium
Trichilia cf. pallens

Nome Popular
-

Ind

G

DA
0,019 0,3
0,021 0,3

DR DoA DoR
0,06
0 0,01

FA

0,06

0 0,01

FR
6,67 0,2
6,67 0,2

VC
0,07

VI
0,31

VA

0,07

0,31

VOL
0,31 0,01
0,31 0,01

0,019

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

1

1 15
1 15

0,021

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

1

1 15

0,018

0,3

0,06

0 0,01

6,67

0,2

0,07

0,31

0,31

0,01

TOTAL GERAL
1659
2042
405,8 445 99,8 7,85 100 2727 99 200 300
335 318
Legenda: Ind. = número de indivíduos árvore; Ui = no de parcelas nas quais a espécie foi registrada; Ut = no total de unidades amostrais; G = área basal em m²; DA = Densidade
absoluta (indivíduos/ha); DR = Densidade relativa (%); DoA = Dominância absoluta (m²/ha); DoR = Dominância relativa (%); FA = Frequência absoluta; FR = Frequência
relativa (%); VC = Valor de Cobertura; VI = Valor de Importância; VA = Valor de Importância Ampliado. As espécies estão em ordem decrescente de VI.
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A comunidade arbórea amostrada apresentou uma densidade média de 449,87
indivíduos/ha e de 2.071 fustes/ha, DAP médio de 12,2 cm, área basal média do total de 30,15
m²/ha. Quando se realiza uma análise comparativa entre as Parcelas, tem-se que a Parcela com
maior densidade tanto de indivíduos quanto de fustes foi a P03, com 1.830 ind/ha e 1.990
fustes/ha. Em contrapartida, a que obteve a menor densidade foi a P06, com 430 ind/ha e 570
fustes/ha. No caso de área basal, as parcelas P04, P13 e P03 foram as que obtiveram maior
somatório de áreas basais das espécies, com 3,3 m²/ha, 3,2 m²/ha e 3,0 m²/ha, respectivamente,
que representa cerca de 31% do total de área basal da área estudada.
Quanto à mortalidade, todas as Parcelas continham indivíduos mortos, sendo a P07 a
unidade que apresentou o maior número - 39 indivíduos mortos, que representam 22,5% do
total de indivíduos dentro da respectiva Parcela e 2,3% do total de indivíduos do total amostrado
(Figura 5.131).
A unidade amostral (parcela) P07 apresentou o maior número de indivíduos mortos e a
segunda maior densidade total de indivíduos. O processo que estrutura essa comunidade pode
ter relação com diferentes fatores, como por exemplo, variáveis ambientais como tipo de solo,
ou competição por luz, ou diferentes estágios sucessionais.

Figura 5.132 - Número de indivíduos mortos por cada Unidade Amostral (UA).

As estruturas diamétrica e altimétrica permitem inferir sobre a estabilidade da
comunidade arbórea em questão. A linha de tendência, ou curva de tendência, apresentando o
formato exponencial (“J” invertido), indica uma comunidade estável, onde as classes de menor
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diâmetro são mais abundantes do que as de maior diâmetro, retratando um crescimento
gradativo da comunidade (DURIGAN et al., 2009; SCOLFORO et al, 2008).
A Figura 5.132 retrata a estrutura diamétrica da comunidade arbórea deste EIA. A curva
apresenta o padrão “J” invertido, característico de espécies e florestas tropicais inequiâneas,
onde há uma concentração maior de indivíduos nas menores classes (CYSNEIROS et al., 2017),
mostrando que a menor classe (5<10 cm) tem mais indivíduos (958 fustes – 56,9% do total de
fustes) do que a classe seguinte (10<15 cm) (364 fustes – 21,6%) e decresce exponencialmente
conforme avança nas classes diamétricas.
Segundo MOREIRA et al. (2014), esse padrão de distribuição diamétrica é resultado da
dinâmica existente entre a mortalidade e recrutamento de indivíduos da floresta. A distribuição
diamétrica de todas as Parcelas é ilustrada na Figura 5.133.
Segundo MARTINS (1991) e SANTOS et al. (1998, apud MACHADO et al., 2004), a
maior densidade de indivíduos menores não indica ausência de problemas de regeneração,
devendo ser considerada com cautela. CYSNEIROS et al. (2017) inferem que fatores que
parecem influenciar diretamente a distribuição diamétrica de espécies tropicais são o porte e o
grupo ecológico da espécie, associados ao estágio sucessional predominante no mosaico
florestal em que estão inseridas.

Figura 5.133 - Distribuição diamétrica dos fustes da comunidade inventariada.
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Figura 5.134 - Distribuição diamétrica em classes de 5 cm para cada parcela.

Observando dois aspectos do padrão da dispersão do número de fustes por classes de
diâmetro de cada comunidade, é possível deduzir informações sobre o estado estrutural da
comunidade, considerando:
➢ a forma geral: quanto mais semelhante a um modelo exponencial (“J” invertido), mais
estruturada a comunidade se encontra;
➢ a inclinação da curva: quanto mais íngreme for a curva, mais inicial é o estágio em que a
comunidade se encontra, ou quanto mais suave, mais avançado.
Estrutura Vertical
A estrutura vertical da vegetação, analisada considerando a estratificação por classe de
altura, apontou para uma alta concentração de fustes nas classes intermediárias, que agruparam
74,9% (1.260) dos fustes amostrados. O estrato inferior contribui com apenas 9,4% (158 fustes)
do total, e o estrato superior, com 15,6% (263) dos fustes. A distribuição e a estrutura altimétrica
estão evidenciadas nas Figuras 5.135 e 5.136.
A Tabela 5.39 apresenta a participação das espécies inventariadas em cada estrato, bem
como sua Posicão Sociológica (PSA e PSR). Os estratos inferior e intermediário concentram o
maior número dos fustes relacionados no estudo, o que corrobora com a classificação dos
fragmentos enquadrados nos estágios inicial e médio de regeneração.
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Figura 5.135 - Distribuição dos fustes por estratos.

Figura 5.136 - Distribuição e estrutura altimétrica dos fustes em classes de 1 metro.
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Tabela 5.39 - Parâmetros da estrutura vertical das espécies inventariadas
ESTRATOS
ESPÉCIE
TOTAL
PSA
Inferior Médio Superior
Actinostemon sp. 1
Aegiphila integrifolia

1
1

Alchornea glandulosa
Allophylus edulis

3
5

1

1

1

PSR

1

0,03

0,00

4

0,12

0,01

6

0,18

0,01

2

0,06

0,00

Alseis floribunda

3

4

7

0,21

0,02

Anadenanthera colubrina

71

31

102

3,10

4,02

Anadenanthera peregrina

3

4

7

0,21

0,02

7

0,21

0,02

1

0,03

0,00

2

0,06

0,00

5

0,15

0,01

Andira sp. 1

1

Annona cf. sylvatica

1

6

Annona dolabripetala

2

Aparisthmium cordatum

2

3

Apuleia leiocarpa

1

2

3

0,09

0,00

Arecaceae sp. 1

3

2

5

0,15

0,01

Arecaceae sp. 2

1

1

0,03

0,00

Aspidosperma cf. olivaceum

1

3

0,09

0,00

9

0,27

0,03

2

0,06

0,00

Astrocaryum aculeatissimum

3

2

6

Bathysa australis

2

Bauhinia sp. 1

1

1

0,03

0,00

Brosimum sp. 1

4

4

0,12

0,01

Brosimum sp. 2

1

1

0,03

0,00

Cabralea canjerana

11

11

0,33

0,05

Calyptranthes sp. 1

1

1

0,03

0,00

Campomanesia sp. 1

1

1

0,03

0,00

Campomanesia sp. 2

2

1

3

0,09

0,00

Cariniana estrellensis

2

1

3

0,09

0,00

Casearia aculeata

6

6

0,18

0,01

Casearia cf. gossypiosperma

2

2

0,06

0,00

Casearia cf. obliqua

1

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

2

0,06

0,00

Casearia decandra

1

Casearia sp. 1
Casearia sylvestris

2
41

6

52

1,58

1,05

Cecropia glaziovii

5

4

1

5

0,15

0,01

Cecropia hololeuca

5

8

13

0,40

0,07

Cedrela fissilis

2

2

0,06

0,00

20

24

0,73

0,22

Cestrum sp. 1

2

2

0,06

0,00

Citronella paniculata

4

4

0,12

0,01

Copaifera langsdorffii

1

9

0,27

0,03

Copaifera trapezifolia

1

1

0,03

0,00

15

17

0,52

0,11

2

2

0,06

0,00

Celtis iguanaea

Cordia sp. 1
Cordia trichoclada

4

2

8
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Corymbia sp.

1

Couepia grandiflora
Coussarea nodosa

1

2

0,06

0,00

1

1

0,03

0,00

1

1

0,03

0,00

Coutarea hexandra

1

1

2

0,06

0,00

Croton floribundus

2

21

5

28

0,85

0,30

Croton urucurana

50

1

51

1,55

1,01

Cupania cf. furfuracea

1

1

0,03

0,00

40

1,22

0,62

Cupania oblongifolia

3

36

1

Cupania vernalis

2

2

0,06

0,00

Curatella americana

1

1

0,03

0,00

Dalbergia nigra

1

1

0,03

0,00

Dasyphyllum sp. 1

1

1

0,03

0,00

Davilla sp. 1

6

6

0,18

0,01

1

0,03

0,00

1

1

0,03

0,00

1

2

0,06

0,00

Erythroxyllum sp. 1

12

12

0,36

0,06

Erythryna sp. 1

4

5

9

0,27

0,03

2

1

4

0,12

0,01

Didymopanax sp. 1

1

Didymopanax sp. 2
Dyospiros sp. 1

Euterpe edulis

1

1

Fabaceae 1

1

1

0,03

0,00

Fabaceae 10

1

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

Fabaceae 11

1

Fabaceae 12

1

1

0,03

0,00

Fabaceae 13

1

1

0,03

0,00

Fabaceae 14

2

2

0,06

0,00

Fabaceae 15

3

3

0,09

0,00

Fabaceae 16

1

1

0,03

0,00

Fabaceae 17

2

3

0,09

0,00

Fabaceae 18

2

2

0,06

0,00

Fabaceae 19

1

1

0,03

0,00

Fabaceae 2

1

1

2

0,06

0,00

Fabaceae 20

1

1

2

0,06

0,00

Fabaceae 21

1

1

0,03

0,00

Fabaceae 22

1

1

0,03

0,00

Fabaceae 23

2

2

0,06

0,00

Fabaceae 24

1

1

0,03

0,00

1

1

1

0,03

0,00

2

3

0,09

0,00

Fabaceae 4

4

4

0,12

0,01

Fabaceae 5

1

3

0,09

0,00

Fabaceae 6

1

1

0,03

0,00

Fabaceae 7

1

1

0,03

0,00

Fabaceae 8

1

2

0,06

0,00

Fabaceae 9

1

1

0,03

0,00

Fabaceae 25
Fabaceae 3

1

2

1
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Ficus cf. guaranitica

1

1

0,03

0,00

1

1

0,03

0,00

1

1

2

0,06

0,00

6

1

7

0,21

0,02

5

3

9

0,27

0,03

1

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

36

1,09

0,50

34

1,03

0,45

32

0,97

0,40

17

0,52

0,11

10

0,30

0,04

1

0,03

0,00

23

0,70

0,20

Ficus sp. 1
Ficus sp. 2
Gallesia integrifolia
Garcinia gardneriana

1

Guapira cf. nitida
Guapira hirsuta

1

Guapira opposita

2

29

Guarea guidonia

4

30

Guarea kunthiana

2

29

Guarea macrophylla

2

15

5
1

Guatteria australis

9

Handroanthus chrysotrichus

1

Handroanthus heptaphyllus

12

Handroanthus sp. 1

2

2

0,06

0,00

Handroanthus sp. 2

1

1

0,03

0,00

Handroanthus sp. 3

1

1

0,03

0,00

Hyeronima alchorneoides

1

2

3

0,09

0,00

10

Indeterminada

1

1
11

10

21

0,64

0,17

Indeterminada 1

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 10

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 11

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 12

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 13

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 14

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 15

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 16

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 17

1

Indeterminada 18

1

0,03

0,00

2

2

0,06

0,00

1

2

0,06

0,00

Indeterminada 19

1

Indeterminada 2

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 20

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 21

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 22

1

1

0,03

0,00

2

3

0,09

0,00

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

Indeterminada 23

1

Indeterminada 24

1

Indeterminada 25
Indeterminada 3

1
1

Indeterminada 4
Indeterminada 5

1
1

Indeterminada 6

1

Indeterminada 7

2

2

0,06

0,00

Indeterminada 8

1

1

0,03

0,00

Indeterminada 9

1

1

0,03

0,00
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Inga sessilis

66

2,01

1,68

1

1

0,03

0,00

3

3

0,09

0,00

4

4

0,12

0,01

1

1

0,03

0,00

Lacistema pubescens

1

1

0,03

0,00

Lauraceae sp. 1

1

1

0,03

0,00

Lauraceae sp. 2

2

2

0,06

0,00

Lauraceae sp. 3

1

1

0,03

0,00

Luehea grandiflora

1

1

0,03

0,00

Mabea fistulifera

11

16

0,49

0,10

3

0,09

0,00

7

0,21

0,02

Inga sp. 1
Inga sp. 2
Inga sp. 3
Jacaratia spinosa

2

Machaerium stipitatum
Maclura tinctoria

53

11

5

3
1

5

1

Maprounea guianensis

1

1

0,03

0,00

Margaritopsis sp. 1

1

1

0,03

0,00

Matayba cf. elaeagnoides

6

6

0,18

0,01

Matayba guianensis

4

5

9

0,27

0,03

1

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

1

12

0,36

0,06

1

1

0,03

0,00

1

4

0,12

0,01

2

2

0,06

0,00

Meliaceae sp. 1
Meliaceae sp. 2
Miconia cf. brasiliensis

1
2

9

Miconia cf. formosa
Miconia cinnamomifolia

3

Miconia sp. 1
Miconia sp. 2

1

1

0,03

0,00

Miconia sp. 3

4

4

0,12

0,01

Miconia sp. 4

1

1

0,03

0,00

Mimosa bimucronata

15

1

17

0,52

0,11

Monteverdia gonoclada

5

1

6

0,18

0,01

Monteverdia sp. 1

1

1

0,03

0,00

221

6,72

18,88

morta

1

69

146

6

Myrcia sp. 1

1

1

0,03

0,00

Myrcia sp. 2

2

2

0,06

0,00

82

2,49

2,60

Myrcia splendens

1

78

3

Myrocarpus sp. 1

1

1

0,03

0,00

Myrsine coriacea

6

6

0,18

0,01

Myrsine sp. 1

3

3

0,09

0,00

Myrtaceae sp. 1

2

2

0,06

0,00

Myrtaceae sp. 2

3

3

0,09

0,00

Myrtaceae sp. 3

9

4

13

0,40

0,07

Myrtaceae sp. 4

3

1

4

0,12

0,01

Myrtaceae sp. 5

1

1

0,03

0,00

Nectandra membranacea

4

6

10

0,30

0,04

13

6

20

0,61

0,15

5

3

8

0,24

0,02

Nectandra oppositifolia
Nectandra sp. 1

1
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Ocotea cf. brachybotrya

1

1

0,03

0,00

Ocotea cf. diospyrifolia

1

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

Ocotea sp. 1

1

Ocotea sp. 2

3

1

4

0,12

0,01

Parapiptadenia rigida

4

13

17

0,52

0,11

Pera glabrata

1

1

0,03

0,00

Piptadenia gonoacantha

1

11

7

19

0,58

0,14

Piptadenia sp. 1

1

17

10

28

0,85

0,30

2

3

5

0,15

0,01

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

2

3

0,09

0,00

1

1

0,03

0,00

Piptocarpha macropoda
Piptocarpha sp. 1

1

Piptocarpha sp. 2

1

Pleroma granulosum

1

Pleroma sp. 1
Pleroma sp. 2

1

1

0,03

0,00

Posoqueria acutifolia

2

2

0,06

0,00

Pourouma guianensis

1

1

0,03

0,00

Pouteria caimito

1

1

0,03

0,00

Protium heptaphyllum

3

3

0,09

0,00

Pseudopiptadenia leptostachya

19

20

0,61

0,15

8

11

0,33

0,05

10

10

0,30

0,04

1

0,03

0,00

1

1

0,03

0,00

2

6

0,18

0,01

Psidium guajava

3

Psychotria carthagenensis
Psychotria sp. 1

1

1

Psychotria sp. 2
Pterogyne nitens

1

3

Quararibea turbinata

1

5

6

0,18

0,01

Rubiaceae sp. 1

1

1

0,03

0,00

Rudgea cf. jasminoides

1

1

0,03

0,00

Salacia grandifolia

2

2

0,06

0,00

Sapindaceae sp. 1

1

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

Sapium glandulosum

1

Sapotaceae sp. 1

1

1

0,03

0,00

Schinus terebinthifolia

10

10

0,30

0,04

1

0,03

0,00

Schizolobium parahyba

1

Siparuna brasiliensis

11

28

39

1,19

0,59

Solanum bullatum

1

1

0,03

0,00

Solanum pseudoquina

3

3

0,09

0,00

Solanum sp. 1

1

1

0,03

0,00

Solanum sp. 2

2

2

0,06

0,00

Solanum sp. 3

2

2

0,06

0,00

Solanum sp. 4

1

1

0,03

0,00

Solanum swartzianum

1

1

1

3

0,09

0,00

Sparattosperma leucanthum

1

5

1

7

0,21

0,02

Syagrus sp. 1

1

1

0,03

0,00

1

0,03

0,00

Syagrus sp. 2

1
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Tabernaemontana hystrix

4

10

14

0,43

0,08

2

0,06

0,00

1

1

0,03

0,00

1

1

0,03

0,00

1

1

0,03

0,00

Trichilia cf. hirta

5

5

0,15

0,01

Trichilia cf. pallens

1

1

0,03

0,00

3

4

0,12

0,01

Trichilia sp. 1

5

5

0,15

0,01

Trichilia sp. 2

1

1

0,03

0,00

1

3

0,09

0,00

1

2

0,06

0,00

2

2

0,06

0,00

5

2

7

0,21

0,02

Tapirira guianensis

1

Tetrastylidium grandifolium
Tetrorchidium rubrivenium
Trichilia cf. elegans

Trichilia silvatica

Urera baccifera

1

2

Vernonanthura sp. 1

1

Vernonanthura sp. 2
Vernonanthura sp. 3

1

Virola bicuhyba

1

4

1

6

0,18

0,01

Vismia brasiliensis

1

11

2

14

0,43

0,08

1

1

0,03

0,00

Vochysia sp. 1
Xylopia sericea

10

10

0,30

0,04

Xylosma cf. glaberrima

1

1

0,03

0,00

Xylosma cf. pseudosalzmannii

1

2

0,06

0,00

Zanthoxyllum sp. 1

1

1

0,03

0,00

22

0,67

0,19

Zeyheria tuberculosa

2

19

1
1

A Figura 5.137, ilustra a participação das 10 espécies que apresentaram maior
representatividade na estrutura vertical. O elevado número de fustes dos indivíduos mortos
encontrados no levantamento, ocupando o estrato intermediário, pode evidenciar tanto o
desequilíbrio dos fragmentos, ocasionado pelas interferências ao longo de anos, como a
instauração do processo de regeneração natural.
Nas áreas estudadas, a morte de indivíduos arbóreos ocasionando a formação de
clareiras, que associada ao elevado número de indivíduos e a riqueza de espécies, pode indicar,
também, um processo de regeneração em curso, o que corrobora o estágio médio avaliado em
algumas unidades amostradas.
Entretanto, é importante considerar que a variação de tamanho e localização (relevo,
solo, etc.) dos fragmentos avaliados, bem como os diferentes tipos de interferência que sofreram
(retirada para exploração, ou para alteração do uso do solo) e a distribuição ao longo do traçado
da LT, não permitem inferir, com precisão, qual é o processo em curso.
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Figura 5.137 - Participação das 10 espécies com maior PSR.

Diversidade
Os índices de diversidade de Shannon-Wiener (H´) e de Equabilidade de Pielou (J’),
assim como a análise estrutural, são parâmetros comparativos que determinam quanto
diversificada e estruturada está aquela vegetação (MAGURRAN, 2004).
Na Tabela 5.40, é possível identificar o resumo dos parâmetros encontrados para cada
Parcela analisada no presente trabalho.
Tabela 5.40 - Descritores quantitativos de cada Parcela e média da área estudada.
Riqueza Riqueza
DAP
Altura
Densidade Nº de
G
Volume
Nº de Nº de Densidade
Áreas
de
de
médio
média
de ind.
ind.
Total
total
H'
J
fustes ind.
de fustes
espécies famílias
(cm)
(m)
(ind./ha) mortos (m²/ha)
(m³)
1
20
15
10,4
6,51
81
68
810
680
3
0,73
5,90
2,68 0,88
2
42
19
13,22
6,99
102
87
1.020
870
3
1.81
19,19 3,31 0,88
3
26
16
10,88
8,44
199
183
1.990
1830
23
2.98
38,59 2,32 0,70
4
28
15
13,63
10,6
161
149
1.610
1.490
18
3.31
52,73 2,80 0,83
5
21
14
11,99
5,47
89
65
1.000
650
12
1.60
18,07 2,62 0,85
6
17
12
15,46
6,32
100
43
570
430
6
1.30
11,70 2,57 0,89
7
8
4
12,67
6,31
266
173
2.660
1.730
39
2.71
20,75 1,45 0,66
8
35
14
11,19
7,23
183
152
1.830
1.520
29
1.92
17,58 2,94 0,81
9
18
13
10,71
7,82
123
108
1.230
1.080
5
1.30
13.61 1,46 0,5
10
38
20
11,75
7,20
115
100
1.150
1.000
13
1.41
12,98 3,29 0,89
11
27
15
13,24
5,84
115
94
1.150
940
12
2.00
21,16 2,91 0,87
12
22
16
12,69
5,20
157
107
1.570
1.070
19
2.48
16,20 2,63 0,84
13
32
16
14,78
7,66
135
127
1.350
1.270
19
3.16
36,24 2,84 0,81
14
16
11
11,75
6,41
76
63
760
630
2
1.07
9,68
2,18 0,77
15
41
23
11,52
7,41
140
140
1.400
1.400
18
2.18
23,20 3,29 0,88
Média 26,07
14,87
12.381
7,03 136,13 110,60 1.361,33
1.106
14,73
1,966
21,17
3 0,804
Legenda: DAP – Diâmetro à Altura do Peito, à altura da 1,3m; G = área basal (m²/ha); H’ – Indice de diversidade
de Shannon; J – Equabilidade de Pielou.
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O índice de diversidade de Shannon-Wiener (H´) para cada área estudada - H' variando
de 1,45 a 3,36 nats/indivíduo, mas com uma média de H' = 2,64 - sugere a atuação de fatores
antrópicos nos remanescentes florestais estudados na Área de Estudo. Considerando a
população amostral como um todo. o índice de diversidade de 4,33 nats/indivíduo e o de
equabilidade de Pielou (J’) de 0,79 indicam que a amostragem obteve 79% da diversidade.
Porém deve-se considerar que a mplitude da área e a diversidade de fisionomias e ambientes
contribuiu no alcance destes valores.
Espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção e indicadoras da qualidade
ambiental
Foram destacadas as espécies raras e com algum grau de ameaça, conforme a Lista
Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA nº 443, de
17/12/2014), de âmbito federal, da Convention on International Trade in Endangered Species
of

Wild

Fauna

and

Flora

(CITES,

2017),

(http://www.biodiversitas.org.br/listas-mg/lista_floramg.asp),

dados
e

da

Centro

Biodiversitas
Nacional

de

Conservação da Flora - CNC Flora (http://cncflora.jbrj.gov.br/portal).
Para destacar os usos das espécies, foram buscadas referências na literatura
especializada, como SILVA JÚNIOR (2009, 2012) e KUHLMANN (2012), entre outros artigos
científicos e livros. Além disso, as espécies foram classificadas em uso medicinal ou
madeireiro.
Em relação ao status de conservação, conforme a Portaria MMA 443/2014, Lista
Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, 9 (nove) espécies (3,7% do
total) se enquadram em algum status de ameaça. Dessas, 7 espécies (41 indivíduos) são
classificadas como Vulneráveis (VU) — Apuleia leiocarpa (garapa), Cedrela fissilis (cedrorosa), Cupania cf. furfuracea (camboatá-dourado), Dalbergia nigra (jacarandá-da-bahia),
Euterpe edulis (palmito-juçara), Rudgea cf. jasminoides (véu-de-noiva) e Zehyeria tuberculosa
(ipê-tabaco) — e 1 (6 indivíduos), como Em Perigo (EN) — Virola bicuhyba (bicuíba-branca).
Ainda, 1 espécie (1 indivíduo) foi classificada como quase ameaçada QA) - Xylosma cf.
glaberrima (sucurá). Esses 41 indivíduos representam 2,4% do total de indivíduos amostrados.
No sub-bosque, foram identificados onze indivíduos regenerantes (1 arbustivo e 10
regenerantes) da espécie Dalbergia nigra (jacarandá-da-Bahia) enquadrada como Vulnerável
(VU) e 1 indivíduo arbustivo de Virola bicuhyba (bibuíba-branca) enquadrada como Em Perigo
(EN) pela Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

286

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
443/2014).
Na lista desenvolvida pela IUCN (2019), constam 2 (duas) espécies, ambas enquadradas
em como vulneráveis (VU) e que constam também na Portaria MMA 443/2014 – Lista Nacional
Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção — Cedrela fissilis e Dalbergia nigra.
São listadas, na Tabela 5.41, as 9 (nove) espécies identificadas com avaliação do seu
status de ameaça, as categorias de enquadramento e o ponto amostral no qual foram
identificadas, além da fenologia — floração e/ou frutificação — de cada uma.
Em Minas Gerais, o Conselho Estadual de Políticas Ambientais (COPAM) publicou,
em 1997, a primeira lista das espécies da flora ameaçadas (Deliberação COPAM 87). Em 2008,
essa lista foi revisada, sendo editada então a Deliberação COPAM 367, que revogava a anterior.
Posteriormente, em 2009, o COPAM publicou a Deliberação 424, que revogou a 367/08. Sendo
assim, até o momento, não existe normativa oficial desse Estado que verse sobre espécies
ameaçadas da flora. Ainda assim, incluiu-se a pesquisa realizada no site da Fundação
BIODIVERSITAS, com os filtros para “status de ameaça”, “Estado de Minas Gerais” e “Mata
Atlântica”.
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Tabela 5.41 - Espécies registradas no estudo com status de conservação avaliados em listas de espécies ameaçadas.
NOME CIENTÍFICO

FAMÍLIA

NOME POPULAR

STATUS OCORRÊNCIA

Nº ind. Floração Frutificação

Apuleia leiocarpa

Fabaceae

Garapa

VU

P02, P03, P04

3

Ago-Set

Jan-Fev

Cedrela fissilis

Meliaceae

Cedro-rosa

VU

P11, P13

2

Ago-Set

Jun-Ago

Cupania cf. furfuracea

Sapindacea

Camboatá-dourado

VU

P02

1

Jul

Out

Dalbergia nigra

Fabaceae

Jacarandá-da-Bahia

VU

P06

1

Set-Nov

Ago-Set

Euterpe edulis

Arecaceae

Palmito-juçara

VU

P02

1

Set-Dez

Abr-Ago

Rudgea cf. jasminoides

Rubiaceae

Véu-de-noiva

VU

1

Out-Nov

Fev-Out

Virola bicuhyba

Myristicaceae

Bicuíba-branca

EN

P04
P01, P02, P13,
P15

6

Jan-Mai

Jul-Nov

Xylosma cf. glaberrima

Salicaceae

Sucurá

QA

P02

1

Mai-Set

Ago-Dez

Zehyeria tuberculosa
Bignoniaceae
Ipê-tabaco
VU
P05, P08
22
Nov-Jan
Jul-Set
Fontes: Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA 443, de 17/12/2014); CNC Flora (http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/ptbr/listavermelha); listas da International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2019) e da Conventionon International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES, 2017) e a Instrução Normativa MMA nº 1, de 9/03/2017, que dá conhecimento às alterações dos Anexos I, II e III da Convenção sobre o Comércio Internacional de
Espécies da Flora. Fundação BIODIVERSDITAS (2005).
Legenda: Status: EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; QA - Quase Ameaçada. Anexo I - Espécies ameaçadas de extinção; Anexo III - Espécies com exploração restrita ou
impedida, que requerem cooperação no controle.
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Programa de Salvamento de Germoplasma
Este Programa visa atender à Instrução Normativa IBAMA no 6, de 7 de abril de 2009,
que define os procedimentos para a solicitação da Autorização de Supressão de Vegetação
(ASV) no âmbito dos empreendimentos licenciados pelo IBAMA e estabelece, em seu artigo
7o: “Em caso de previsão de supressão de espécies constantes de lista oficial da flora brasileira
ameaçada de extinção e dos anexos da CITES, as áreas onde tais espécies ocorrem deverão
ser, previamente à supressão, objeto de um Programa de Salvamento de Germoplasma
Vegetal”. Dessa forma, este Programa prevê o resgate das espécies da flora identificadas com
algum status de ameaça. Além disso, serão priorizados, no resgate, os locais onde a ocorrência
delas for registrada, tornando todo o processo mais eficiente.
O Programa é apresentado no Volume III deste EIA, após a nálise dos impactos do
empreendimento e a proposição das medidas de controle ambiental.

5.3.5. Fauna
Os trabalhos realizados neste EIA foram desenvolvidos conforme as metodologias
apresentadas no Plano de Trabalho do Meio Biótico (FAUNA), protocolado no Ibama por meio
do documento SEI 8712187. Para a execução das atividades de campo, foi emitida a
Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico ABio nº 13/2020, pela
DILIC/IBAMA, válida por um ano, juntamente com a RET, emitidas concominantemente.
Ambos os documentos encontram-se em Anexo.
Para o levantamento da fauna na área de inserção do empreendimento, foram
selecionadas, com base em análise de imagens de satélite e identificados durante a vistoria em
agosto de 2020, duas regiões amostrais, compostas por diferentes fragmentos florestais
próximos ao traçado proposto, inseridas em áreas de maior vulnerabilidade ambiental, inseridas
em Áreas de Proteção Ambiental e ainda em Áreas de Amortecimento de Unidades de
Conservação. A vegetação encontrada nos fragmentos corresponde à Floresta Ombrofila Densa
e Floresta Estacional Semidecidual, com dossel de até 15 m de altura. Os fragmentos estão
inseridos em matriz de pastagem, utilizada para pecuária entre outras atividades na região,
conforme apresentado no Mapa 13-2: Locais de Amostragem, inserido no Volume IV, deste
EIA. As Coordenadas das áreas, em UTM, são apresentadas a seguir.
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➢ RA1 – 23 K: 797111.00 m E / 7541289.00 m S - 777991.00 m E / 7559238.00 m S
➢ RA2 – 23 K: 725351.00 m E / 7617964.00 m S - 702801.00 m E / 7622546.00 m S
As metodologias utilizadas na execução da 1ª Campanha atenderam ao proposto e
aprovado pelo Parecer Técnico nº 124/2020-CODUT/CGLIN/DILIC (SEI/IBAMA - nº
8797039). O Diagnóstico da Fauna inventariada foi organizado por grupo biondicador, estando
apresentado nos subitens a seguir. As amostragens ocorreram em um período de considerado
como estação chuvosa, de 26 de janeiro de 2021 a 02 fevereiro de 2021.
Os resultados obtidos são apresentados nos relatórios de cada grupo, a seguir. Não houve
material biológico coletado para colecionamento científico. Respeitando-se a sazonalidade, a
2ª Campanha para a amostragem dos grupos está prevista para a próxima estação seca, entre
maio e julho de 2021 (datas ainda a serem definidas).
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Avifauna
Atualmente, o Brasil apresenta 1.919 espécies de aves (PIACENTINI et al., 2015),
sendo 682 presentes na Mata Atlântica (STOTZ et al., 1996) e 223 endêmicas (VALE et al.,
2018). Para o Estado do Rio de Janeiro, a compilação mais recente indicou a presença de 761
espécies de aves (GAGLIARDI, 2013), o que equivale a 39,66% do total de espécies para o
Brasil. Já o estado de Minas Gerais está inserido nos domínios dos biomas do Cerrado, Mata
Atlântica e Caatinga, abrigando um total de 785 espécies de aves. Dentre essas, 54 são
endêmicas da Mata Atlântica, 20 do Cerrado e 12 da Caatinga, incluindo 9 espécies das regiões
serranas do Sudeste (SICK, 1997). Apesar da alta riqueza de espécies, 113 são consideradas
ameaçadas de extinção (COPAM, 2010).
Com relação ao Licenciamento Ambiental, a implantação de empreendimentos de
Linhas de Transmissão de energia (LTs) podem ocasionar diferentes níveis de impactos
ambientais, alterando a condição de vida da Fauna, seja ele local ou regionalmente. Os impactos
associados são relacionados com modificações da paisagem, resultantes das atividades de
supressão de vegetação, ruídos e da instalação de estruturas, que podem atuar como barreiras
físicas ao deslocamento dos indivíduos (RAAB et al., 2010). Podem também ocorrer algumas
interações neutras para diversas espécies, que não apresentam riscos de mortalidade aumentada,
como para pequenos pássaros no uso oportuno das estruturas metálicas, como poleiros e locais
de nidificação. Além disso, também podem ocorrer impactos positivos devido à recuperação de
manchas de vegetação pioneira aos pés das torres de energia, fornecendo conectividade
funcional em extensas áreas destinadas à agricultura (TRYJANOWSKI et al., 2014), fazendo
com que ocorra crescimento populacional de determinadas espécies. Dessa forma, os distintos
ambientes presentes na Área de Estudo são diferentemente impactados por empreendimentos
dessa natureza, sendo necessárias avaliações sistemáticas acerca da comunidade avifaunística
residente, sob um enfoque local e regional.
Além dos impactos mencionados, as interações das aves com as LTs podem resultar em
um incremento na incidência de danos ao sistema elétrico, com consequente prejuízo na
transmissão e distribuição de energia (BEVANGER, 1994; CEMIG, 2005; RUBOLINI et al.,
2005; EFE & FILIPPINI, 2006; LEHMAN et al., 2007; OLIVEIRA, 2008).
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Objetivos
O diagnóstico realizado neste EIA tem, como principal objetivo, inventariar as espécies
de aves que ocorrem na área de implantação da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 –
LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1 - SE LEOPOLDINA 2. Os objetivos específicos são:
➢

Elaborar lista atualizada, com base em dados primários e secundários, das
espécies de aves para a área de influência do empreendimento;

➢

Levantar a riqueza, abundância e composição da comunidade de aves presentes
na área de estudo do empreendimento;

➢

Investigar a ocorrência de espécies que apresentam especial importância para a
conservação (e.g. ameaçadas, endêmicas, raras, migratórias, bioindicadoras e
com status taxonômico não definido);

➢

Identificar os ambientes de maior importância para conservação da fauna na área
de influência.

Aspectos Metodológicos
Levantamento de Dados de Base
Para os dados de base, foi realizado um levantamento de dados secundários que ocorrem
na macrorregião do empreendimento e regiões adjacentes. Para melhor caracterização da
avifauna da macrorregião, foram consultados artigos científicos, que abordam as aves dos
Parques e Unidades de Conservação compreendidos pelos municípios afetados pelo
empreendimento nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A pesquisa bibliográfica foi baseada em publicações científicas, trabalhos técnicos e de
revistas eletrônicas (e.g. Check List http://www.checklist.org.br). Além de consultas em listas
geradas

pela

comunidade

de

observadores

de

aves,

como

WIKIAVES

(http://www.wikiaves.com.br) e TÁXEUS (http://www.taxeus.com.br), nos municípios a serem
interceptados pelo empreendimento em questão.
Levantamento de Dados de Campo
Para a realização do levantamento da avifauna foram delimitadas duas grandes regiões
amostrais na Área de Estudo, denominadas Região Amostral 1 e Região Amostral 2, conforme
apresentado neste Plano de Trabalho aprovado. Dentro dos limites de cada região amostral,
foram aplicadas as metodologias da Lista de Mackinnon e Pontos de Escuta entre os dias 26 de
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janeiro e 02 de fevereiro de 2021.
i.

Lista de Mackinnon (LM): método no qual o observador caminha livremente,
anotando os registros em listas de 10 espécies sem repetições (RIBON, 2010). Esse
método é bastante utilizado em inventários rápidos, porque possibilita a obtenção de
dados robustos em curto espaço de tempo, permitindo um levantamento acurado da
riqueza de espécies e a obtenção de dados de composição e abundância relativa
(MACKINNON & PHILLIPS, 1993; HERZOG et al., 2002; RIBON, 2010). A
metodologia será realizada no período matutino, a partir do amanhecer, totalizando um
esforço amostral empregado de 15 horas por Região Amostral (2,5 h x 3 dias x 2
observadores). Os dados primários gerados foram avaliados comparativamente entre as
regiões amostrais Região Amostral 1 e Região Amostral 2 por meio de um índice de
frequência relativa:
𝐼𝐹𝐿 =

𝑛(𝑖)
𝐿𝑀

Sendo:
IFL = Índice de Frequência nas Listas;
n(i) = número de vezes que a espécie i foi registrada;
LM = número total de Listas de Mackinnon.

ii.

Pontos de Escuta: estabelecida por meio da observação e escuta de todas as espécies
vistas/ouvidas a partir de um ponto fixo, dentro de um raio equivalente a 50 m. O número
total de pontos e a distribuição de cada um podem variar conforme as especificidades
da área estudada (VIELLIARD et al., 2010). As amostragens foram realizadas em
pontos distantes em aproximadamente 200 m, no intuito de minimizar o risco de registro
de um mesmo indivíduo em dois pontos diferentes. Os registros foram obtidos nos
períodos da manhã e final da tarde, com esforço amostral de 18 horas por Região
Amostral (3h x 3 dias x 2 observadores). As espécies de aves foram identificadas por
observação com binóculos (Nikon 10 x 42 mm) ou pelo reconhecimento de suas
vocalizações, utilizando-se um gravador ®Tascam DR-40, quando necessário. Para a
confirmação das espécies, foi consultado o guia de campo de aves brasileiras Birds of
Brazil (VAN PERLO, 2009). A localização georreferenciada de cada um dos 57 Pontos
de Escuta amostrados são apresentados na Tabela 5.42, a seguir:
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Tabela 5.42 - Relação dos Pontos de Escuta realizados em cada Região Amostral, altitude e respectivas
coordenadas UTM de cada localidade.
Coordenadas UTM
Região Ponto
Altitude
Ambiente
Amostral Fixo
(m)
(23 K)
P1
796996 m E 7541335 m S
1000
Borda de mata
P2
796741 m E 7541442 m S
900
Borda de mata
P3
796839 m E 7541051 m S
800
Borda de mata
P4
794704 m E 7547491 m S
890
Borda de mata
P5
794479 m E 7547568 m S
910
Borda de mata
P6
794261 m E 7547748 m S
910
Borda de mata com curso dágua
P7
793862 m E 7547987 m S
960
Borda de mata
P8
793718 m E 7547825 m S
1060
Interior de mata
P9
793869 m E 7548198 m S
940
Borda de mata
P10 793702 m E 7548284 m S
870
Borda de mata com curso dágua
P11 793138 m E 7548326 m S
850
Ecótono Mata/Capoeira
P12 793358 m E 7548425 m S
820
Ecótono Mata/Capoeira
P13 793327 m E 7548628 m S
800
Ecótono Mata/Capoeira
P14 792780 m E 7549799 m S
700
Borda de mata
P15 792584 m E 7549864 m S
650
Borda de mata
RA 1
P16 792055 m E 7550054 m S
620
Borda de mata
P17 791875 m E 7549958 m S
650
Interior de mata
P18 792233 m E 7550197 m S
600
Interior de mata
P19 788258 m E 7554576 m S
500
Borda de mata
P20 788106 m E 7554707 m S
570
Interior de mata
P21 787900 m E 7554705 m S
660
Interior de mata
P22 788364 m E 7554750 m S
480
Ecótono Mata/Capoeira
P23 781695 m E 7557088 m S
370
Plantação de eucalipto na margem do Rio Grande
P24 781887 m E 7557177 m S
360
Capoeira na margem do Rio Grande
P25 778898 m E 7560130 m S
340
Interior de mata
P26 778513 m E 7559591 m S
290
Ecótono Mata/Capoeira
P27 778208 m E 7558894 m S
290
Ecótono Mata/Capoeira
P28 778628 m E 7558831 m S
320
Ecótono Mata/Capoeira
P29 778984 m E 7558073 m S
390
Borda de mata
P30 779163 m E 7558479 m S
350
Borda de mata
P1
724062 m E 7618135 m S
360
Borda de mata
P2
723926 m E 7617896 m S
370
Borda de mata
P3
723107 m E 7617907 m S
370
Ambiente de brejo com curso d'água
P4
722126 m E 7617943 m S
320
Interior de mata
P5
721977 m E 7617431 m S
320
Árvores isoladas e pequena plantação de eucalipto
P6
721212 m E 7617286 m S
330
Plantação de eucalipto
P7
718580 m E 7616456 m S
340
Borda de mata
P8
718093 m E 7615203 m S
440
Borda de mata
P9
717020 m E 7615476 m S
380
Borda de mata
P10 715959 m E 7615569 m S
415
Borda de mata com açude
P11 715714 m E 7615490 m S
470
Interior de mata
RA 2
P12 715505 m E 7615645 m S
560
Interior de mata
P13 715518 m E 7615334 m S
470
Interior de mata com curso d'água
P14 715331 m E 7615175 m S
530
Capoeira com solo rochoso e brejo
P15 715938 m E 7615254 m S
430
Borda de mata
P16 711700 m E 7616118 m S
370
Capoeira
P17 711807 m E 7616260 m S
390
Borda de mata
P18 711848 m E 7615868 m S
350
Capoeira
P19 705401 m E 7621020 m S
350
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P20 705943 m E 7621130 m S
340
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P21 703876 m E 7621688 m S
340
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P22 703464 m E 7622833 m S
330
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
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Coordenadas UTM
Região Ponto
Altitude
Ambiente
Amostral Fixo
(m)
(23 K)
P23 703688 m E 7622563 m S
340
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P24 703793 m E 7622329 m S
340
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P25 703802 m E 7622096 m S
360
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P26 704001 m E 7622341 m S
400
Capoeira alta
P27 704212 m E 7622244 m S
410
Capoeira alta
Legenda: Região Amostral: RA1 – região da LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos CS (MG/RJ); RA2 – região da
LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 CS (MG).

iii.

Avaliação de áreas com maior risco de colisão: consiste na identificação de áreas com
risco potencial de colisão de aves com as estruturas aéreas da LT, a partir de uma
avaliação prévia de imagens de satélite, com posterior visita em campo para o refino das
informações. Os seguintes tópicos foram utilizados como critérios para a seleção dos
pontos: (i) Identificação dos habitats interceptados pela LT; (ii) ponderação do risco
potencial de colisão da avifauna nessas fisionomias; (iii) definição de rotas potenciais
de deslocamento da avifauna na paisagem; e (iv) consideração da orientação espacial do
empreendimento. Para este estudo, foram elencados pontos propícios para a vistoria
durante a execução das Campanhas de campo. As características preponderantes foram
área que abriguem grandes concentrações de aves de comportamento gregário ou
aquáticas que, são mais suscetíveis à colisão com os cabos aéreos (APLIC, 2012). Os
pontos apresentados estão em área de Amortecimento do Refúgio da Vida Silvestre do
Macuco (REVIS MACUCO), próximas a cursos d`água ou ainda em meio a mata
(Tabela 5.43).
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Tabela 5.43 - Localização das áreas selecionadas com potencial risco de colisão para amostragem qualitativa
durante a Primeira Campanha.
Coordenadas UTM
Pontos de
Altitude (m)
Colisão
(23 K)
C1

795219 m E 7545461 m S

700

C2
C3

792446 m E 7549793 m S
782026 m E 7557221 m S

654
248

Análise de Dados
Os nomes científicos e a ordem taxonômica apresentados nas listagens de avifauna
seguirão o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2014). As espécies de aves
serão classificadas, quanto ao endemismo, com base em BROOKS et al. (1999).
A sensibilidade das espécies quanto à presença de distúrbios antrópicos terá como base
a lista elaborada por STOTZ et al. (1996) e a reavaliação dessa lista, proposta por
ALEXANDRINO et al. (2016). STOTZ e colaboradores (1996) compilaram as distribuições
geográficas de cada espécie neotropical, associando as suas ocorrências com informações
disponíveis na época sobre ecologia e biologia das espécies. Dessa maneira, classificaram como
altamente sensíveis aquelas que tendem a desaparecer ao menor nível de distúrbio, enquanto
aquelas que possuem sensibilidade mediana e baixa tendem a persistir na presença do distúrbio.
ALEXANDRINO e colaboradores (2016) reavaliaram a sensibilidade indicada por STOTZ et
al. (1996) para algumas espécies, encontrando diferenças em 37% das espécies analisadas. A
avaliação de ALEXANDRINO e colaboradores (2016) considerou as variáveis como status de
ameaça, endemismo, distribuição espacial e abundância relativa. As espécies também serão
classificadas como endêmicas para o bioma Mata Atlântica (BENCKE et al., 2006) e, de acordo
com a sua importância econômica e cinegética (CITES, 2020), padrão de migração (CEMAVE,
2016) e invasoras (INSTITUTO HÓRUS, 2017).
A riqueza da avifauna presente nas Regiões Amostrais do empreendimento serão
computadas tendo como base todos os registros de campo, obtidos por meio dos métodos de
amostragem Lista de Mackinnon e Pontos de Escuta, durante a execução das Campanhas.
A suficiência amostral será estimada por meio da curva de rarefação, utilizando-se os
estimadores não paramétricos Jackknife-1 e Bootstrap. Esses estimadores levam em
consideração a incidência das espécies, associada à presença de espécies raras. A análise será
realizada com o programa Estimates®, versão 9.1 (COLWELL, 2013), permitindo a elaboração
de um gráfico contendo os dados coletados pelos métodos de amostragem utilizados. Tendo
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como base o método de Lista de Mackinnon, será desenvolvido o Índice de Frequência de Listas
(IFL) por RA. Para esse cálculo, será dividido o número de listas nas quais uma determinada
espécie foi registrada pelo número total de listas confeccionadas para cada região de
amostragem e para o total da campanha. A partir desses valores, as espécies que apresentarem
os cinco maiores valores de IFL serão consideradas como as mais frequentes neste EIA.
Para o método de Pontos de Escuta, será calculado o Índice Pontual de Abundância
(IPA), que consiste na divisão do número de indivíduos de uma determinada espécie pelo total
de indivíduos registrados pelo método. A análise será realizada para cada Região Amostral e
para o total da campanha. As espécies que apresentarem os cinco maiores valores de IPA serão
consideradas as mais abundantes no estudo.
A taxonomia das espécies registradas e sua inclusão em uma determinada ordem e
família taxonômica terão como base a lista elaborada pelo Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015). Serão consideradas espécies ameaçadas todas
aquelas classificadas como Vulnerável (VU), Em Perigo (EN) e Criticamente em Perigo (CR),
presentes na lista global (IUCN, 2020), nacional (Portaria MMA 444, de 17 de dezembro de
2014) e estadual (Estado de Minas Gerais – Deliberação Normativa COPAM 147, de 30 de
abril de 2010 e Portaria SEMA nº1 de 4 de junho de 1998 para o estado do Rio de Janeiro).
Os nomes científicos e a ordem taxonômica apresentados nas listagens de avifauna
seguem o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2014).

Resultados e Discussão
Durante a 1ª Campanha de levantamento da avifauna, considerando dados primários e
secundários, foram registradas 490 espécies (Tabela 5.44) de aves com ocorrência potencial
para a Área de Estudo, sendo distribuídas em 25 Ordens e 78 Famílias.
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Tabela 5.44 - Lista de espécies de aves com provável ocorrência na região de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE
LEOPOLDINA 2, considerando-se os dados secundários e os dados de campo obtidos durante a 1ª Campanha.
Nome do Táxon

Nome Comum

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

CIN
CIN

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Frugívoro
Invertívoro

F
F
F
C, CA

Baixa
Baixa
Média
Baixa
Baixa
Não avaliada

Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro

PD
PD
PD, F
PD
PD
PD

Média
Média

Frugívoro
Frugívoro

F
F

Frugívoro

F

Média
Média

Piscívoro
Piscívoro

PD
PD

Baixa

Piscívoro

PD, C,
CA

Média

Piscívoro

M, P

ORDEM TINAMIFORMES
Família Tinamidae
Crypturellus soui
Crypturellus obsoletus
Crypturellus tataupa
Crypturellus parvirostris
Nothura maculosa

tururim
inambuguaçu
inambu-chintã
inambu-chororó
codorna-amarela

3
3, 9
1, 2, 3, 4, 6, 9
8
3, 5

EIA; 1,2
EIA; 2
ORDEM ANSERIFORMES

Família Anatidae
Dendrocygna viduata
Dendrocygna autumnalis
Cairina moschata
Amazonetta brasiliensis
Anas bahamensis
Nomonyx dominicus

irerê
marreca-cabocla
pato-do-mato
ananaí
marreca-toicinho
marreca-caucau

5, 7, 9
3, 4
2, 3,7, 8
2, 3, 4, 6, 8., 9
3, 4
3, 9

VU
EIA; 1,2

ORDEM GALLIFORMES
Família Cracidae
Penelope superciliaris
Penelope obscura
Família Odontophoridae
Odontophorus capueira

jacupemba
jacuguaçu
uru

3, 4, 8
3, 7, 8, 9

EIA; 1,2

3

Alta

END

ORDEM PODICIPEDIFORMES
Família Podicipedidae
Tachybaptus dominicus
Podilymbus podiceps

mergulhão-pequeno
mergulhão-caçador

1, 3, 8
6, 9
ORDEM CICONIIFORMES

Família Ciconiidae
Ciconia maguari

maguari

3

VU
ORDEM SULIFORMES

Família Anhinguidae
Anhinga anhinga
Família Fregatidae

Biguatinga

7
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Nome do Táxon
Fregata magnificens
Família Sulidae
Sula leucogaster
Família
Phalacrocoracidae
Nannopterum brasilianus

Nome Comum

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

tesourão

3, 6

Alta

Piscívoro

M, PE

atobá

3, 6

Alta

Piscívoro

M, PE

biguá

3, 6, 8

Alta

Piscívoro

P, M

Média
Alta
Não
Média
Média
Baixa
Baixa
Baixa

Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro

P
P
P
P
P
P
P
P

Piscívoro

P

Baixa

Piscívoro

P

Baixa

Piscívoro

P

Média
Não
Baixa
Baixa

Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro

P
P
P
P

Baixa
Média

Piscívoro
Piscívoro

C
PD

ORDEM PELECANIFORMES
Família Ardeidae
Tigrisoma lineatum
Cochlearius cochlearius
Botaurus pinnatus
Ixobrychus exilis
Ixobrychus involucris
Nycticorax nycticorax
Nyctanassa violacea
Butorides striata

socó-boi
arapapá
socó-boi-baio
socoí-vermelho
socoí-amarelo
socó-dorminhoco
savacu-de-coroa
socozinho

Bubulcus ibis

garça-vaqueira

Ardea cocoi

garça-moura

Ardea alba

garça-branca

Syrigma sibilatrix
Pilherodius pileatus
Egretta thula
Egretta caerulea
Família
Threskiornithidae
Theristicus caudatus
Platalea ajaja

maria-faceira
garça-real
garça-branca-pequena
garça-azul

curicaca
colhereiro

3, 4, 5, 6, 8, 9
3
3
3
3
3, 6, 7, 9
3, 7
3, 5, 6, 7, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
1, 3, 4, 5, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
3, 4, 6, 7, 8, 9
3, 5, 7, 8
3, 5, 6, 7, 8, 9
3, 5, 6

EIA; 2

EIA; 1,2

3, 4, 8
3

Baixa

EXO

ORDEM CATHARTIFORMES
Família Cathartidae

Cathartes burrovianus

urubu-de-cabeçavermelha
urubu-de-cabeça-amarela

Coragyps atratus

urubu

Cathartes aura

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

EIA; 1,2

Baixa

Necrófag o

F, C

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9

EIA; 2

Média

Necrófag o

C

EIA; 1,2

Baixa

Necrófag o

C, CA
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Nome do Táxon

Nome Comum

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

Média

CIN, MGT

Piscívoro

PD, PS,
M

Média
Baixa
Média
Baixa
Média
Média
Baixa
Média
Baixa
Média

CIN
CIN
CIN, MGT
CIN
CIN
CIN
CIN
CIN
CIN
CIN

Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro

F
F
F
C, CA
F
C, PD
F
F
PD
F

Baixa

CIN

Carnívoro

C

Alta
Média
Média

CIN
CIN
CIN

Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro

F
F
F, C

Média

CIN

Carnívoro

F, C,

Baixa
Baixa
Alta
Média
Média
Média
Média
Alta

CIN
CIN
CIN
CIN
CIN
CIN
CIN
CIN

Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro

C
C
F
F
F
F
F
F

ORDEM ACCIPITRIFORMES
Família Pandionidae
Pandion haliaetus

águia-pescadora

Família Accipitridae
Leptodon cayanensis
Chondrohierax uncinatus
Elanoides forficatus
Elanus leucurus
Harpagus diodon
Circus buffoni
Accipiter striatus
Ictinia plumbea
Rostrhamus sociabilis
Geranospiza caerulescens

gavião-gato
caracoleiro
gavião-tesoura
gavião-peneira
gavião-bombachinha
gavião-do-banhado
tauató-miúdo
sovi
gavião-caramujeiro
gavião-pernilongo

Heterospizias meridionalis

gavião-caboclo

Amadonastur lacernulatus
Urubitinga urubitinga
Urubitinga coronata

gavião-pombo-pequeno
gavião-preto
águia-cinzenta

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

Parabuteo unicinctus
Geranoaetus albicaudatus
Pseudastur polionotus
Buteo platypterus
Buteo brachyurus
Buteo albonotatus
Spizaetus tyrannus
Spizaetus melanoleucus

gavião-asa-de-telha
gavião-de-rabo-branco
gavião-pombo
gavião-de-asa-larga
gavião-de-cauda-curta
gavião-urubu
gavião-pega-macaco
gavião-pato

Família Aramidae
Aramus guarauna
Família Rallidae
Aramides mangle

carão
saracura-do-mangue

3, 6, 8
3, 8
3, 4
2, 3, 7
3, 6, 8
3
3
3
3, 4, 7, 9
3, 6, 9
3, 4, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,9
3
3, 4
3, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
3, 5, 6
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3
3
3, 8
3, 6, 9
3
3

EIA; 1
EIA; 2

EIA; 2

EIA; 2
VU VU

VU

EN

EN

EIA; 2

NT

EIA; 1

EM

VU
ORDEM GRUIFORMES

1, 3, 5, 6, 7, 9

Média

Invertívoro

PD

3

Alta

Onívoro

F
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Nome do Táxon
Aramides cajaneus
Aramides saracura
Amaurolimnas concolor
Laterallus viridis
Laterallus melanophaius
Mustelirallus albicollis
Pardirallus nigricans
Gallinula chloropus
Gallinula galeata
Porphyrio martinicus

Nome Comum
saracura-três-potes
saracura-do-mato
saracura-lisa
sanã-castanha
sanã-parda
sanã-carijó
saracura-sanã
Frango-d’água
galinha-d'água
frango-d'água-azul

Dados
Secundários
1, 2, 3, 4, 6
3, 7, 8, 9
3
3
3, 6, 7
3, 4, 6, 8
3, 4, 6, 7, 8
9
3, 5, 6, 7, 8
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

EIA; 1,2

EIA; 2
EIA; 1

Sensibilidade
Alta
Média
Média
Baixa
Baixa
Média
Não
Média
Não
Baixa

Características

END

MPR

Guilda

Habitat

Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro

F
F
F
C, CA
PD
C, F
PD
C
PD
PD

ORDEM CHARADRIIFORMES
Família Charadriidae
Vanellus chilensis

quero-quero

Charadrius semipalmatus
Charadrius collaris
Família Haematopodidae
Haematopus palliatus
Família Recurvirostridae

batuíra-de-bando
batuíra-de-coleira

Himantopus melanurus
Família Scolopacidae
Gallinago paraguaiae
Gallinago undulata
Actitis macularius
Tringa solitaria
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Arenaria interpres
Calidris alba
Calidris fuscicollis
Calidris melanotos
Família Jacanidae

piru-piru
pernilongo-de-costasbrancas
narceja
Narcejão
maçarico-pintado
maçarico-solitário
maçarico-grande-depernaamarela
maçarico-de-pernaamarela
vira-pedras
maçarico-branco
maçarico-de-sobre-branco
maçarico-de-colete

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9
3
3, 6

EIA; 1,2

Baixa
Não
Alta

Invertívoro
Invertívoro

C, CA,
PD
PS
PS

invertívoro
MGT

3, 6

Média

Invertívoro

PS

3

Não

Invertívoro

-

3, 6
9
3, 7, 9
3, 4, 6

Baixa

Invertívoro

PD, CA

Não
Não

MGT
MGT

Invertívoro
Invertívoro

-

3

Não

MGT

Invertívoro

-

3

Não

MGT

Invertívoro

-

3, 6
3
6
3

Não
Não
Não
Não

MGT
MGT
MGT
MGT

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

-
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Nome do Táxon

Nome Comum

Jacana jacana
Família Rostratulidae
Família Laridae
Chroicocephalus
cirrocephalus

jaçanã

Larus dominicanus

gaivotão

Família Sternidae
Sterna hirundo
Sterna hirundinacea
Thalasseus acuflavidus
Thalasseus maximus
Família Rynchopidae
Rynchops niger

gaivota-de-cabeça-cinza

trinta-réis-boreal
trinta-réis-de-bicovermelho
trinta-réis-de-bando
trinta-réis-real
talha-mar

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

EIA; 1

MG RJ ICMBio IUCN

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

Baixa

Invertívoro

PD

3

Média

Piscívoro

3, 5, 6

Média

Piscívoro

3, 6

Média

Piscívoro

M

PS, M,
PD
PS, M,
PD

3, 6

VU

Alta

Piscívoro

M

3, 6
3, 6

EN

Não
Não

Piscívoro
Piscívoro

M
M

Alta

Piscívoro

PS, M

Baixa

Granívor o

C

Baixa

Granívor o

C, CA

Não
Baixa
Baixa

Granívor o
Granívor o
Onívoro

C
C
CA, C

3
ORDEM COLUMBIFORMES

Família Columbidae
Columbina minuta

rolinha-de-asa-canela

Columbina talpacoti

rolinha

Columbina squammata
Columbina picui
Columba livia

fogo-apagou
rolinha-picuí
pombo-doméstico

Patagioenas picazuro

asa-branca

Patagioenas cayennensis
Patagioenas plumbea
Zenaida auriculata
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla
Geotrygon montana

pomba-galega
pomba-amargosa
avoante
juriti-pupu
juriti-de-testa-branca
pariri

3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
3, 6, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6
3, 6, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9
3, 9
3
3, 4, 6, 8
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
1, 3, 5, 6, 7, 9
3

EIA; 1,2

EXO

EIA; 1,2

Média

Frugívoro

F, C,

EIA; 1,2

Média
Alta
Baixa
Baixa
Média
Média

Frugívoro
Frugívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro

F
F
C
F
F
F

Baixa
Baixa

Invertívoro
Invertívoro

F
F

EIA; 2
EIA; 1,2
EIA; 1,2
ORDEM CUCULIFORMES

Família Cuculidae
Piaya cayana
Coccyzus melacoryphus

alma-de-gato
papa-lagarta

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9
3, 6, 8, 9

EIA; 1,2
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Nome do Táxon

Nome Comum

Crotophaga major

anu-coroca

Crotophaga ani

anu-preto

Guira guira

anu-branco

Tapera naevia

saci

Família Tytonidae
Tyto furcata
Família Strigidae
Megascops choliba
Megascops atricapilla
Pulsatrix koeniswaldiana
Bubo virginianus
Strix virgata
Glaucidium brasilianum
Athene cunicularia
Asio clamator
Asio stygius

suindara
corujinha-do-mato
corujinha-sapo
murucututu-debarrigaamarela
jacurutu
coruja-do-mato
caburé
coruja-buraqueira
coruja-orelhuda
mocho-diabo

Dados
Secundários
1, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7,
8, 9
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

Guilda

Habitat

Média

Invertívoro

F

EIA; 1,2

Baixa

Invertívoro

C

EIA; 1,2

Baixa

Invertívoro

C

Baixa

Invertívoro

C

EIA; 1,2
ORDEM STRIGIFORMES

2, 3, 4, 5, 6, 8

Sensibilidade

Características

Baixa

CIN

Carnívoro

C

2, 6, 5, 7
3, 4

EIA; 2

Baixa
Baixa

CIN
CIN

Carnívoro
Carnívoro

F
F

3, 4, 7, 8, 9

EIA; 1

Alta

CIN

Carnívoro

F

CIN
CIN
CIN
CIN
CIN
CIN

Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro

4
3
1, 2, 3, 4, 7, 8
1, 3, 4, 5, 6, 9
3, 8
3

Baixa
Não
Baixa
Média
Baixa
Média

F, C
F
C, F
C
C
F

ORDEM NYCTIBIIFORMES
Família Nyctibiidae
Nyctibius grandis
Nyctibius aethereus
Nyctibius griseus

urutau-grande
urutau-pardo
urutau

3, 4
3
3, 4, 5, 6

Família Caprimulgidae
Antrostomus rufus
Lurocalis semitorquatus

joão-corta-pau
tuju

Nyctidromus albicollis

bacurau

Hydropsalis parvula

bacurau-chintã
bacurau-de-rabomaculado
bacurau-tesoura

3, 4
3, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
3, 5, 9

Hydropsalis maculicaudus
Hydropsalis torquata

VU

VU
EN

EIA; 2
ORDEM CAPRIMULGIFORMES

EIA; 1

Média
Alta
Baixa

Invertívoro F
Invertívoro
Invertívoro

F
F

Baixa
Média

Invertívoro
Invertívoro

F
F

Baixa

Invertívoro

F

Não

Invertívoro F

3

Média

Invertívoro

C

3, 6, 7, 8, 9

Média

Invertívoro

F
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Nome do Táxon
Podager nacunda

Nome Comum
corucão

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

Guilda

Habitat

Baixa

Invertívoro

C

3, 4, 6, 8

Baixa

Invertívoro

F, C

3

Média

Invertívoro

F, C

3, 4

Média

Invertívoro

F

3, 4, 5, 6, 8

Não

3, 4

Sensibilidade

Características

ORDEM APODIFORMES
Família Apodidae
Streptoprocne zonaris
Streptoprocne biscutata
Chaetura cinereiventris
Chaetura meridionalis
Família Trochilidae
Ramphodon naevius
Glaucis hirsutus
Phaethornis squalidus
Phaethornis idaliae
Phaethornis ruber
Phaethornis pretrei
Phaethornis eurynome

taperuçu-de-coleirabranca
taperuçu-de-coleira-falha
andorinhão-de-sobrecinzento
andorinhão-do-temporal
beija-flor-rajado
balança-rabo-de-bicotorto
rabo-branco-pequeno
rabo-branco-mirim
rabo-branco-rubro
rabo-branco-acanelado
rabo-branco-degargantarajada

MGT

Invertívoro F

Média

CIN, END

Nectarívo ro F

3

Baixa

CIN

Nectarívo ro F

3
1, 2, 3, 4, 6
3, 7
1, 3, 6, 7, 8, 9

EIA; 1,2

Média
Média
Média
Baixa

CIN, END
CIN, END
CIN
CIN

Nectarívo ro
Nectarívo ro
Nectarívo ro
Nectarívo ro

3

EIA; 1

Média

CIN, END

Nectarívo ro F

EIA; 1,2

Baixa

CIN

Nectarívo ro C

EIA; 1

Média

CIN
CIN, END,
MPR

3

NT

F
F
F
F

Eupetomena macroura

beija-flor-tesoura

Aphantochroa cirrochloris

beija-flor-cinza

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
3

Florisuga fusca

beija-flor-preto

3, 6, 7, 8

Média

3

Baixa

CIN

Nectarívoro C

3, 9
3
3

Baixa
Média
Baixa

CIN
CIN
CIN

Nectarívoro F, C
Nectarívoro C, F
Nectarívoro F

CIN

Nectarívoro -

Colibri serrirostris
Anthracothorax nigricollis
Stephanoxis lalandi
Lophornis magnificus
Chlorostilbon lucidus
Chlorostilbon aureoventris
Thalurania glaucopis
Hylocharis cyanus

beija-flor-de-orelhavioleta
beija-flor-de-veste-preta
beija-flor-de-topete-verde
topetinho-vermelho
besourinho-de-bicovermelho
besourinho-de-bicovermelho
beija-flor-de-frontevioleta
beija-flor-roxo

1, 2, 3, 5, 6, 7

EIA; 1,2

9
3, 5, 6, 7, 8, 9

Não
Média

EIA; 1,2

3, 4, 6, 7
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Média

CIN, END
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CIN

Nectarívoro F
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Nome do Táxon
Leucochloris albicollis
Polytmus guainumbi
Amazilia versicolor
Amazilia fimbriata
Amazilia lactea
Heliodoxa rubricauda
Calliphlox amethystina

Nome Comum
beija-flor-de-papo-branco
beija-flor-de-bico-curvo
beija-flor-de-bandabranca
beija-flor-de-gargantaverde
beija-flor-de-peito-azul
beija-flor-rubi
estrelinha-ametista

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

3
3

Baixa
Média

CIN, END
CIN

Nectarívoro F
Nectarívoro C

3, 5

Baixa

CIN

Nectarívoro F

1, 2, 3, 4, 5, 6

EIA; 1

Baixa

CIN

Nectarívoro F

3, 7, 8, 9
3
3

EIA; 2

Baixa
Média
Baixa

CIN
CIN, END
CIN

Nectarívoro F
Nectarívoro F
Nectarívoro F

ORDEM TROGONIFORMES
Família Trogonidae
Trogon viridis
Trogon surrucura
Trogon rufus

surucuá-de-barrigaamarela
surucuá-variado
surucuá-dourado

1, 3, 7

EIA; 2

Média

3, 8
3

EIA; 1

Média
Média

END

Onívoro

F

Onívoro
Onívoro

F
F

Piscívoro
Piscívoro
Piscívoro

PD, PS
PD
PD

ORDEM CORACIIFORMES
Família Alcedinidae
Megaceryle torquata
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Família Momotidae
Baryphthengus ruficapillus
ORDEM
GALBULIFORMES
Família Galbulidae
Galbula ruficauda
Jacamaralcyon tridactyla
Família Bucconidae
Nystalus chacuru
Malacoptila striata
Família Ramphastidae
Ramphastos toco
Ramphastos vitellinus
Selenidera maculirostris

martim-pescador-grande
martim-pescador-verde
martim-pescador-pequeno

3, 4, 6, 7, 8, 9
3, 7, 8, 9
3, 7, 8

EIA; 1,2

Baixa
Baixa
Não

3, 9

EIA; 1

Média

END

Onívoro

F

ariramba
cuitelão

3, 6, 7, 9

EIA; 2
EIA; 2

VU

Baixa
Média

END

Invertívoro
Invertívoro

F
F

joão-bobo
barbudo-rajado

3, 6, 7, 8
3, 7

NT

Média
Média

END

Onívoro
Invertívoro

F, C
F

CIN
CIN
CIN

Frugívoro
Frugívoro
Onívoro

juruva

tucanuçu
tucano-de-bico-preto
araçari-poca

2, 3, 4, 7, 8, 9
3, 4
3

VU

EIA; 1
EIA; 1
ORDEM PICIFORMES
EIA; 1,2
EIA; 1
EIA; 1
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Média
Alta
Média

C, F
F
F
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Nome do Táxon

Nome Comum

Pteroglossus bailloni
Pteroglossus aracari
Família Picidae

araçari-banana
araçari-de-bico-branco

Picumnus cirratus

picapauzinho-barrado

Melanerpes candidus

pica-pau-branco

Melanerpes flavifrons

Dryocopus lineatus
Campephilus robustus
Piculus flavigula
Piculus aurulentus
Colaptes melanochloros

benedito-de-testa-amarela
picapauzinho-de-testapintada
Pica-pau-de-banda-branca
Pica-pau-rei
pica-pau-bufador
pica-pau-dourado
pica-pau-verde-barrado

Colaptes campestris

pica-pau-do-campo

Celeus flavescens

pica-pau-de-cabeçaamarela

Veniliornis maculifrons

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

3
1, 3, 4, 7, 9

EIA; 2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
1, 2, 3, 4, 6 , 7, 8,
9
3
3, 4, 7, 8
9
9
3
3
3, 7, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
3, 4

MG RJ ICMBio IUCN
NT
VU

EIA; 1,2

Sensibilidade
Alta
Média

Características

Guilda

CIN
CIN

Onívoro
Frugívoro

Habitat
F
F

Baixa

Invertívoro

F

Baixa

Invertívoro

C, F

Média

Invertívoro

F

Invertívoro

F

EIA; 1,2

Média

EIA; 1
EIA; 1,2

Baixa
Média
Alta
Média
Baixa

invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

M
M, C, F
F
F
F

EIA; 2

Baixa

Invertívoro

C, CA

EIA; 1

Média

Invertívoro

F

Média

Carnívoro

C, F

NT

END

ORDEM CARIAMIFORMES
Família Cariamidae
Cariama cristata

seriema

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

EIA; 1,2
ORDEM FALCONIFORMES

Família Falconidae
Caracara plancus

carcará

Milvago chimachima

carrapateiro

Herpetotheres cachinnans
Micrastur ruficollis
Micrastur semitorquatus
Falco sparverius
Falco rufigularis
Falco femoralis
Falco peregrinus

acauã
falcão-caburé
falcão-relógio
quiriquiri
cauré
falcão-de-coleira
falcão-peregrino

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
2, 3, 4, 5, 6, 8
3, 6
3
3, 4, 6, 7, 8, 9
3, 8
3, 6, 7, 8
3, 6

EIA; 1,2

Baixa

CIN

Carnívoro

C, CA

EIA; 1,2

Baixa

CIN

Carnívoro

C, CA

CIN
CIN
CIN
CIN
CIN
CIN
CIN, MGT

Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro

F
F
F
C, CA, F
F
C
M, C, F

EIA; 2

EIA; 2
EIA; 2
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Baixa
Média
Média
Baixa
Baixa
Baixa
Média
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Nome do Táxon

Nome Comum

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

NT

Média
Baixa
Média

CIN
CIN
CIN

F
F
C, F

VU

Média

CIN, END

F

CIN, END
CIN
CIN, END

F
F, C
F

ORDEM PSITTACIFORMES
Família Psittacidae
Primolius maracana
Psittacara leucophthalmus
Eupsittula aurea

maracanã
periquitão
periquito-rei

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
3, 4, 6, 7, 8
1, 3, 4, 6, 8

Pyrrhura cruentata

tiriba-grande

3, 6

Pyrrhura frontalis
Forpus xanthopterygius
Brotogeris tirica

tiriba
tuim
periquito-verde
periquito-de-encontroamarelo
maracanã-pequena
apuim-de-costas-pretas
cuiú-cuiú
maitaca
curica
chauá
sabiá-cica

3
3, 6, 7, 8, 9
3, 7

EIA; 1
EIA; 2

Média
Não
Baixa

8

EIA; 2

Média

zidedê
Choró-boi
Chororó-cinzento
choquinha-de-flancobranco
choquinha-cinzenta
papa-formiga-vermelho
formigueiro-da-serra
choquinha-degargantapintada
choquinha-de-peitopintado
choquinha-lisa
choquinha-de-asaferrugem

2, 3
9
9

Brotogeris chiriri
Diopsittaca nobilis
Touit melanonotus
Pionopsitta pileata
Pionus maximiliani
Amazona amazonica
Amazona rhodocorytha
Triclaria malachitacea
Família Thamnophilidae
Terenura maculata
Taraba major
Cercomacra brasiliana
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula unicolor
Formicivora rufa
Formicivora serrana
Rhopias gularis
Dysithamnus stictothorax
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus xanthopterus

EIA; 1,2
EIA; 1,2
E
N

VU

EIA; 2
3
3, 9
3, 7, 9
1, 2, 3, 4
3, 4, 5, 6
3

VU VU

VU

VU VU
VU
ORDEM PASSERIFORMES

VU
NT

Média
Alta
Média
Média
Média
Média
Média

NT

Média
Média
Média

EIA; 1,2

2, 3, 4

F

Frugívoro

F
F
F
F
F, C
F
F

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
M
M

Invertívoro

F

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
C, F
F

Invertívoro

F

Invertívoro

F

Média

Invertívoro

F

Média

Invertívoro

F

CIN, END
CIN, END
CIN
CIN
CIN, END
CIN, END

END
END

Média

3
3

NT

Média
Baixa

EIA; 1
3

EIA; 1

3

EIA; 1

3, 6, 8, 9

EIA; 1,2

3
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END

Média
NT

Média

END
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Nome do Táxon

Nome Comum

Herpsilochmus
rufimarginatus
Thamnophilus doliatus

chorozinho-de-asavermelha
choca-barrada
choca-de-chapéuThamnophilus ruficapillus
vermelho
Thamnophilus palliatus
choca-listrada
Thamnophilus ambiguus
choca-de-sooretama
Thamnophilus caerulescens choca-da-mata
Hypoedaleus guttatus
chocão-carijó
Batara cinerea
matracão
Mackenziaena severa
borralhara
Myrmoderus loricatus
formigueiro-assobiador
Pyriglena leucoptera
papa-taoca-do-sul
Drymophila ferruginea
trovoada
Drymophila rubricollis
trovoada-de-bertoni
choquinha-de-dorsoDrymophila ochropyga
vermelho
Drymophila malura
choquinha-carijó
Drymophila squamata
pintadinho
Conopophaga lineata
Conopophaga melanops
Família Grallariidae
Grallaria varia
Família Rhinocryptidae
Merulaxis ater
Scytalopus speluncae
Família Formicariidae
Formicarius colma
Chamaeza campanisona
Chamaeza meruloides
Chamaeza ruficauda
Família Scleruridae
Sclerurus scansor
Família Dendrocolaptidae

chupa-dente
cuspidor-de-máscarapreta

Dados
Secundários

MG RJ ICMBio IUCN

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

3, 4, 6

Média

Invertívoro

F

6

Baixa

Invertívoro

C, F

3

Baixa

Invertívoro

C, F

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

C, F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Invertívoro

F

1, 2, 3, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3, 8, 9
3
3
3
3
3, 9
3
3

EIA; 1,2
EIA; 2
EIA; 1,2

3
3, 7
3, 9
3, 4, 6, 7
3

entufado
tapaculo-preto

3
3

galinha-do-mato
tovaca-campainha
tovaca-cantadora
tovaca-de-rabo-vermelho

3
3
3
3
3, 8, 9

Baixa
Não
Baixa
Alta
Média
Média
Não
Média
Média
Média

EIA; 1
EIA; 1
EIA; 1

3

tovacuçu

vira-folha

Dados Primários
RA 1 e RA 2

NT
EIA; 2
Família Conopophagidae
EIA; 1
EIA; 1,2

END

END
END
END
END

Média
Média
Média

END
END

Invertívoro
Invertívoro

F
F

Média

END

Invertívoro

F

Alta

END

Invertívoro

F

Invertívoro

F

Invertívoro
Invertívoro

F
F

Não
Alta
Média
Alta

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
F
F
F

Alta

Invertívoro

F

Alta
NT

EIA; 1
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Alta
Média

END
END
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Nome do Táxon
Dendrocincla turdina
Sittasomus griseicapillus
Xiphorhynchus fuscus
Campylorhamphus
falcularius
Lepidocolaptes
angustirostris
Lepidocolaptes squamatus
Dendrocolaptes
platyrostris

Nome Comum
arapaçu-liso
arapaçu-verde
arapaçu-rajado
arapaçu-de-bico-torto

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

3
3, 4, 6, 8
3, 8, 9

EIA; 1,2
EIA; 1,2

MG RJ ICMBio IUCN

3

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

Média
Média
Alta

END
END

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
F
F

Alta

END

Invertívoro

F

arapaçu-de-cerrado

3, 6, 7, 8, 9

EIA; 2

Alta

Invertívoro

F, C

arapaçu-escamoso

3, 7, 8, 9

EIA; 1

Alta

Invertívoro

F

3

EIA; 1

Média

Invertívoro

F

Média

Invertívoro

F

EIA; 1
EIA; 1,2

Média
Média

Invertívoro
Invertívoro

F
F

EIA; 2

Baixa

Invertívoro

F, C

EIA; 1,2

Baixa

Invertívoro

C, CA

EIA; 1
EIA; 1

Média
Alta
Média

Invertívoro
invertívoro
Invertívoro

M, C, F
F
F

Invertívoro

F

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
F
F
F
F
F

Invertívoro

C, F

Invertívoro

F

arapaçu-grande

Xiphocolaptes albicollis

arapaçu-de-gargantabranca

Família Xenopidae
Xenops minutus
Xenops rutilans
Família Furnariidae

bico-virado-miúdo
bico-virado-carijó

Furnarius figulus

casaca-de-couro-da-lama

Furnarius rufus

joão-de-barro

Anumbius annumbi
Heliobletus contaminatus
Lochmias nematura

Cochicho
trepadorzinho
joão-porca
barranqueiro-de-olhoAutomolus leucophthalmus
branco
Anabazenops fuscus
trepador-coleira
Anabacerthia amaurotis
limpa-folha-miúdo
Philydor atricapillus
limpa-folha-coroado
Philydor rufum
limpa-folha-de-testa-baia
Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete
Cichlocolaptes leucophrus trepador-sobrancelha
Phacellodomus rufifrons

joão-de-pau

Phacellodomus
erythrophthalmus

joão-botina-da-mata

3, 8
3
3, 6, 7, 8, 9
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
9
3, 8, 9
3
3
3
3
3, 8
3
3
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
3, 8, 9

Média
NT
EIA; 1
EIA; 1

Alta
Alta
Alta
Não
Média
Alta

EIA; 1,2

Média

EIA; 1

Não
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END
END

END

END
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Nome do Táxon

Nome Comum

Dados
Secundários
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
3, 8, 9
3
3, 4, 8, 9

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

Sensibilidade

PD, F

END

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
F
C, CA
C
C
F

END
END

Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro

F
F
F
F
F

pichororé
pi-puí
uí-pi
petrim
joão-teneném
arredio-pálido

Ceratopipra rubrocapilla
Manacus manacus
Dixiphia pipra
Ilicura militaris
Chiroxiphia caudata
Família Oxyruncidae
Oxyruncus cristatus
Família
Onychorhynchidae
Myiobius barbatus

cabeça-encarnada
rendeira
cabeça-branca
tangarazinho
tangará

3
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9
3, 4
3
3, 7, 8, 9

araponga-do-horto

3

Alta

Frugívoro

F

assanhadinho
assanhadinho-de-caudapreta

3

Alta

Invertívoro

F

Média

Invertívoro

F

Onívoro
Onívoro
Onívoro
Invertívoro
Onívoro

F
F
F
F
F

Onívoro

F

Onívoro
Onívoro

F
F

Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro

F
F
F
F

Família Tityridae
Schiffornis virescens
Schiffornis turdina
Laniisoma elegans
Pachyramphus viridis
Pachyramphus castaneus
Pachyramphus
polychopterus
Pachyramphus marginatus
Pachyramphus validus
Família Cotingidae
Carpornis cucullata
Phibalura flavirostris
Pyroderus scutatus
Lipaugus ater

Média
Média
Baixa
Baixa
Baixa
Média

Invertívoro

Synallaxis ruficapilla
Synallaxis cinerascens
Synallaxis albescens
Synallaxis frontalis
Synallaxis spixi
Cranioleuca pallida

3

EIA; 1,2

Habitat

curutié

Myiobius atricaudus

Média

Guilda

Certhiaxis cinnamomeus

3, 6, 8, 9
3, 8

EIA; 2

Características

EIA; 2
EIA; 1
EIA; 1
Família Pipridae
VU

Alta
Baixa
Alta
Média
Baixa

EIA; 1,2
VU
EIA; 1
EIA; 1,2

EIA; 1

flautim
flautim-marrom
chibante
caneleiro-verde
caneleiro

3
3
3
3
3, 8

EIA; 1
EIA; 1,2

Média
Alta
Não
Média
Média

caneleiro-preto

1, 3, 4, 6, 9

EIA; 1,2

Baixa

caneleiro-bordado
caneleiro-de-chapéu-preto
corocoxó
tesourinha-da-mata
pavó
saudade

VU
NT

3
3, 9
3
3
3
3
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END

MPR

Alta
Média
NT
NT
VU

Alta
Média
Média
Não

END
END
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Nome do Táxon
Procnias nudicollis
Família Platyrinchidae
Platyrinchus mystaceus
Família Rhynchocyclidae
Mionectes oleagineus
Mionectes rufiventris
Leptopogon
amaurocephalus
Corythopis delalandi
Phylloscartes ventralis
Phylloscartes oustaleti
Rhynchocyclus olivaceus
Tolmomyias sulphurescens
Tolmomyias poliocephalus
Tolmomyias flaviventris
Todirostrum
poliocephalum

Nome Comum
araponga
patinho

MG RJ ICMBio IUCN

3

VU

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

Média

END

Frugívoro

F

Invertívoro

F

Invertívoro
Invertívoro

F
F

EIA; 1,2

Média

abre-asa
abre-asa-de-cabeça-cinza

3
3, 7, 8, 9

EIA; 1

Média
Média

cabeçudo

1, 3, 8, 9

EIA; 1,2

Média

Invertívoro

F

3, 8, 9
3
3
4

EIA; 1,2

Média
Média
Alta
Alta

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
F
F
F

1, 2, 3, 7, 8, 9

EIA; 1,2

Média

Onívoro

F

Média

Onívoro

F

Onívoro

F

Invertívoro

F

Invertívoro

F

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
F
F
F
F

Baixa
Baixa
Não

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
C
F

EIA; 1,2

Baixa

Invertívoro

F, C

EIA; 1,2

Baixa

Onívoro

C, F

Onívoro

F, C

estalador
borboletinha-do-mato
papa-moscas-de-olheiras
bico-chato-grande
bico-chato-de-orelhapreta
bico-chato-de-cabeçacinza
bico-chato-amarelo
teque-teque
ferreirinho-relógio

Poecilotriccus plumbeiceps
Myiornis auricularis
Hemitriccus diops
Hemitriccus orbitatus
Hemitriccus nidipendulus

tororó
miudinho
olho-falso
tiririzinho-do-mato
tachuri-campainha

Hirundinea ferruginea
Euscarthmus meloryphus
Tyranniscus burmeisteri

gibão-de-couro
barulhento
piolhinho-chiador

Camptostoma obsoletum

risadinha

Elaenia chilensis

Dados Primários
RA 1 e RA 2

3, 8, 9

Todirostrum cinereum

Elaenia flavogaster

Dados
Secundários

guaracava-de-barrigaamarela
guaracava-de-cristabranca

NT

3
1, 3, 4, 5, 6, 7

EIA; 2

Média

3, 6, 7, 8, 9

EIA; 1,2

Baixa

EIA; 2

Baixa

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
3, 8
1, 3, 4, 6, 7
3
3, 4
3, 8, 9
1, 3, 6, 7, 8
3, 6
3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

EIA; 1
EIA; 1
EIA; 1,2
Família Tyrannidae
EIA; 1

3, 8
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NT

Não
Baixa
Média
Média
Baixa

Não

END

END

END
END
END
END

MPR

311

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br

Nome do Táxon
Elaenia mesoleuca
Elaenia obscura
Capsiempis flaveola
Phaeomyias murina
Phyllomyias virescens
Phyllomyias fasciatus
Phyllomyias griseocapilla
Serpophaga nigricans
Serpophaga subcristata
Attila rufus
Legatus leucophaius
Ramphotrigon
megacephalum
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus swainsoni
Myiarchus ferox

Nome Comum
tuque
tucão
marianinha-amarela
bagageiro
piolhinho-verdoso
piolhinho
piolhinho-serrano
joão-pobre
alegrinho
capitão-de-saíra
bem-te-vi-pirata
maria-cabeçuda

Myiopagis caniceps
Sirystes sibilator
Rhytipterna simplex

maria-cavaleira-pequena
irré
maria-cavaleira
maria-cavaleira-deraboenferrujado
guaracava-de-cristaalaranjada
guaracava-cinzenta
gritador
vissiá

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

Machetornis rixosa

suiriri-cavaleiro

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

Megarynchus pitangua

neinei

Myiarchus tyrannulus
Myiopagis viridicata

Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes similis
Tyrannus melancholicus

bentevizinho-deasaferrugínea
bentevizinho-depenachovermelho
suiriri

Dados
Secundários
3
3
3, 6, 7
9
3
3, 6, 7, 8
3
6, 8, 9
3, 9
3, 7, 8, 9
3, 4, 7

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

EIA; 1
EIA; 2
EIA; 1,2
NT
EIA; 2
EIA; 1,2
EIA; 2

3

Sensibilidade
Baixa
Média
Não
Baixa
Média
Média
Média
Baixa
Baixa
Média
Baixa

Características

END
END

END

Média

Guilda

Habitat

Onívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Onívoro

F
F, C
F
F
F
F
C, PD
F
F
F

Invertívoro

F

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
F
F

3, 6
3, 8, 9
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9

EIA; 1
EIA; 1,2

Baixa
Baixa
Baixa

2, 3, 4, 7, 8

EIA; 2

Baixa

Invertívoro

F, C

EIA; 2

Média

Frugívoro

F, C

EIA; 2

Média
Média
Alta

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
F
F

EIA; 1,2

Baixa

Onívoro

F, C

EIA; 1

Baixa

Invertívoro

CA, C

EIA; 1,2

Baixa

Invertívoro

F

EIA; 1,2

Baixa

Onívoro

F

Baixa

Onívoro

C, F

EIA; 1,2

Baixa

Invertívoro

F

EIA; 1,2

Baixa

Onívoro

F, C

3
3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
3, 4, 6, 7, 8, 9
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
3, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
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Nome do Táxon

Nome Comum

Tyrannus savana

tesourinha

Tyrannus tyrannus
Empidonomus varius
Colonia colonus
Myiophobus fasciatus
Pyrocephalus rubinus
Fluvicola albiventer

suiriri-valente
peitica
viuvinha
filipe
príncipe
lavadeira-de-cara-branca

Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

Arundinicola leucocephala

freirinha

Gubernetes yetapa
Cnemotriccus fuscatus
Lathrotriccus euleri
Contopus cinereus

tesoura-do-brejo
guaracavuçu
enferrujado
papa-moscas-cinzento
maria-preta-de-bicoazulado
maria-preta-de-penacho
maria-preta-degargantavermelha
suiriri-pequeno
primavera
noivinha-branca
tesoura-cinzenta

Knipolegus cyanirostris
Knipolegus lophotes
Knipolegus nigerrimus
Satrapa icterophrys
Xolmis cinereus
Xolmis velatus
Muscipipra vetula
Cyclarhis gujanensis
Hylophilus
amaurocephalus
Hylophilus poicilotis
Hylophilus thoracicus

pitiguari

Vireo chivi

juruviara

Família Corvidae
Cyanocorax cristatellus
Família Hirundinidae

gralha-do-campo

vite-vite-de-olho-cinza
verdinho-coroado
vite-vite

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

Baixa

MPR

Onívoro

C, CA

Onívoro
Onívoro
Onívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

F
F
C
C, F
C

Baixa

Invertívoro

PD

Não

Invertívoro

-

Média
Baixa
Não
Baixa

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

C
F
F
F

3

Baixa

Invertívoro

F, C

3, 8

Baixa

Invertívoro

C, CA

3, 7

Média

END

Invertívoro

F, C

END

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

C, CA
C, CA
C, CA
F

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
3
3, 6 , 7, 8, 9
3, 7, 8, 9
3, 5, 6, 8, 9
3, 8
3
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
3, 4, 6, 7, 8, 9
1, 3, 4
3, 5, 7, 8, 9
3

3, 4, 7, 8, 9
3, 6, 8, 9
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
3, 8

MG RJ ICMBio IUCN

EIA; 1
EIA; 2

EIA; 1,2

EIA; 2
EIA; 1,2

EIA; 2
EIA; 2

Não
Baixa
Baixa
Baixa
Não
Média

Baixa
Baixa
Média
Não

MPR

Família Vireonidae
EIA; 1,2

Baixa

Invertívoro

F

3, 8

EIA; 1,2

Baixa

Invertívoro

C, F

3
3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

EIA; 1
EIA; 2

Média
Alta

Invertívoro
Onívoro

F
F

EIA; 1,2

Baixa

Onívoro

F

EIA; 1,2

Média

Onívoro

C

1, 3, 6, 7, 8, 9

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
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Nome do Táxon

Nome Comum

Alopochelidon fucata
Atticora tibialis

andorinha-pequena-decasa
andorinha-morena
calcinha-branca

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

Progne tapera
Progne subis
Progne chalybea
Tachycineta albiventer

andorinha-do-campo
andorinha-azul
andorinha-grande
andorinha-do-rio
andorinha-de-sobrebranco
andorinha-de-bando

Pygochelidon cyanoleuca

Tachycineta leucorrhoa
Hirundo rustica
Família Troglodytidae
Troglodytes musculus

corruíra

Pheugopedius genibarbis

garrinchão-pai-avô
garrinchão-de-bicogrande

Cantorchilus longirostris
Família Donacobiidae
Donacobius atricapilla
Família Turdidae
Turdus flavipes
Turdus leucomelas
Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus
Turdus subalaris
Turdus albicollis
Família Mimidae

japacanim

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

3, 4, 5, 6, 7, 8

EIA; 1,2

3
3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
3, 4, 5, 6, 8
3, 4
3, 4, 6, 7, 8, 9
3, 6, 7

MG RJ ICMBio IUCN

Sensibilidade

Guilda

Habitat

Baixa

Invertívoro

C, CA

EIA; 2

Média
Média

Invertívoro
Invertívoro

EIA; 1,2

Baixa

Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro

C
F
C, CA,
PD
C, PD
F, C
C, CA
PD

Invertívoro

C, CA

Invertívoro

C, CA

Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

2, 3, 4, 6, 8

Baixa

3, 4, 6

Baixa

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
2, 3, 4, 5, 6, 7
3

3, 6, 8
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
1, 3, 6, 7, 8, 9
1, 3, 6, 8, 9
3, 8
3, 8

Mimus gilvus

sabiá-da-praia

3, 6

Mimus saturninus

sabiá-do-campo

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

Família Motacillidae
Anthus lutescens

caminheiro-zumbidor

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

MPR
MGT

MGT

Invertívoro

EIA; 1,2

Não

Invertívoro

C

EIA; 2

Baixa

Invertívoro

F

EIA; 1,2

Baixa

Invertívoro

F

Não

Invertívoro

PD

Média
Baixa
Média
Baixa
Média
Média

Frugívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro

F
F
F
F
F
F

Baixa

Onívoro

C, F

Baixa

Onívoro

C

Baixa

Invertívoro

C, CA

3, 4, 6, 7, 8, 9

sabiá-una
sabiá-branco
sabiá-laranjeira
sabiá-poca
sabiá-ferreiro
sabiá-coleira

Características

EIA; 1,2
EIA; 1,2
EIA; 1,2
EIA; 1
E
N
EIA; 1,2
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Nome do Táxon

Anthus hellmayri
Família Passerellidae
Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
Família Parulidae
Setophaga pitiayumi
Geothlypis aequinoctialis
Basileuterus culicivorus
Myiothlypis leucoblephara
Família Icteridae
Psarocolius decumanus
Cacicus haemorrhous
Icterus jamacaii
Gnorimopsar chopi
Agelasticus cyanopus
Chrysomus ruficapillus

Nome Comum
caminheiro-debarrigaacanelada
tico-tico
tico-tico-do-campo

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

3

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

Baixa

Invertívoro

C, CA

3, 4, 6, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

EIA; 1,2
EIA; 1,2

Baixa
Baixa

Granívor o
Granívor o

C, CA
C, CA

mariquita
pia-cobra
pula-pula
pula-pula-assobiador

1, 3, 4, 5, 6
3, 4, 5, 6, 8, 9
3, 7, 8, 9
3

EIA; 1,2

Média
Baixa
Média
Média

Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro

F
C, PD
F
F, C

japu
guaxe
corrupião
pássaro-preto
carretão
garibaldi

3, 7, 8
1, 2, 3, 4, 7
3, 7, 8
1, 3, 4, 5, 6, 8
3
3, 4, 5, 6, 7, 8

EIA; 1

Média
Baixa
Não
Baixa
Média
Não

Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro
Onívoro
Granívor o

EIA; 2

Baixa

Invertívoro

Não
Baixa
Baixa

Invertívoro
Invertívoro
Granívor o

F
F
C, CA, F
PD
PD, CA
C, CA,
PD
F, C,
C

Invertívoro

F

Pseudoleistes guirahuro

chopim-do-brejo

Molothrus oryzivorus
Molothrus bonariensis
Sturnella superciliaris
Família Mitrospingidae
Orthogonys chloricterus

iraúna-grande
chupim
polícia-inglesa-do-sul
catirumbava

6, 7, 8

EIA; 1,2

EIA; 1,2
EIA; 2

3, 7
3, 6, 7, 8
3, 4, 6
3

Média

END

END

Família Thraupidae
Pipraeidea melanonota
Stephanophorus
diadematus
Cissopis leverianus
Schistochlamys ruficapillus
Tangara brasiliensis
Tangara seledon
Tangara cyanocephala
Tangara cyanoventris
Tangara desmaresti

saíra-viúva
sanhaço-frade
tietinga
bico-de-veludo
cambada-de-chaves
saíra-sete-cores
saíra-militar
saíra-douradinha
saíra-lagarta

3, 7, 8

Baixa

Frugívoro

F

3

Baixa

Onívoro

F, C

Baixa
Baixa
Média
Média
Média
Média
Média

Onívoro

F
F, C
F
F
F
F
F

3, 7
3, 8, 9
3, 4
3
3
3, 8, 9
3

EIA; 1
EIA; 1
VU

EIA; 1,2
EIA; 1
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Onívoro
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Onívoro
Onívoro
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Nome do Táxon
Tangara sayaca
Tangara cyanoptera
Tangara palmarum

Nome Comum

Tangara peruviana

sanhaço-cinzento
sanhaço-de-encontro-azul
sanhaço-do-coqueiro
sanhaço-de-encontroamarelo
saíra-sapucaia

Tangara cayana

saíra-amarela

Nemosia pileata
Conirostrum speciosum

saíra-de-chapéu-preto
figuinha-de-rabo-castanho

Sicalis flaveola

canário-da-terra

Sicalis luteola
Haplospiza unicolor
Chlorophanes spiza
Hemithraupis flavicollis
Hemithraupis ruficapilla

tipio
cigarra-bambu
saí-verde
saíra-galega
saíra-ferrugem

Volatinia jacarina

tiziu

Trichothraupis melanops
Coryphospingus pileatus
Lanio cristatus
Tachyphonus coronatus

tiê-de-topete
tico-tico-rei-cinza
tiê-galo
tiê-preto

Ramphocelus bresilius

tiê-sangue

Tersina viridis
Cyanerpes cyaneus

saí-andorinha
saíra-beija-flor

Dacnis cayana

saí-azul

Coereba flaveola

cambacica

Tiaris fuliginosus
Sporophila angolensis
Sporophila lineola
Sporophila frontalis

cigarra-preta
curió
bigodinho
pixoxó

Tangara ornata

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3
1, 3, 5, 6, 7, 8

EIA; 1,2

3, 8
3
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
3, 4, 6, 8, 9
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8
2, 3, 4, 5, 6
3
3
3, 4
3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8
3, 8, 9
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
3, 7
1, 3, 8, 9
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
3, 8
3, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
3, 8
3, 4, 7, 8
3

MG RJ ICMBio IUCN

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

END

EIA; 1

Baixa
Baixa
Baixa

Onívoro
Onívoro
Onívoro

F, C
F
F

EIA; 1

Média

END

Onívoro

F

Média

END

Onívoro

F

VU

VU

EIA; 1,2

Média

Onívoro

F, C

EIA; 2

Baixa
Baixa

Onívoro
Onívoro

F
F

EIA; 1,2

Baixa

Granívor o

C

EIA; 1

EIA; 1,2

Média
Média
Média
Média
Baixa

Granívor o
Granívor o
Frugívoro
Onívoro
Onívoro

C
F
F
F
F

EIA; 1,2

Baixa

Granívor o

C, CA

EIA; 1
EIA; 1,2
EIA; 2
EIA; 1

Média
Baixa
Não
Baixa

END

Onívoro
Granívor o
Granívor o
Frugívoro

F
C, F
F
F

EIA; 2

Baixa

END

Onívoro

F

EIA; 1,2

Baixa
Baixa

Nectarívo ro
Nectarívo ro

F
F

EIA; 1,2

Baixa

Nectarívo ro

F

EIA; 1,2

Baixa

Nectarívo ro

F, C

Baixa
Baixa
Baixa
Média

Granívor o
Granívor o
Granívor o
Granívor o

F, C
C, CA
C, CA
F

VU

EIA; 1
EIA; 2
EIA; 2
EIA; 1

CR

VU

EM

EN VU
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Nome do Táxon

Nome Comum

Sporophila falcirostris

cigarra

Sporophila collaris
Sporophila nigricollis

coleiro-do-brejo
baiano
papa-capim-de-costascinzas
coleirinho
chorão
caboclinho
sabiá-do-banhado
canário-do-campo
tempera-viola
trinca-ferro
bico-de-pimenta
peito-pinhão
saí-canário

Sporophila ardesiaca
Sporophila caerulescens
Sporophila leucoptera
Sporophila bouvreuil
Embernagra platensis
Emberizoides herbicola
Saltator maximus
Saltator similis
Saltator fuliginosus
Poospiza thoracica
Thlypopsis sordida
Piranga flava
Cyanoloxia brissonii
Habia rubica
Família Fringillidae
Spinus magellanicus

sanhaço-de-fogo
azulão
tiê-de-bando

Euphonia chlorotica

fim-fim

Euphonia violacea
Euphonia cyanocephala
Euphonia xanthogaster
Euphonia pectoralis
Chlorophonia cyanea
Família Estrildidae
Estrilda astrild
Família Passeridae
Passer domesticus
Arremon semitorquatus
Saltator maximus

gaturamo
gaturamo-rei
fim-fim-grande
ferro-velho
gaturamo-bandeira

pintassilgo

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2

MG RJ ICMBio IUCN

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

Média

END

Granívor o

F

Granívor o
Granívor o

C, PD
C, CA

Granívor o

C, PD

Granívor o
Granívor o
Granívor o
Invertivoro
Granívor o
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Onívoro

C, CA
C, PD
C
C
C
F
F
F
F
F, C

Baixa
Média
Alta

Onívoro
Granívor o
Onívoro

F, C
F, C
F

EIA; 2

Baixa

Granívor o

C, F

EIA; 1,2

Baixa

Frugívoro

F

EIA; 1
EIA; 1

Baixa
Baixa
Média
Média
Média

Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro

F
F
F
F
F

E
VU
N
EM

3
3
3, 8

EIA; 2

3, 7, 8
3, 4, 5, 6, 7, 8
3, 4, 5, 7, 8
2, 3, 4
8
3, 4, 5, 6, 7
3, 7
1, 3, 8
3
3
3, 7, 9
3, 7, 8
8
3, 6
3, 8
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
1, 3, 4
3
3
3
3

bico-de-lacre

3, 4, 5, 6, 7, 8

pardal
tico-tico-do-mato
tempera-viola

3, 4, 5, 6, 7, 8
3, 7

VU

Baixa
Baixa
Média

EIA; 1,2
EIA; 2

Baixa
Baixa
Média
Baixa
Baixa
Média
Baixa
Não
Média
Baixa

EIA; 2
EIA; 2
EIA; 2
EIA; 1,2

EIA; 2
Família Cardinalidae
EIA; 1
EIA; 1,2

EIA; 1,2
EIA; 1
EIA
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VU

END

END
END
END

Não

EXO

Granívor o

CA, C

Baixa

EXO
END
END

Onívoro
Onívoro
Frugívoro

CA, C
F
F

Média
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Nome do Táxon

Nome Comum

Dados
Secundários

Dados Primários
RA 1 e RA 2
EIA

Saltator similis
Saltator fuliginosus
Poospiza thoracica
Thlypopsis sordida

trinca-ferro
bico-de-pimenta
peito-pinhão
saí-canário

1, 3, 8
3
3
3, 7, 9

Piranga flava
Habia rubica
Família Fringillidae
Spinus magellanicus

sanhaço-de-fogo
tiê-de-bando

3, 7, 8
3, 6

Euphonia chlorotica

fim-fim

Euphonia violacea
Euphonia cyanocephala
Euphonia xanthogaster
Euphonia pectoralis
Chlorophonia cyanea
Família Estrildidae
Estrilda astrild
Família Passeridae
Passer domesticus

gaturamo
gaturamo-rei
fim-fim-grande
ferro-velho
gaturamo-bandeira

pintassilgo

3, 8
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
1, 3, 4
3
3
3
3

bico-de-lacre

3, 4, 5, 6, 7, 8

pardal

3, 4, 5, 6, 7, 8

MG RJ ICMBio IUCN

EIA
Família Cardinalidae

Sensibilidade

Características

Guilda

Habitat

Baixa
Não
Média
Baixa

END
END

Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Onívoro

F
F
F
F, C

EIA

Baixa
Alta

Onívoro
Onívoro

F, C
F

EIA

Baixa

Granívor o

C, F

EIA

Baixa

Frugívoro

F

EIA
EIA

Baixa
Baixa
Média
Média
Média

Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro

F
F
F
F
F

EIA

Não

EXO

Granívor o

CA, C

Baixa

EXO

Onívoro

CA, C

Legendas: Dados secundários: 1 – MARLIM AZUL/ECOLOGY BRASIL (2019); 2 - GPE/ECOLOGY BRASIL (2019); 3- WIKIAVES (2021 – MACAÉ_RJ); 4 NATURAL ENERGIA/ECOLOGUS (2018); 5 – CLIMA/AGRIVALE/MASTERPLAN (2015); 6 –TEPOR/MASTERPLAN (2014); 7 - WIKIAVES (2021 –
LEOPOLDINA_MG); 8-WIKIAVES (2021 –SANTOS DUMONT_MG); 9-RIBON, R. et al. (2004).
Dados primários: 1 – Região Amostral 1; 2 – Região Amostral 2.
Categorias de ameaça: NT – quase ameaçada; VU – vulnerável; EN – em perigo; CR – criticamente em perigo.
Características: END – Endêmica da Mata Atlântica; EXO – exótica; CIN – Cinegética; MGT – Migratória vinda do norte; MPR – Migrante Parcial. Habitat: F – Floresta; C –
Campos; CA – Campos Antrópicos (pastagens, agrícolas); PD – Palustre Água Doce; PS – Palustre Água Salgada; PE – Pelágico; M – Marinho.
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Considerando-se apenas os dados primários, as famílias mais representativas em ordem
decrescente de riqueza foram: Thraupidae com 33 espécies, Turdidae com 27 espécies
Furnariidae com 13, Thamnophilidae com 11 espécies, Rhynchocyclidae com 10 espécies,
Troglodytidae com 8 espécies, Psittacidae com 7 e Accipitridae, Columbidae e Picidae com 6
espécies cada (Figura 5.138).

Figura 5.138 – Famílias mais representativas registradas durante a 1a Campanha de levantamento da avifauna na
Área de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.

A predominância de espécies das famílias Tyrannidae e Thraupidae é frequente em
inventários realizados no Brasil. Ambas estão entre as três famílias com maior riqueza de
espécies no Brasil (PIACENTINI et al., 2015).
A

família

Thraupidae

apresenta

ampla

distribuição

geográfica,

ocupando

preferencialmente bordas de matas e dossel das árvores e arbustos. A sua ampla distribuição e
facilidade de adaptação a diferentes microhabitats são reflexos da dieta das espécies dessa
família, em geral considerada onívora, pelo consumo de frutos, insetos, néctar e folhas (SICK,
1997; SIGRIST 2009; TILMANN et al., 2014; PARRINI, 2015). Frequentemente, são
observadas em bandos mistos (PARRINI, 2015), associações positivas nas quais os integrantes
de cada um maximizam sua aquisição de energia (procura e “divisão” do alimento
conjuntamente), ao mesmo tempo em que se diminui o risco de serem predados
(comportamento de diluição do efeito do predador) (POWELL, 1985). Essas associações
variam de acordo com a sazonalidade, sendo mais comuns de serem registradas quando o
recurso alimentar se encontra distribuído aleatoriamente ou quando se encontra escasso
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(POWELL, 1985). Contudo, os bandos mistos podem ser compostos por espécies de diversas
Famílias, não se restringindo exclusivamente aos traupídeos.
Já a família Tyrannidae é a maior Família de Suboscines dos Neotrópicos (cerca de 410
espécies consideradas válidas) (SIGRIST, 2009; FRANCHIN et al., 2008). Em geral, as
espécies dessa família são ecologicamente bastante flexíveis, possuindo hábitos generalistas e
ocupando um diversificado número de microhabitats. A elevada diversidade ecológica dessas
espécies explica-se pela grande flexibilidade adaptativa, com comportamentos variáveis, que
vão desde a procura até a manipulação de itens alimentares, conferindo-lhes grande amplitude
de nicho (PARRINI, 2015).
As famílias que obtiveram a terceira posição em termos de riqueza possuem
representantes de diferentes guildas tróficas. As famílias Thamnophilidae e Furnariidae são
compostas por espécies predadoras consideradas especialistas em termos de dieta, usualmente,
invertívoras, (sensu WILMAN et al., 2014).
Caracterização das Regiões Amostrais
Durante a execução da 1ª Campanha, foram registradas 218 espécies de aves em campo,
correspondendo a 44,5% do total das 490 espécies listadas com potencial ocorrência para a
macrorregião do empreendimento. Esse resultado foi obtido por meio das metodologias
sistematizadas na Área de Estudo (Listas de Mackinnon e Pontos de Escuta). A partir da
compilação de 66 Listas de Mackinnon, sendo 35 listas na RA1 e 31 listas na RA2, foram
registradas 176 espécies (n= 126 na RA1 e n= 120 na RA2), correspondendo a 80,7% do total
registrado em campo. Com 57 Pontos de Escuta, sendo 30 na RA1 e 27 na RA2, obteve-se o
registro de 142 espécies, o que corresponde a 65,3% do total com presença confirmada para a
região do empreendimento (Figura 5.139).
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Figura 5.139 – Riqueza de aves em cada Região Amostra (RA1 e RA2) durante a 1ª Campanha, considerando-se
as espécies registradas por Listas de Mackinnon e Pontos de Escuta na Área de inserção da LT 345KV SANTOS
DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.

➢ Região Amostral 1
A riqueza total obtida foi de 185 espécies, distribuídas em 49 famílias, considerando-se
todos os métodos de amostragem. As famílias com maior número de espécies foram Tyrannidae
e Thraupidae, ambas com 24 espécies registradas, seguidas pela família Furnariidae, com 11
espécies (alguns exemplares de Aves registras na RA1 estão na Figura 5.140).
A curva de rarefação de espécies não atingiu a estabilização para os dois diferentes
métodos empregados em campo. De acordo com os estimadores não-paramétricos Jackknife 1
e Bootstrap, a riqueza estimada por pontos de escuta foi de 157 e 128 respectivamente, do total
de 106 espécies registradas. Isso corresponde a 67,5% e 82,8%, respectivamente, do total
apresentado pelos estimadores.
As 35 amostragens desenvolvidas para a lista de Mackinnon registrou uma riqueza de
126 espécies. Os estimadores Jackknife 1 Bootstrap estimaram 159 e 143 espécies
respectivamente. Da mesma forma como já apresentado para os pontos de escuta, a amostragem
por Lista de Mackinnon também não apresentou tendência a estabilização (Figura 5.139).
Espera-se que haja um incremento na tendência de estabilização da curva de rarefação com a
inclusão dos dados a serem obtidos na 2ª Campanha de campo.
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Figura 5.140 – Curva de rarefação de espécies da avifauna registradas na RA1 durante a 1ª Campanha na Área
de inserção da LT: A – Pontos de Escuta; B – Listas de Mackkinon.

Com relação a riqueza obtida por ambos os métodos, é importante destacar que as
abundâncias das espécies podem variar bastante ao longo do ano. As variações sazonais alteram
consideravelmente a abundância de algumas espécies. No presente estudo, as espécies que
apresentaram maiores valores para o índice Pontual de Abundância (IPA) foram Basileuterus
culicivorus (IPA= 0,103), Tolmomyias sulphurescens (IPA= 0,050) e Chiroxiphia caudata
(IPA= 0,043). Em relação às frequências de ocorrência, as espécies com maiores valores para
o Índice de Frequência em listas (IFL) foram Pitangus sulphuratus (IFL= 0,429), Columbina
talpacoti (IFL= 0,286) e Basileuterus culicivorus,

Crotophaga ani, Sicalis flaveola

Tolmomyias sulphurescens ( todas com IPA= 0,257) (Tabela 5.45).
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Tabela 5.45 – Índice Pontual de Abundância (IPA) e índice de Frequência em Listas (IFL) das espécies mais
abundantes (IPA > 0,007) e mais frequentes (IFL > 0,086) na RA1, durante a 1ª Campanha de levantamento da
avifauna na Área de inserção da LT.
Espécies RA 1
IPA
Espécies RA 1
IFL
Basileuterus culicivorus
0,103
Pitangus sulphuratus
0,429
Tolmomyias sulphurescens
0,050
Columbina talpacoti
0,286
Chiroxiphia caudata
0,043
Basileuterus culicivorus
0,257
Megarynchus pitangua
0,039
Crotophaga ani
0,257
Pachyramphus polychopterus
0,039
Sicalis flaveola
0,257
Todirostrum poliocephalum
0,039
Tolmomyias sulphurescens
0,257
Pitangus sulphuratus
0,032
Todirostrum poliocephalum
0,229
Sittasomus griseicapillus
0,032
Furnarius rufus
0,200
Thamnophilus caerulescens
0,021
Megarynchus pitangua
0,200
Tyrannus melancholicus
0,021
Volatinia jacarina
0,200
Vireo chivi
0,021
Zonotrichia capensis
0,200
Leptotila verreauxi
0,018
Camptostoma obsoletum
0,171
Tangara sayaca
0,018
Elaenia flavogaster
0,171
Crypturellus tataupa
0,014
Leptotila verreauxi
0,171
Picumnus cirratus
0,014
Mimus saturninus
0,171
Saltator similis
0,014
Tangara sayaca
0,171
Synallaxis ruficapilla
0,014
Chiroxiphia caudata
0,143
Camptostoma obsoletum
0,011
Cyclarhis gujanensis
0,143
Corythopis delalandi
0,011
Pachyramphus polychopterus
0,143
Crotophaga ani
0,011
Tyrannus melancholicus
0,143
Elaenia flavogaster
0,011
Patagioenas picazuro
0,114
Euphonia chlorotica
0,011
Psittacara leucophthalmus
0,114
Leptopogon amaurocephalus
0,011
Pyriglena leucoptera
0,114
Myiozetetes similis
0,011
Sittasomus griseicapillus
0,114
Patagioenas picazuro
0,011
Sporophila caerulescens
0,114
Penelope obscura
0,011
Stelgidopteryx ruficollis
0,114
Pyriglena leucoptera
0,011
Sporophila caerulescens
0,011
Tangara desmaresti
0,011
Zonotrichia capensis
0,011
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Figura 5.141 - Algumas espécies de aves registradas durante a 1ª Campanha de levantamento da avifauna na
Área de inserção da LT. A: Ardea Alba; B: Camptostoma obsoletum; C: Caracara plancus; D: Cissopis
levetianus; E: Cyanocorax cristatellus; F: Lochmias nematura; G: Nystalus chacuru; H: Schistochlamys
ruficapillus
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➢ Região Amostral 2
Com a amostragem por métodos quantitativos, foi registrada uma riqueza total de 155
espécies na RA2, distribuídas em 44 famílias. Dessas famílias, as com maiores riquezas de
espécies foram Thraupidae (n= 24), Tyrannidae (n = 22), Rhynchocyclidae (n= 7) (alguns
exemplares de Aves registras na RA2 estão na Figura 5.142).
Como já apresentado para a RA 1, as amostragens não chegaram à estabilização para
RA 2 por amostragem de ponto de escuta. Pelo método foram registrados foram registradas 94
espécies. Pelos estimadores Jackknife 1 e Bootstrap foram contabilizadas 133 e 112 espécies
respectivamente. Em relação às 31 listas geradas, obteve-se uma riqueza de 120 espécies,
correspondente a 77,9% (Jackknife 1) e 87,6% (Bootstrap) da riqueza estimada para RA2.
Analisando o gráfico gerado, é possível perceber que a curva de rarefação assume uma leve
tendência a estabilização (Figura 5.142). Espera-se que haja um incremento na tendência de
estabilização da curva de rarefação com a inclusão dos dados a serem obtidos na 2ª Campanha
de campo.

Figura 5.142 – Curva de rarefação de espécies da avifauna registradas na RA2 durante a 1ª Campanha na Área
de inserção da LT: A – Pontos de Escuta; B – Listas de Mackkinon.
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Após os trabalhos de campo e análises dos dados obtidos por pontos de escuta na RA2,
as espécies que apresentaram maiores valores para o índice Pontual de Abundância (IPA) foram
para Pitangus sulphuratus (IPA= 0,058), para Leptotila verreauxi (IPA= 0,047) e Myiozetetes
similis (IFL= 0,047). Com relação à frequência de ocorrência nas listas, os maiores IFL foram
de Columbina talpacoti (IFL=0,516), Sicalis flaveola (IFL= 0,419) e Pitangus sulphuratus
(IFL= 0,323) (Tabela 5.46).
Tabela 5.46 – Índice Pontual de Abundância (IPA) e índice de Frequência em Listas (IFL) das espécies mais
abundantes (IPA > 0,007) e mais frequentes (IFL > 0,097) na RA1, durante a 1ª Campanha de levantamento da
avifauna na Área de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE
LEOPOLDINA 2.
Espécies RA 2
IPA
Espécies RA 2
IFL
Pitangus sulphuratus
0,058
Columbina talpacoti
0,516
Leptotila verreauxi
0,047
Sicalis flaveola
0,419
Myiozetetes similis
0,047
Pitangus sulphuratus
0,323
Patagioenas picazuro
0,036
Crotophaga ani
0,258
Todirostrum poliocephalum
0,036
Myiozetetes similis
0,258
Camptostoma obsoletum
0,033
Patagioenas picazuro
0,258
Columbina talpacoti
0,033
Volatinia jacarina
0,226
Crypturellus tataupa
0,025
Zonotrichia capensis
0,226
Megarynchus pitanguá
0,025
Leptotila verreauxi
0,194
Synallaxis frontalis
0,025
Psittacara leucophthalmus
0,194
Tolmomyias sulphurescens
0,025
Tyrannus melancholicus
0,194
Dacnis cayana
0,022
Elaenia flavogaster
0,161
Elaenia flavogaster
0,022
Furnarius rufus
0,161
Leptopogon amaurocephalus
0,018
Dacnis cayana
0,129
Pachyramphus polychopterus
0,018
Megarynchus pitangua
0,129
Picumnus cirratus
0,018
Milvago chimachima
0,129
Sicalis flaveola
0,018
Primolius maracana
0,129
Troglodytes musculus
0,018
Rupornis magnirostris
0,129
Basileuterus culicivorus
0,015
Stelgidopteryx ruficollis
0,129
Coryphospingus pileatus
0,015
Tapera naevia
0,129
Manacus manacus
0,015
Ammodramus humeralis
0,097
Stelgidopteryx ruficollis
0,015
Basileuterus culicivorus
0,097
Turdus leucomelas
0,015
Caracara plancus
0,097
Cacicus haemorrhous
0,011
Coragyps atratus
0,097
Chlorostilbon lucidus
0,011
Coereba flaveola
0,011
Crotophaga ani
0,011
Forpus xanthopterygius
0,011
Myiarchus ferox
0,011
Myiodynastes maculatus
0,011
Psittacara leucophthalmus
0,011
Rupornis magnirostris
0,011
Tolmomyias flaviventris
0,011
Veniliornis maculifrons
0,011
Vireo chivi
0,011
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Figura 5.143 - Algumas espécies de aves registradas durante a 1ª Campanha de levantamento da avifauna na
Área de inserção da LT: A: Ammodramus humeralis; B: Cacicus haemorrhous; C: Chlorostilbon lucidus; D:
Dacnis cayana; E: Jacamaralcyon tridactyla; F: Penelope obscura; G: Sporophila lineola; H: Sporophila
nigricollis.
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Áreas com Maior Risco de Colisão
Nos pontos amostrados C1, C2 e C3 (Figura 5.143), foi identificada a presença de
represas, Unidades de Conservação, cursos d`água e vegetação arbórea significativa na área ou
adjacências, com caraterísticas propícias para conter grandes concentrações de aves gregárias,
migradoras e aquáticas, mais suscetíveis à colisão com os cabos aéreos do empreendimento.
O Ponto C1 encontra-se localizado próximo à extenso represamento do Rio Macacu,
ambiente lacustre com presença de inúmeros fragmentos florestais em seu entorno. Nesse
ponto, foram avistados poucos indivíduos das espécies da família Cracidae (Penelope obscura).
Entretanto o ambiente é propício a presença de maio porte, e gregários, como o membro da
família Accipitridae (Buteo brachyurus) ou ainda porte (Ardea alba, Syrigma sibilatrix e
Pilherodius pileatus). Destaca-se que além dos fragmentos existentes, no entorno do
represamento existem inúmeras estradas vicinais, com intenso fluxo de veículos, ônibus e
caminhões. A presença de um corpo d’água artificial e as particularidades do relevo funcionam
como um importante ponto de apoio para a movimentação de diversas aves pela região,
especialmente as aquáticas.
No ponto C2 não foram encontrados represamentos, entretanto existem dois grandes
fragmentos florestais, com inúmeros cursos d`água associados, que são cortados por uma
estrada vicinal e que também serão atravessados pelo empreendimento. Os fragmentos vegetais
encontram-se em bom estado de conservação, sendo possível encontrar manchas vegetacionais
em diferentes estágios sucessionais. Na área foram encontrados membros da família
Hirundinidae (Stelgidopteryx ruficollis), que normalmente vivem em grupos, e ainda Cracidae
(Penelope obscura), animal de grande porte que também vive em pequenos bandos.
No ponto C3, com características diferentes dos outros dois pontos, existe a presença de
um rio de médio porte (Rio Grande), com presença de áreas degradadas e de eucaliptos em seu
entorno, mas que esta inserido em Área de Amortecimento do Refúgio da Vida Silvestre
(REVIS MACUCO). Na área foram encontradas exemplares gregários, como o Crotophaga
ani, bastante avistado na região.
As espécies encontradas nos Pontos C1, C2 e C3, durante a realização da 1ª Campanha
deste estudo, são listadas no Tabela 5.47, a seguir.
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Tabela 5.47 – Listas de aves registradas nos Pontos C1, C2 e C3 para avaliação das espécies com maior potencial
de colisão com os cabos aéreos na Área de inserção da LT
Espécies
Amazilia fimbriata
Amazonetta brasiliensis
Ammodramus humeralis
Basileuterus culicivorus
Camptostoma obsoletum
Chiroxiphia caudata
Chlorophonia cyanea
Cissopis leverianus
Coereba flaveola
Columbina talpacoti
Cranioleuca pallida
Crotophaga ani
Cyclarhis gujanensis
Drymophila ferruginea
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus stictothorax
Elaenia flavogaster
Euphonia chlorotica
Euphonia pectoralis
Guira guira
Hylophilus poicilotis
Jacana jacana
Leptopogon amaurocephalus
Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxi
Megarynchus pitangua
Myiarchus ferox
Myiarchus swainsoni
Myiozetetes similis
Pachyramphus polychopterus
Patagioenas cayennensis

C1

C2
x

C3
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

Espécies
Patagioenas picazuro
Penelope obscura
Phacellodomus rufifrons
Philydor rufum
Picumnus cirratus
Pitangus sulphuratus
Platyrinchus mystaceus
Psittacara leucophthalmus
Pyrrhura frontalis
Schistochlamys ruficapillus
Sclerurus scansor
Sicalis luteola
Sittasomus griseicapillus
Sporophila caerulescens
Stelgidopteryx ruficollis
Synallaxis ruficapilla
Tachyphonus coronatus
Tangara desmaresti
Tangara palmarum
Tangara sayaca
Thalurania glaucopis
Thamnophilus caerulescens
Todirostrum poliocephalum
Tolmomyias sulphurescens
Troglodytes musculus
Turdus leucomelas
Tyrannus melancholicus
Vanellus chilensis
Vireo chivi
Volatinia jacarina
Xenops minutus
Zonotrichia capensis

C1
x

C2
x
x

C3
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
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Figura 5.144 – Pontos de Colisão registrados na Área de inserção da LT: A – Ponto de Colisão C1; B – Ponto de
Colisão C2; C - Ponto de Colisão C3.
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Espécies migratórias, endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, exóticas ou invasoras e de
interesse econômico e científico
Do total de 218 espécies registradas nessa 1ª campanha, 10 estão inseridas em alguma
categoria de ameaça. Dentre essas, destacam-se o pixoxó (Sporophila frontalis), classificado
em diferentes níveis de ameaça em esferas global, federal e estadual (COPAM, 2010; Portaria
SEMA nº1 de 4 de junho de 1998; IUCN, 2021), o cuitelão (Jacamaralcyon tridactyla),
classificado em diferentes níveis de ameaça em esferas global e estadual (Portaria SEMA nº1
de 4 de junho de 1998; IUCN, 2021), o curió (Sporophila angolensis), o araçari-de-bico-branco
(Pteroglossus aracari), o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus) e o azulão (Cyanoloxia
brissonii) classificados em diferentes níveis de ameaça para os Estados do Rio de Janeiro e
Minas Gerias (Portaria SEMA nº1 de 4 de junho de 1998; COPAM, 2010), e a choquinha-depeito-pintado (Dysithamnus stictothorax), o tiririzinho-do-mato (Hemitriccus orbitatus), o
maracanã (Primolius maracanã) e o pica-pau-dourado (Piculus aurulentus), todos classificados
como quase ameaçados em listagens globais (IUCN, 2021) (Tabela 5.48).
Dentre as espécies ameaçadas, o pixoxó (Sporophila frontalis), membro da família
Thraupidae, vem se tornando cada vez mais raro na natureza por causa da captura para
engaiolamento, devido ao seu belo canto (DEL HOYO et al.2014). A espécies foi encontrada
em áreas florestadas da RA 1. O mesmo acontece com o curió (Sporophila angolensis), muito
procurado como pássaro de gaiola (SICK 1997). Esta é considerada a principal ameaça e causa
de seu desaparecimento das regiões mais habitadas do país (MACHADO 1998). A grande
pressão de caça a essa espécie pode ser constatada nesse trecho em que Willis & Oniki (1993)
dizem que essa atividade “é incrivelmente eficiente para eliminar uma espécie anteriormente
comum, exceto em lugares onde nós não dizemos para ninguém que ela existe”. A espécies foi
encontrada em áreas florestadas da RA 2.
Já o cuitelão (Jacamaralcyon tridactyla), conhecido também como cavadeira, bicudo e
violeiro (Minas Gerais), está ameaçado de extinção devido à destruição de seu habitat
(CLEMENTS et al., 2014). A espécie habita margens de rios (com arbustos) e capoeiras
isoladas em locais acidentados. Vive em pequenos grupos. O mesmo acontece com o araçaride-bico-branco (Pteroglossus aracari). A espécie habita a copa de florestas altas de terra firme,
várzeas e igapós, tanto no interior como nas bordas. Frequenta plantações como a de mamão, e
fica perto de árvores frutíferas da mata. Geralmente ocorre em altitudes baixas, a 500 m, porém
já foram observados indivíduos ao Sul da Venezuela, a 1000 m; em altitudes maiores, é
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substituído por P. pluricinctus. Vive normalmente em grupos com cerca de 10 indivíduos ou
mais, voando em fila indiana através de clareiras na floresta. Evita tucanos maiores
(Ramphastos). É importante dispersor de sementes, assim como outros tucanos (CLEMENTS
et al., 2014). A espécie ocorre em toda a Amazônia brasileira, nordeste, leste e sul do País, até
Santa Catarina. Encontrado também nas Guianas e Venezuela. Antigamente era comum na faixa
costeira (Rio de Janeiro), porém hoje está em vias de extinção na maioria destes locais.
Permanece comum apenas na região Amazônia.
Tabela 5.48 - Lista de espécies ameaçadas inventariadas na 1ª Campanha e com ocorrência para na Área de
inserção da LT.
Região
IUCN
BR
Nome do táxon sem autor
RJ 2000
MG 2010
Amostral
2020
2018
1
Dysithamnus stictothorax
NT
1
Cyanoloxia brissonii
VU
1
Hemitriccus orbitatus
NT
1, 2
Primolius maracanã
NT
2
Jacamaralcyon tridactyla
VU
VU
1
Piculus aurulentus
NT
1
Sporophila frontalis
VU
VU
EP
EN
1
Spizaetus tyrannus
EN
2
Pteroglossus aracari
VU
2
Sporophila angolensis
VU
CR
Legenda: Status de Conservação: EN – Em perigo; VU – Vulnerável; CR – Criticamente em Perigo.; NT –
Quase Ameaçada; EP – Em Perigo.

Cinco espécies de aves incluídas nos registros primários são classificadas como
migratórias parciais em território brasileiro, de acordo com a classificação de SOMENZARI et
al. (2018). As espécies migratórias registradas foram bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), suiriri
(Tyrannus

melancholicus),

juruviara

(Vireo

chivi),

caneleiro-preto

(Pachyramphus

polychopterus) e andorinha-serradora (Stelgidopteryx ruficollis). A classificação como
migrante parcial indica que apenas algumas de suas populações ou, ainda, alguns indivíduos
destes, realizam deslocamentos sazonais regulares pelo território brasileiro. Portanto, embora
sejam espécies migratórias, nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, é possível encontrar
indivíduos praticamente ao longo de todo o ano.
O caneleiro-preto Pachyramphus polychopterus é uma espécie da família Tityridae que
forrageia em insetos e frutos. Está espécie é considerada comum ao longo de sua distribuição
geográfica. No estado da Bahia, suas populações são residentes. No entanto, nas regiões sudeste
e sul possuem populações migrantes (SOMENZARI et al., 2018).
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O bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) integra a família Tyrannidae, uma das espécies de
aves mais conhecidas pelos brasileiros (SICK, 1997). Possui dieta generalista, consumindo
frutos, insetos e até pequenos vertebrados, como peixes e lagartos (MOBLEY, 2019). É
considerada residente na grande maioria de sua distribuição geográfica, com evidências de
movimentação registrada no pantanal brasileiro (SOMENZARI et al., 2018).
O suiriri (Tyrannus melancholicus) é uma espécie de Tyrannidae predominantemente
invertívora, amplamente distribuída pelo continente americano. Populações da Região Sudeste
do Brasil se mantém na região apenas durante os meses mais quentes do ano (SOMENZARI et
al., 2018).
A Juviara (Vireo chivi) é uma espécie integrante da família Vireonidae. Consome
principalmente insetos, complementando sua dieta com frutos. Habita florestas e restingas
(BREWER, 2019). Parte de sua população se desloca para a região amazônica após o período
reprodutivo, quando encontra as populações de Vireo olivaceus (SOMENZARI et al., 2018).
A andorinha-serradora (Stelgidopteryx ruficollis) é uma espécie da família
Hirundinidae. É uma ave especialista, consumindo apenas invertebrados, particularmente,
insetos. É considerada residente ao norte de sua distribuição geográfica, enquanto migratória
ao sul. Seus deslocamentos para áreas reprodutivas ocorrem em janeiro, enquanto para áreas de
descanso, em julho (SOMENZARI et al., 2018).
A lista formada pelos dados secundários inclui cerca de 20 espécies migrantes neárticas
com ocorrência potencial na região do empreendimento. Considerando a Rota Atlântica que
percorre o litoral do Rio de Janeiro, uma das cinco rotas utilizadas por aves migratórias no
território brasileiro (MMA, 2016), é provável que espécies migratórias neárticas possam se
deslocar pela região. Estas aves, geralmente limícolas, são atraídas por ambientes aquáticos,
como lagoas e planícies inundáveis. Apesar de ocorrer alguns represamentos evidenciados ao
longo do presente estudo, há um baixo potencial para ocorrência ao longo do traçado da LT.
Em relação aos casos de endemismos, referente aos dados primários da 1ª Campanha,
40 espécies registradas são consideradas endêmicas de Mata Atlântica e uma endêmica do
Cerrado (STOTZ et al., 1996). Dessas, 37 espécies foram registradas para RA1 e 18 espécies
na RA2. Embora haja grande quantidade de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção
inseridas na lista regional de potencial ocorrência, existe probabilidade baixa das suas
populações estabelecerem território nas áreas amostradas, devido ao elevado grau de
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antropização dos ambientes, com base na análise dos fragmentos por imagens de satélite e
vistorias de campo.
Além do endemismo, a classificação das espécies como de baixa, média e alta
sensibilidade aos impactos ambientais é essencial, pois a presença de cada categoria pode
fornecer indícios sobre as condições ambientais de uma determinada área (LOURE-RIBEIRO
et al., 2011). De acordo com a lista total de aves registradas nesta campanha, 119 espécies
apresentam baixa sensibilidade, 87 apresentam média sensibilidade e 10 caracterizam-se como
de alta sensibilidade aos impactos ambientais. Esse resultado pode indicar a necessidade de
preservação dos ambientes habitados para a manutenção das populações mais sensíveis, embora
as áreas amostradas apresentem baixa sensibilidade a distúrbios quando avaliada a comunidade
de aves como um todo. Considerando-se a natureza linear do empreendimento em questão e as
características da paisagem no qual se insere, portanto, é possível afirmar, mais
especificamente, que a avifauna presente possui baixa sensibilidade aos futuros impactos
decorrentes da implantação da LT. Entretanto, especial atenção deve ser dada a áreas inseridas
em Unidades de Conservação, ou ainda Áreas de Amortecimento dessas unidades.
Quanto às espécies de interesse econômico classificadas por CITES, nessa campanha
foram consideradas 31 espécies. Desse total, 30 espécies ameaçadas de extinção estão
classificadas como sujeitas à pressão do tráfico ilegal (Apêndice II). Destacam-se, ainda, os
registros de 9 espécies em campo, durante a 1ª Campanha deste estudo, que não constavam nas
fontes consultadas para a elaboração da listagem de aves com provável ocorrência na Área de
inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE
LEOPOLDINA 2: Jacamaralcyon tridactyla, Diopsittaca nobilis, Formicivora serrana,
Heliobletus contaminatus, Synallaxis frontalis, Myiopagis viridicata, Myiopagis caniceps,
Sporophila angolensis, Arremon semitorquatus.
Considerações Finais
Mesmo que estejam inseridos em uma paisagem descaracterizada, com intensa
antropização, os resultados produzidos no presente estudo indicam que os fragmentos de
vegetação investigados constituem habitat para espécies relevantes à conservação, como as
endêmicas e as ameaçadas, além de características de ecossistemas relativamente saudáveis,
com elevado valor de equitabilidade na comunidade. Em adição aos fragmentos de vegetação,
as planícies litorâneas, principalmente relacionadas ao Estado do Rio de Janeiro, também
devem ser consideradas como relevantes para a avifauna.
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No presente levantamento visando compor o diagnóstico do empreendimento para o
Estudo de Impacto Ambiental, foram registradas 490 espécies com potencial ocorrência, dentre
as quais 218 tiveram presença confirmada em campo nas RA1 e RA2 durante a execução da 1ª
Campanha.
A RA1 apresentou maior riqueza de espécies e mais casos de endemismos em relação
ao obtido para a RA2. De forma geral, a avifauna inventariada é constituída por espécies com
ampla distribuição geográfica. Contudo, foram identificados diversos casos de espécies
ameaçadas, endêmicas e de interesse conservacionista, como é o caso do pixoxó (Sporophila
frontalis), do cuitelão (Jacamaralcyon tridactyla) e da gralha do campo (Cyanocorax
cristatellus).
Quanto às espécies de interesse econômico classificadas por CITES, nessa campanha
foram consideradas 31 espécies. Desse total, 30 espécies ameaçadas de extinção estão
classificadas como sujeitas à pressão do tráfico ilegal.
A riqueza de 218 espécies foi detectada através de um total de 1217 registros. Os
registros primários incluem 40 espécies de aves consideradas endêmicas de Mata Atlântica e
uma para o Cerrrado, representando 45% do total de espécies endêmicas incluídas nos dados
secundários (n = 88). As cinco espécies de aves classificadas como migratórias incluídas nos
registros primários são migrantes parciais, ou seja, apenas parte de suas populações se deslocam
durante os períodos migratórios. A lista de dados primários inclui ainda seis espécies
consideradas sensíveis à qualidade ambiental, com alta sensibilidades, demonstrando assim a
qualidade ambiental existente em algumas áreas.
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Mastofauna
Os mamíferos constituem um dos grupos mais complexos do Reino Animal, reunindo
características que possibilitam a ocupação de uma grande quantidade de nichos, tanto nos
ambientes aquáticos quanto terrestres (EISENBERG, 1989). Atualmente, há cerca de 5.478
espécies de mamíferos descritas no mundo, ocupando os mais variados habitats. O Brasil lidera
o ranking mundial, com cerca de 710 espécies descritas, o que representa 13% da mastofauna
do mundo (PAGLIA et al., 2012; PONTES et al., 2013 ).
As espécies de mamíferos, em geral, possuem uma relação de dependência com florestas
e desempenham papéis importantes como predadores (CÁCERES & GRAIPEL, 2002) e
dispersores de sementes (PARDINI et al., 2005). A expansão das áreas urbanas também vem
contribuindo para que as populações de mamíferos silvestres que vivem nos remanescentes
florestais sejam afetadas, de modo que estas espécies florestais estão sujeitas a serem mais
afetadas pelas alterações ocorridas no ambiente e, possivelmente, foram as que mais sofreram
com os vastos desmatamentos e a caça neste ambiente. As espécies de médio e grande porte,
em especial, estão mais sujeitas a estes efeitos por apresentarem maior valor cinegético e
incapacidade de coexistência com adensamentos urbanos e rodovias, dentre outros.
Os mamíferos também servem como indicadores de conservação, com muitas espécies
sendo consideradas como: (i) espécies guarda-chuva, em uma alusão à cobertura total das
exigências ecológicas de toda a comunidade onde ocorrem; (ii) espécies-bandeira, por
conseguirem atrair toda a atenção necessária para a mobilização de campanhas ambientais, e
(iii) espécies-chave, por cumprirem importantes funções de manutenção do equilíbrio da
comunidade, influenciando diretamente nas populações de suas presas e indiretamente nas
populações animais e vegetais relacionadas a elas (MILLER & RABINOWITZ, 2002). Assim,
esses animais desempenham um importante papel na manutenção da estabilidade de
comunidades ecológicas (TERBORGH, 1988), influenciando diretamente na ecologia da
comunidade de fauna e, indiretamente, na ecologia da comunidade de flora, das áreas em que
ocorrem (TERBORGH et al., 1999).
Mesmo após a devastação de grande parte das suas matas, o estado do Rio de Janeiro
ainda abriga uma grande riqueza desse grupo, com 185 espécies listadas por Rocha et al. (2004),
o que corresponde a 57,63% das espécies de 321 mamíferos com ocorrência conhecida para a
Mata Atlântica (GRAIPEL et al., 2017). Para o estado de Minas Gerais, são registradas 243
espécies desse grupo (cerca de 34% das espécies do país), com distribuição entre diferentes
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biomas e ambientes associados: Mata Atlântica e campos rupestres e de altitude, Caatinga e
Cerrado (CHIARELLO et al., 2008). As espécies de mamíferos do Estado estão distribuídas
em 10 das 12 Ordens que ocorrem no Brasil, sendo Rodentia e Chiroptera as de maior
diversidade. Desse total, 45 espécies fazem parte da Lista da Fauna Ameaçada de Extinção de
Minas Gerais (Deliberação Normativa COPAM Nº 147, de 30 de abril de 2010).
Estruturas lineares, como estradas, linhas de transmissão e gasodutos, dentre outras, são
resultantes das atividades humanas que têm se expandido rapidamente nos trópicos (SOUSA &
GONÇALVES, 2004). Essas estruturas são conhecidas por exercerem um importante impacto
ambiental em ambientes e ecossistemas naturais ao redor do mundo (SOUSA & GONÇALVES,
2004). UNDERHILL & ANGOLD (2000) descrevem uma zona de efeito maior que 100 m
como visível causador de impacto na dinâmica de comunidades ecológicas dos pequenos
mamíferos que vivem próximos a empreendimentos lineares.

Objetivos
O diagnóstico realizado neste EIA tem, como principal objetivo, inventariar as espécies
de mamíferos que ocorrem na área de implantação da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 –
LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1 - SE LEOPOLDINA 2. Os objetivos específicos são:
➢

Elaborar lista atualizada, com base em dados primários e secundários, das espécies
de mamíferos de pequeno, médio e grande porte e morcegos para a área de
influência do empreendimento;

➢

Levantar a riqueza, abundância e composição da comunidade de mamíferos de
pequeno, médio e grande porte e morcegos presentes na área de estudo do
empreendimento;

➢

Investigar a ocorrência de espécies que apresentam especial importância para a
conservação (e.g. ameaçadas, endêmicas, raras, bioindicadoras e com status
taxonômico não definido);

➢

Identificar os ambientes de maior importância para conservação da fauna na área
de influência.
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Aspectos Metodológicos
Levantamento de Dados de Base
Para os dados de base, foi realizado um levantamento de dados secundários que ocorrem
na macrorregião do empreendimento e regiões adjacentes. Para melhor caracterização da
mastofauna da macrorregião, foram consultados artigos científicos, que abordam mamíferos
dos Parques e Unidades de Conservação compreendidos pela região e municípios afetados pelo
empreendimento nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Os estudos utilizados para elaboração do diagnóstico de espécies que ocorrem na Área
de Estudo foram: FALCÃO et al. (2003); LEAL et al. (2008); LESSA et al. (2008); TAVARES
et al. (2010); TÁXON (2010); EL BIZRI et al. (2011); MACHADO (2011); MORCATTY et
al. (2011); PENIDO & ZANZINI (2012); ROSA (2012); TEPOR/MASTERPLAN (2014):
ALMADA (2015); AZEVEDO (2015); CLIMA/AGRIVALE/MASTERPLAN (2015); SILVA
(2015);

CONCREMAT

ENERGIA/ECOLOGUS
CLIMA/ECOLOGUS

AMBIENTAL
(2018);

(2019);

(2016);

ICMBIO

(2008);

MANTIQUEIRA/BIODINÂMICA
GPE/ECOLOGY

BRASIL

NATURAL
RIO

(2019);

(2017);
MARLIM

AZUL/ECOLOGY BRASIL (2019).
Levantamento de Dados de Campo
A 1ª Campanha de campo para o levantamento de espécies da mastofauna nas duas
Regiões Amostrais (RA1 e RA2), aconteceu no período compreendido entre os dias 26 de
janeiro de 2021 e 02 de fevereiro de 2021, na estação chuvosa. O levantamento incluiu espécies
de pequenos mamíferos não-voadores, quirópteros e mamíferos de médio e grande portes.
➢ Pequenos Mamíferos não-Voadores
•

Armadilhas de captura-viva (live-traps): utilizadas para diagnosticar a riqueza e
composição de pequenos mamíferos não-voadores em ambiente natural. Foram
instaladas 40 armadilhas do modelo Sherman, dispostas ao longo de 2 trilhas, sendo
10 estações de coleta em cada trilha. Cada estação de coleta compreendeu um
conjunto de duas armadilhas: uma no solo e a outra, amarrada em substrato vegetal
a, no mínimo 1 m, de altura, sempre que possível. Em cada uma das trilhas, foram
instaladas 20 armadilhas que permaneceram ativas por 3 noites consecutivas (Tabela
5.45; Figura 5.144). Como isca, foi utilizado um preparado composto por sardinha
em óleo, banana, amendoim moído e fubá, que será trocado diariamente.
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Tabela 5.49 – Locais de instalação das armadilhas do tipo Sherman, usadas para captura de pequenos mamíferos
não-voadores, nas Regiões Amostrais (RA1 e RA2), durante a 1ª Campanha de campo.
Coordenadas UTM
Região
Ponto
Altitude (m)
Ambiente
Amostral Fixo
(23 K)
Borda de Mata
Linha 1 792237 m E 7554254 m S
556
secundária
RA 1
Linha 2 780979 m E 7568008 m S
417
Borda de mata
Borda de Mata
Linha 1 722837 m E 7621225 m S
251
secundária
RA 2
Interior de Mata
Linha 2 705292 m E 7620927 m S
362
secundária
Legenda: Região Amostral: RA1 – região da LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos CS (MG/RJ); RA2 – região da
LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 CS (MG).

Figura 5.145 - Armadilha de captura-viva (live-traps), instalada na Região Amostral 1 na 1ª Campanha na Área
de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.

➢ Quirópteros
•

Capturas com redes de neblina: para a amostragem de morcegos, foram utilizadas
6 redes de neblina (12m x 2,5m) por 3 dias em cada Região Amostral (Tabela 5.46).
As redes permaneceram abertas por 5 horas a partir do entardecer (Figura 5.145),
sendo vistoriadas em intervalos de 20 minutos.
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Tabela 5.50 – Locais de instalação das Redes de Neblina, usadas para captura de quirópteros, nas Regiões
Amostrais (RA1 e RA2), durante a 1ª Campanha de campo.
Coordenadas UTM
Região
Ponto
Altitude (m)
Ambiente
Amostral Fixo
(23 K)
Borda de Mata secundária/Borda de Lagoa
Rede 1 792102 m E 7554324 m S
534
Artificial
RA 1
Rede 2 780979 m E 7568008 m S
420
Borda de mata Secundária
Rede 1 722858 m E 7621224m S
360
Margem de Rio
RA 2
Rede 2 705292 m E 7620927 m S
362
Borda de mata
Legenda: Região Amostral: RA1 – região da LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos CS (MG/RJ); RA2 – região da
LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 CS (MG).

Figura 5.146 - Rede de Neblina instalada na Região Amostral 2 na 1ª Campanha na Área de inserção da LT
345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.

•

Busca de morcegos em abrigos: com o intuito de complementar o inventário das
espécies não contempladas pelas capturas, serão feitas buscas em abrigos naturais
e artificiais (fendas, grutas, ocos de árvores, entre as folhagens, pontes, construções
abandonadas, telhados de casas, etc.). Nos locais escolhidos para a busca, foi feita
a tentativa de visualização dos morcegos, ou de seus vestígios (presença de guano,
espaço para voo dentro do abrigo e aberturas para entrada e saída). Os morcegos
capturados foram acondicionados em sacos de pano individuais, para minimizar o
estresse da captura. Em seguida, foram obtidas as seguintes informações de cada
indivíduo:
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a. ponto de amostragem (localidade, estação de amostragem, coordenadas em

UTM);
b. climáticas (fase da lua e clima; se tempo chuvoso ou não);
c. biológicas (espécie, medidas morfométricas e informações reprodutivas
d. observações diversas (presença de filhote, ectoparasita, etc.) (Figura 5.147).

A condição reprodutiva das fêmeas capturadas será determinada pela palpação do
abdômen, para a verificação de gravidez, e pela observação das mamas,
considerando: mamas secretando leite, mamas desenvolvidas e escuras (não
secretando leite), ou mamas pouco desenvolvidas.
A partir da condição reprodutiva observada, as fêmeas serão categorizadas em: (i)
adultas (sem evidências de gravidez anterior, porém com epífises ossificadas); (ii)
grávidas lactantes (mamas secretando leite); (iii) pós-lactantes (mamas
desenvolvidas não-secretoras); e (iv) juvenis (inativas).
Os machos serão classificados observando-se os testículos, sendo classificados
como: (i) escrotados, para os adultos potencialmente ativos, e (ii) não-escrotados,
para adultos inativos ou juvenis. A classificação dos morcegos em adultos ou
juvenis será realizada, também, pela observação da ossificação das epífises dos
ossos longos dos membros anteriores.

Figura 5.147 - Espécie de Quiróptero capturada e com registros morfométricos registrados na 1ª Campanha na
Área de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.
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➢ Mamíferos de Médio e Grande Portes
•

Busca Ativa: direcionada ao contato (visual e/ou auditivo) bem como à obtenção de
indícios de ocorrência de espécies de médio a grande porte, por meio do
deslocamento a pé ou em veículo automotor pelas vias de acesso disponíveis. As
buscas foram realizadas durante o dia e no período noturno. Todos os indícios diretos
e indiretos de ocorrência de mamíferos foram considerados (carcaças, despojos,
fezes, restos alimentares, abrigos, sinais odoríferos, carreiros, etc.). Foram
selecionados 20 pontos para RA1 e 18 pontos para RA 2 (Tabela 5.51; Figura 5.148).

Tabela 5.51 – Transectos utilizados para busca ativa nas Regiões Amostrais (RA1 e RA2), durante a 1ª
Campanha de campo.
Coordenadas UTM
Região
Pontos
Altitude
Ambiente
Amostral Amostrais
(m)
(23 K)
P1
796996 m E 7541335 m S 1000
Borda de mata
P2
796741 m E 7541442 m S
900
Borda de mata
P3
796839 m E 7541051 m S
800
Borda de mata
P4
793862 m E 7547987 m S
960
Borda de mata
P5
793718 m E 7547825 m S 1060
Interior de mata
P6
793869 m E 7548198 m S
940
Borda de mata
P7
793702 m E 7548284 m S
870
Borda de mata com curso dágua
P8
793138 m E 7548326 m S
850
Ecótono Mata/Capoeira
P9
793358 m E 7548425 m S
820
Ecótono Mata/Capoeira
P10
793327 m E 7548628 m S
800
Ecótono Mata/Capoeira
RA 1
P11
792102 m E 7554324 m S
527
Açude
P12
792160 m E 7554561 m S
533
Região Brejosa
P13
788106 m E 7554707 m S
570
Interior de mata
P14
787900 m E 7554705 m S
660
Interior de mata
P15
788364 m E 7554750 m S
480
Ecótono Mata/Capoeira
Plantação de eucalipto na margem do Rio
P16
781695 m E 7557088 m S
370
Grande
P17
781887 m E 7557177 m S
360
Capoeira na margem do Rio Grande
P18
778513 m E 7559591 m S
290
Ecótono Mata/Capoeira
P19
778984 m E 7558073 m S
390
Borda de mata
P20
779163 m E 7558479 m S
350
Borda de mata
P1
722890 m E 7621140 m S
243
Borda de mata/Curso d`água
P2
722775 m E 7617747 m S
366
Interior de mata
Arvores isoladas e pequena plantação de
P3
721977 m E 7617431 m S
320
eucalipto
P4
721212 m E 7617286 m S
330
Plantação de eucalipto
P5
718580 m E 7616456 m S
340
Borda de mata
P6
718093 m E 7615203 m S
440
Borda de mata
P7
715959 m E 7615569 m S
415
Borda de mata com açude
RA 2
P8
715714 m E 7615490 m S
470
Interior de mata
P9
715505 m E 7615645 m S
560
Interior de mata
P10
715518 m E 7615334 m S
470
Interior de mata com curso d'água
P11
715331 m E 7615175 m S
530
Capoeira com solo rochoso e brejo
P12
705401 m E 7621020 m S
350
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P13
705943 m E 7621130 m S
340
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P14
703688 m E 7622563 m S
340
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P15
703793 m E 7622329 m S
340
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
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Coordenadas UTM
Região
Pontos
Altitude
Ambiente
Amostral Amostrais
(m)
(23 K)
P16
703802 m E 7622096 m S
360
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P17
704001 m E 7622341 m S
400
Capoeira alta
P18
704212 m E 7622244 m S
410
Capoeira alta
Legenda: Região Amostral: RA1 – região da LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos CS (MG/RJ); RA2 – região da
LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 CS (MG).

Figura 5.148 - Transecto utilizado para Busca Ativa na Região Amostral 2 na 1ª Campanha na Área de inserção
da LT.

•

Armadilhas fotográficas: foram levados instrumentos fotográficos especiais
(Bushnell, modelo Trophy Cam) guarnecidos por iluminação infravermelha, que
possibilitam a captura de imagens de animais de médio e grande portes em condições
restritas de luminosidade (Figura 5.149). Foram usados 6 equipamentos em cada
Região Amostral, instalados a cerca de 40 cm de altura do solo, e respeitando-se
uma distância mínima de 100 m entre eles (Tabela 5.52). Os equipamentos
permanecerem em atividade durante 3 noites consecutivas em cada RA.
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Tabela 5.52 – Locais de instalação das armadilhas fotográficas (câmeras traps), usadas para o registro de
mamíferos de médio e grande porte, nas Regiões Amostrais RA1 e RA2, na 1ª Campanha de campo.
Coordenadas UTM
Região
Camera
Altitude
Ambiente
Amostral Instalada
(m)
(23 K)
TRAP 1 796996 m E 7541335 m S
1000
Borda de mata
TRAP 2 792102 m E 7554324 m S
527
Açude
TRAP 3 792160 m E 7554561 m S
533
Região Brejosa
RA 1
TRAP 4 778513 m E 7559591 m S
290
Ecótono Mata/Capoeira
TRAP 5 778984 m E 7558073 m S
390
Borda de mata
TRAP 6 779163 m E 7558479 m S
350
Borda de mata
TRAP 1 722838m E 7621235 m S
222
Borda de mata
Interior de mata com curso
TRAP 2 715518 m E 7615334 m S
470
d'água
Interior de mata com curso
TRAP 3 715518 m E 7615334 m S
470
d'água
RA 2
Capoeira com solo rochoso e
TRAP 4 715331 m E 7615175 m S
530
brejo
TRAP 5 704212 m E 7622244 m S
410
Capoeira alta
Mata ciliar nas margens do Rio
TRAP 6 703688 m E 7622563 m S
340
Novo
Legenda: Região Amostral: RA1 – região da LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos CS (MG/RJ); RA2 – região da
LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 CS (MG).

Figura 5.149 - Especialista desenvolvendo a instalação de armadilhas fotográficas na Região Amostral 1 na 1ª
Campanha na Área de inserção da LT.

•

Entrevistas: Foram realizadas entrevistas, com moradores e trabalhadores locais ou
de potenciais informantes, que puderem contribuir com dados sobre a mastofauna
local. As abordagens foram conduzidas por meio de diálogo informal,
principalmente, nas adjacências dos pontos amostrais.
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A identificação taxonômica dos animais registrados foi realizada in loco, com o auxílio
de literatura específica (VIZZOTTO & TADDEI, 1973; LIM & ENGSTROM, 2001;
GREGORIN & TADDEI, 2002; GARDNER, 2007; REIS et al., 2011; REIS et al., 2016). A
nomenclatura e arranjo sistemático e taxonômico, bem como informações sobre distribuição
geográfica, seguiram SIMMONS (2005), REIS et al. (2011; 2016) e NOGUEIRA et al. (2014).
Informações sobre endemismo das espécies da mastofauna registradas seguiram PAGLIA et al.
(2012).
Análise dos Dados
O esforço amostral (EC) e o sucesso de captura (SC) foram calculados, respectivamente
pelas fórmulas:
𝐸𝐶 = 𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑖𝑙ℎ𝑎𝑠 × 𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑆𝐶 =

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
𝐸𝐶 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑖𝑙ℎ𝑎𝑠 − 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑒) × 100

A abundância total foi obtida pela soma do número de indivíduos capturados. O total de
registros foi obtido com base no número de registros acumulados durante a amostragem em
cada Região Amostral. A riqueza de espécies para a mastofauna de pequeno porte e quirópteros
foi analisada pelo estudo das curvas do coletor e estimador de riqueza Jackknife de 1ª ordem,
considerando-se como região amostral cada noite de amostragem e total amostrado.
Os mamíferos de médio e grande portes, a riqueza de espécies foi analisada por meio
dos resultados obtidos por busca de vestígios, sendo cada trilha considerada como uma unidade
amostral, assim como para os registros que foram obtidos com as câmeras trap, sendo cada noite
amostrada considerada como unidade amostral. Essas matrizes foram, separadamente, inseridas
no programa EstimateS 8.0.0 (COLWELL, 2013).
O esforço amostral de captura para a quiropterofauna foi calculado por m² de rede-hora
(m²-hora), de acordo com STRAUBE & BIANCONI (2002), no qual se multiplica a área total
das redes utilizadas X o número de horas de amostragem de cada noite X o número total de
noites amostradas X o número de redes utilizadas.
A determinação de espécies indicadoras ambientais se baseou em literatura específica
(FENTON et al, 1992; JONES et al., 2009). Para a identificação das espécies ameaçadas e do
grau de ameaça, foram utilizadas as listas oficiais das espécies ameaçadas no Estado de Minas
Gerais (Deliberação Normativa COPAM Nº 147, de 30 de abril de 2010), Estado do Rio de
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Janeiro (Portaria SEMA nº1 de 4 de junho de 1998 para o estado do Rio de Janeiro) e no Brasil
(Portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro de 2014). Também foram consultadas as listas de
espécies ameaçadas em nível global, por meio da Red List of Threatened Species (IUCN, 2020)
e CITES (2017). Os esforços aplicados para as metodologias de obtenção de dados de campo,
em cada Região Amostral, são apresentados no Tabela 5.53, com seus respectivos valores de
sucesso de captura.
Tabela 5.53 – Esforço aplicado em cada metodologia e valores de sucesso de captura para cada Região Amostral
(RA1 e RA2) na Área de inserção da LT, durante a 1ª Campanha de campo.
Esforço por Região Amostral
Metodologia
Esforço Amostral
RA1
RA2
Busca Ativa
16 h
16h
32h
Camera Traps
432 armadilhas - hora
432 armadilhas - hora
864 armadilhas - hora
Sherman
120 armadilhas-noite
120 armadilhas-noite
240 armadilhas-noite
Redes de Neblina
2.700 m2-noite
2.700 m2-noite
5.400 m2-noite
Legenda: Região Amostral: RA1 – região da LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos CS (MG/RJ); RA2 – região da
LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 CS (MG).

Resultados e Discussão
Com base nos esforços de campo desta 1ª Campanha e também nos levantamentos
secundários, para a mastofauna foram registradas 171 espécies, agrupadas em 10 Ordens e 31
Famílias. A primeira Ordem mais abundante nos estudos foi a Chiroptera, com 65 espécies
registradas (38%), sendo seguida por Rodentia, com 49 espécies (29%) da possível ocorrência
para a área do empreendimento. As demais ordens tiveram menos do que 20 espécies (Figura
5.150).

Figura 5.150 – Ordens de mamíferos registradas de potencial ocorrência na Área de inserção da LT 345KV
SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2, durante a 1ª Campanha de
campo.
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Pelos dados primários foram inventariadas 11 espécies de mamíferos terrestres, em um
total de 13 registros. As espécies amostradas estão divididas em sete ordens e nove famílias
(Tabela 5.54). De acordo com Paglia e colaboradores (2012), a Mata Atlântica apresenta a
segunda maior riqueza de mamíferos no Brasil, com as ordens Rodentia e Primates sendo as
mais especiosas dentre os mamíferos terrestres (GRAIPEL et al., 2017). Contudo, as
modificações nas paisagens deste bioma, ocasionadas por perda de habitats e processos de
fragmentação dos remanescentes existentes, intensificam a dificuldade de registro de espécies
deste grupo, que, naturalmente já possuem certa dificuldade de ser inventariadas, devido à
ampla diversidade de estratos fisionômicos que podem ocupar, como no caso de mamíferos de
pequeno porte, e/ou as amplas áreas de vida necessárias para mamíferos de médio e grande
porte.
A Ordem Chiroptera (morcegos) obteve três espécies registradas em campo, por meio
de capturas com redes de neblina. Das 7 famílias com potencial ocorrência para a macrorregião
do empreendimento, apenas 2 delas foram confirmadas em campo neste estudo: a
Phyllostomidae, que é a maior detentora de espécies de morcegos, destacando-se as espécies
frugívoras Sturnira tildae e Platyrrhinus lineatus registradas em campo; a Vespertilionidae, da
qual fazem parte os morcegos insetívoros, com uma espécie registrada por redes de neblina:
Myotis riparius.Todas as espécies registradas em campo possuem ocorrência de distribuição
conhecida para a região do empreendimento, com base na literatura especializada disponível
sobre o grupo. Assim, não foram obtidos registros de novas espécies, durante as amostragens
em campo da 1ª Campanha, para a Área de Estudo.
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Tabela 5.54 - Lista das espécies da mastofauna registradas para a macrorregião da Área de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1SE LEOPOLDINA 2, durante a 1ª Campanha de campo, incluindo compilação de dados secundários e dados obtidos em campo durante a estação chuvosa.
Status de conservação
Região
Táxon
Nome comum
Fontes
Endemismo
Amostral
IUCN
CITES
MMA
MG
RJ
DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
Caluromys philander
cuíca
2,3
Cryptonanus agricolai
cuíca
12
DD
Didelphis albiventris
gambá-de-orelha-branca
2,9
Didelphis aurita
gambá-de-orelha-preta 2,6,11,12,16,18,19,21
EIA;1, 2
MA
Gracilinanus agilis
cuíca-lanosa
2,9+A1:J8
Gracilinanus microtarsus
cuíca
13,16,21
MA
Marmosops incanus
cuíca
2,6,10,16,18
EIA; 2
Marmosa
cuíca, catita
12,16,18,19,21
(Micoureus)paraguayana
Metachirus nudicaudatus
cuíca
2,18
Marmosa demerarae
cuíca-branca
2
Monodelphis americana
cuíca-de-três-listras
2,,6,13
EIA; 1
Monodelphis domestica
catita
2,6,
Monodelphis iheringi
guaiquica-listrada
13,16,18
DD
MA
Monodelphis scalops
catita
11
MA
Philander quica
cuíca-de-quatro-olhos
11,16,19
Philander frenatus
cuíca-de-quatro-olhos
1,2
PILOSA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla
tamanduá-bandeira
2,6,9
VU
VU
VU
Tamandua tetradactyla
tamanduá-mirim
1,2,6,9,15
CINGULATA
Dasypodidae
Cabassous tatouay
tatu
2,12
III
Cabassous unicinctus
tatu-de-rabo-mole
2
Dasypus novemcinctus
tatu-galinha
2,6,9,13,15,16
EIA; 1
Dasypus septemcinctus
tatu-galinha-pequeno
2,6,12
Euphractus sexcintus
tatupeba
2,6,9,11,12,15,16
Priodontes maximus
tatu-canastra
2
VU
VU
EN
PERISSODACTYLA
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Táxon
Tapiridae
Tapirus terrestris
ARTIODACTYLA
Cervidae
Mazama americana
Mazama gouazoubira
Ozotoceros bezoarticus
Tayassuidae
Pecari tajacu
PRIMATES
Atelidae
Alouatta caraya
Alouatta guariba guariba
Alouatta guariba
clamitans
Callitrichidae
Callithrix geoffroyi
Callithrix penicillata
Cebidae
Sapajus nigritus
Sapajus libidinosus
Sapajus robustus
Pitheciidae
Callicebus personatus
Callicebus nigrifrons
CARNIVORA
Canidae
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus
Lycalopex vetulus
Felidae
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii

Região
Amostral

Nome comum

Fontes

anta

2,15

veado-mateiro
veado-catingueiro
veado-campeiro

2,9,1
2,,15
2

EIA; 2

caititu

2,9,15

EIA; 1, 2

bugio-preto
bugio-ruivo

IUCN
VU

Status de conservação
CITES
MMA
MG
II

RJ

Endemismo

VU

EN

VU

EN

II

VU

VU

2
1,6

II

CR

CR

MA

bugio-ruivo

12,16

Ap.II

VU

VU

MA

sagui-de-cara-branca
sagui-de-tufos-pretos

2
1,2,6,9,12

macaco-prego
macaco-prego
macaco-prego-de-crista

12,13
13
2

NT
EN

II

guigó
guigó

6,15
2,,6,9,,13,1

VU
NT

II

cachorro-do-mato
lobo-guará
raposa-do-campo

1,2,6,9,11,12,16,15,21
1,2,6,16
2,6,,1

VU

jaguatirica
gato-do-mato
gato-maracajá

2,,6,,1
2,,9,15
16

DD
NT
LC

II
II

EIA; 2
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VU

EN

MA
MA

VU

VU

EN
VU

VU
VU
EN

II
VU

VU
NT

I
I
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Táxon
Panthera onca
Puma concolor
Puma yagouaroundi
Mephitidae
Conepatus semistriatus
Mustelidae
Eira barbara
Galictis cuja
Galictis vittata
Lontra longicaudis
Procyonidae
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
Potos flavus
CHIROPTERA
Emballonuridae
Peropteryx trinitatis
Rhynchonycteris naso
Phyllostomidae
Desmodus rotundus
Lonchorhina aurita
Molossidae
Cynomops abrasus
Eumops auripendulus
Eumops glaucinus
Eumops perotis
Molossus molossus
Molossus rufus
Nyctinomops
aurispinosus
Nyctinomops macrotis
Tadarida brasiliensis
Phyllostomidae
Anoura caudifer

Nome comum

Fontes

onça-pintada
onça-parda
jaguarundi

2,15
1,2,6,9,15,16
2,6,16

jeritataca

2,6,,1

irara
furão
furão
lontra

2,,6,9,,1
1,2,6,16
1
1,2,6,9,12,16

quati
mão-pelada
jupará

2,6,9,12,16
1,2,6,9,12,16,19,21
16

morcego
morcego-bicudo

16
4

morcego- vampiro
morcego

4,16,18,19,20
18,2

morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego

5
5
5
1,5
1,5
5

morcego

5

morcego
morcego

5
1,5

morcego

1,5,,1

Região
Amostral

IUCN
NT

Status de conservação
CITES
MMA
MG
VU
CR
I / III
VU
VU
I / III
VU

RJ

Endemismo

III
III
I
EIA; 2
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Táxon
Anoura geoffroyi
Artibeus lituratus
Artibeus planirostris
Carollia brevicauda
Carollia perspicillata
Chrotopterus auritus
Desmodus rotundus
Glossophaga soricina
Gardnerycteris
crenulatum
Micronycteris minuta
Micronycteris megalotis
Micronycteris microtis
Platyrrhinus lineatus
Phyllostomus hastatus
Pygoderma bilabiatum
Sturnira lilium
Sturnira tildae
Tonatia bidens
Trachops cirrhosus
Vampyressa pusilla
Anoura caudifer
Anoura geofroyii
Glossophaga soricina
Lonchophylla peracchii
Carollia perspicillata
Trinycteris nicefori
Artibeus fimbriatus
Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Chiroderma villosum
Dermanura cinerea
Platyrrhinus recifinus
Pygoderma bilabiatum

Nome comum

Fontes

morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego

1,5
1,,1
1
5
1, ,13
1,4,13
1,5,,1
5,1

morcego

16

morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego-beija-flor
morcego-beija-flor
morcego-beija-flor
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego-da-fruta
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego

5,22
1
16
4,16,19,21,22
4,5,16,18,19,21
1,5,,1
1,5,,1
1
4,16
18,2
1,5,
4,21
4,18,20,22
4,16,18,19,21
18,2
4,11,16,18,20,21
18, 20
19
4,16,18,19,20,21,22
16,18,20,22
18, 20
18, 20
18,19,20
19,22

Região
Amostral

IUCN

Status de conservação
CITES
MMA
MG

RJ

Endemismo

VU

EIA; 2

III

EIA; 2
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Táxon

Nome comum

Fontes

Sturnira lilium
Uroderma magnirostrum
Vampyressa pusilla
Noctilionidae
Noctilio leporinus
Molossidae
Eumops perotis
Molossus molossus
Molossus rufus
Molossops neglectus
Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis
Eptesicus furinalis
Eptesicus diminutus
Histiotus velatus
Lasiurus blossevillii
Lasiurus ega
Myotis levis
Myotis nigricans
Myotis riparius
Myotis ruber
LAGOMORPHA
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
RODENTIA
Caviidae
Cavia aperea
Cavia fulgida
Galea spixii
Hydrochoerus
hydrochaeris
Cricetidae
Abrawayaomys ruschii
Akodon cursor

morcego-da-fruta
morcego
morcego

4,16,19,20,21,22
19,22
16,20,22

morcego-pescador

1,5

morcego
morcego-de- cauda-livre
morcego-de- cauda-livre
morcego-de- cauda-livre

4
4,16
16
16

morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego

1,5,18,20
5,16
1
1,4,5
1
4,5
11
1,4,5,18,19,20,21,22
5,11
5,13

tapiti

1,2,6,9,12,16,19,21

preá
preá
preá

2
19,21
12

capivara

1,2,6,12,16,21

rato-de-espinho
rato-de-chão

12
1,2,12,16,18,19,21

Região
Amostral

IUCN

Status de conservação
CITES
MMA
MG

RJ

Endemismo

DD

DD

EIA; 1, 2

EIA; 1

EIA; 1
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Táxon

Nome comum

Fontes

Akodon serrensis
Akodon montensis
Akodon cf. mystax
Akodon lindberghi
Bibimys labiosus
Blarinomys breviceps
Calomys tener
Cerradomys subflavus
Delomys sublineatus
Euryoryzomys russatus
Holochilus brasiliensis
Juliomys pictipes
Necromys lasiurus
Nectomys squamipes
Oecomys catherinae
Oligoryzomys eliurus
Oligoryzomys nigripes
Oryzomys intermedius
Oryzomys scotti
Oxymycterus dasytrichus
Oxymycterus delator
Oxymycterus robertii
Oxymycterus rufus
Pseudoryzomys simplex
Rhagomys rufescens
Rhipidomys mastacalis
Thaptomys nigrita
Cuniculidae
Cuniculus paca
Dasyproctidae
Dasyprocta azarae
Dasyprocta leporina
Echimyidae
Phyllomys cf. blainvilli

rato
rato
rato
rato
rato
rato-do-mato
rato
rato
rato-do-mato
rato-da-cana
rato-d'água
rato
ratinho-do-cerrado
rato-d'água
rato
rato
rato
rato
rato
rato
rato
rato
rato
rato
rato-do-mato-laranja
rato
rato

4,12
6,8
8
8
8
8,13
8,13
1,8,10,13
13
8,18
16,21
8,18
2,8,16
1,2,8,12,16,18,19,21
13,18
2,6
1,8,16,18,21
2
2
12
2,8
2
12
2,8
12
1,8
2

paca

2,6,9,1

cutia
cutia

2,,1
2

rato-da-árvore

8

Região
Amostral

IUCN

Status de conservação
CITES
MMA
MG

RJ

Endemismo
MA

DD
DD

VU

MA
MA
MA

MA
MA
MA

MA
MA
MA
III
EIA; 1
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Táxon

Nome comum

Fontes

Região
Amostral

IUCN

Status de conservação
CITES
MMA
MG

RJ

Endemismo

Thrichomys apereoides
rato-boiadeiro
2
Trinomys albispinus
rato
2
Trinomys eliasi
rato-de-espinho
16,21
NT
VU
EN
MA
Trinomys moojeni
rato-do-espinho
2
EN
EN
VU
Trinomys setosus
rato
2
MA
Erethizontidae
Coendou prehensilis
ouriço-caixeiro
2
Coendou spinosus
ouriço-cacheiro
12,16,18,19,21
Coendou villosus
ouriço-comum
6,8
Muridae
Mus musculus
rato-caseiro
16,21
Rattus rattus
rato-do-esgoto
6,8
Rattus norvegicus
ratazana
12
Sciuridae
Guerlinguetus ingrami
caxinguelê
6,1
MA
Legenda: Fontes: 1 – FALCÃO et al. (2003), 2 – LEAL et al. (2008), 3 – LESSA et al. (2008), 4 - CLIMA/ECOLOGUS (2019); 5 – TAVARES et al. (2010), 6 – TÁXON
(2010), 7 – EL BIZRI et al., (2011); 8 – MACHADO (2011), 9 – PENIDO & ZANZINI (2012), 10 – ROSA (2012), 11 – GPE/ECOLOGY BRASIL (2019); 12 - MARLIM
AZUL/ECOLOGY BRASIL (2019); 13 – CONCREMAT AMBIENTAL (2016), 14 – MANTIQUEIRA/BIODINÂMICA RIO (2017), 15 – EL BIZRI et al. (2011); 16 –
NATURAL ENERGIA/ECOLOGUS (2018); 17 – ALMADA (2015); 18 - AZEVEDO (2015); 19 – CLIMA/AGRIVALE/MASTERPLAN (2015); 20 – SILVA (2015); 21 –
TEPOR/MASTERPLAN (2014); 22 – ICMBIO (2008).
RA1 – região da LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos CS (MG/RJ); RA2 – região da LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 CS (MG).
Status de Conservação: EN – Em perigo; VU – Vulnerável; CR – Criticamente em Perigo. CITES (Apêndice I, II e II). Endemismo: MA – Mata Atlântica.
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Caracterização nas Regiões Amostrais
Depois de 8 dias de amostragem, durante a execução da 1ª Campanha nas duas Regiões
Amostrais (RA1 e RA2), foram registrados 20 exemplares de 14 espécies de mamíferos,
distribuídas em 8 Ordens e 11 famílias. A maior riqueza de espécies obtida foi a dos mamíferos
de médio e grande portes, com 8 espécies, seguidos pelos mamíferos voadores (quirópteros) e
pequenos mamíferos com três espécies cada. A pequena riqueza inventariada em campo pode
ser reflexo das fortes chuvas ocorridas na região no período.
Embora a busca em abrigos tenha um importante papel para se investigar a diversidade
de morcegos de um local, como método de amostragem complementar (POL et al., 2003), não
houve registros de espécies de morcegos nos abrigos averiguados. Dentre os métodos utilizados
para o levantamento da mastofauna, a Busca Ativa obteve maior sucesso, correspondendo a
57% do total de registros de espécies obtidos (Tabela 5.55).
Tabela 5.55 - Valores de sucesso de captura para cada Região Amostral (RA1 e RA2) da Área de inserção da
LT, durante a 1ª Campanha de campo.
Sucesso de Captura por Região Amostral
Metodologia
RA1
RA2
Busca Ativa
31,25%
25%
Câmera Traps
0,23%
0,23%
Sherman
0,83%
0,83%
Redes de Neblina
0,03%
0,11%

➢ Região Amostral 1
Durante as amostragens de campo, foram registradas oito espécies de mamíferos, sendo
cinco delas exclusivas a essa área, pertencentes a seis diferentes Ordens; dessas, Rodentia (N=
2) e Didelphimorphia (N= 2) representam 14,3% dos registros obtidos em campo cada uma. As
demais Ordens representaram 7% do total registrado. De acordo com o padrão global (IUCN,
2019) e nacional (PAGLIA et al., 2012), as Ordens Rodentia e Chiroptera são as duas que mais
detêm espécies de mamíferos brasileiros registradas, com 34,7 % e 24,8%, respectivamente.
Para a RA1 os resultados seguiram os padrões, principalmente relacionados a Onde Rondentia.
Para os quirópteros, as fortes chuvas atrapalharam o desenvolvimento das atividades de campo
(alguns exemplares de Mamíferos registras na RA 1 estão na Figura 5.153).
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O número de espécies registradas na RA1 corresponde a 1,97% da mastofauna
confirmada para o Brasil, 7,5% para Rio de Janeiro e 5,7% para Minas Geairs. Mesmo com os
números baixos, os resultados podem ser considerados satisfatório, considerando o esforço
empenhado e as características ambientais das áreas onde irá passar o empreendimento.
A amostragem na Região Amostral 1 se concentrou em fragmentos florestais, com o
entorno circundado por áreas antropizadas, com criação de gado leiteiro, gado de corte,
plantações diversas e eucaliptos, além atividade minerária, existente em diversas áreas do
entorno.
Mesmo com o baixo número, foram registradas espécies importantes, que refletem o
bom estado de conservação de alguns fragmentos florestais. O Tapiti (Sylvilagus brasiliensis),
espécie ameaçada segundo listas internacionais de espécies ameaçadas (IUNC, 2021) foi
registrado para a RA1. S. brasiliensis atualmente é somente vista em áreas protegidas, onde
ainda existem florestas, e tornou-se escassa. Devido a falta de estudos, ainda não se sabe como
os impactos da competição entre a lebre-europeia e o tapiti por abrigo, alimento, área de
reprodução e espaço afetam essa espécie. No entanto, o Lepras europaeus tem uma área de ação
maior que os tapitis, possuem filhotes nidífugos e é uma espécie adaptada naturalmente a locais
abertos. Em muitas particularidades, estas diferenças podem representar vantagens
significativas para a espécie exótica, que possui alta capacidade de adaptação e ambiente
propício com o desaparecimento das florestas para dar espaço a campos de cultura
(HOFFMAN, 2005)
Devido a baixa riqueza observada em campo, os estimadores de riqueza foram geradas
para todos os grupos em consonância com todas as metodologias utilizadas (Figura 5.151).
Pode-se observar pela figura que os dados fazem referência aos resultados obtidos os longo dos
quatro dias de campo, considerando todos os métodos aplicados. Nota-se que ao término da 1ª
Campanha a curva apresenta grande tendência à ascensão. Os estudos pretéritos demonstram
que de fato existem ainda muitas espécies a serem observadas na região. Contudo, os registros
atuais inseridos a lista geral da região configuram a não estabilização. O estimador de riqueza
Jackknife 1 indica que essa riqueza pode chegar a 13 para RA 1. Já o estimador Bootstrap
apresenta números mais próximos ao observado (n = 8), com 10 espécies.
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Figura 5.151 – Curva de rarefação de espécies de mamíferos registrados na RA1 durante a 1ª Campanha na Área
de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.

Em relação aos hábitos das espécies registradas na RA1, sete são terrestres e apenas um
voador, e há grande variação entre elas quanto aos hábitos alimentares. Os diversos tipos de
hábitos refletem a grande diversidade dos mamíferos brasileiros de forma geral. Seguindo o
proposto por PAGLIA e colaboradores em 2012, insetívoro/onívoro e herbívoros representaram
25% das espécies cada e 13% são frugívoras/granívoros ou frugívoras/herbívoras (Figura
5.152). A grande maioria inclui, em sua dieta, o consumo de vegetais e frutos, possuindo
importante papel na polinização e dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração da
vegetação nativa.

Figura 5.152 – Hábitos alimentares das espécies de mamíferos registradas na Região Amostral 1, durante a 1ª
Campanha na da Área de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE
LEOPOLDINA 2.
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Figura 5.153 - Algumas espécies de mamíferos registradas durante a 1ª Campanha de levantamento na Área de
inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2 na
Região Amostral 1. A: Dasyprocta azarae; B: Didelphis aurita; C: Hydrochoerus hydrochaeris; D: Pecari
tajacu; E: Pegada de Dasyprocta azarae; F: Myotis riparius.

➢ Região Amostral 2
Com relação a Região Amostral 2, na 1ª Campanha foram registradas nove espécies de
mamíferos, agrupadas em seis Ordens: Criroptera (N=3); Didelphimorphia (N= 2); Artiodactyla
(N= 2); Carnivora (N= 1), Primates (N= 1) e, das quais seis foram exclusivas a essa região
amostrada. (alguns exemplares de Mamíferos registras na RA 2 Figura 5.156).
O número de espécies de mamíferos registradas na RA2 corresponde a 1,26% da
mastofauna confirmada para o Brasil, 4,85% da mastofauna do Estado do Rio de Janeiro e 3,7%
de Minas Gerais, representando a um baixo número de registros, mesmo com Unidades de
Conservação próximas. Destaca-se a presença do cervídeo veado-mateiro (Mazama americana)
e o cateto (Pecari tajacu). P. tajacu, como outras espécies com uma ampla distribuição
geográfica, sofrem diferentes impactos e estão sob diferentes graus de ameaça ao longo de sua
distribuição no território brasileiro. Em Minas Gerais e espécies esta elencada em listas oficiais
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de espécies ameaçadas (COPAM, 2010).
Como já destacado para a Região Amostral 1, devido a baixa riqueza observada em
campo, os estimadores de riqueza foram geradas para todos os grupos em consonância com
todas as metodologias utilizadas (Figura 5.154). Para a RA 2 pode-se que curva apresenta
grande tendência à ascensão. Como já salientado, os estudos pretéritos demonstram que de fato
existem ainda muitas espécies a serem observadas na região. Os registros atuais inseridos a lista
geral da região configuram a não estabilização. O estimador de riqueza Jackknife 1 indica que
essa riqueza pode chegar a 15 para RA 2. Já o estimador Bootstrap apresenta números mais
próximos ao observado (n = 9), com 11,59 espécies.

Figura 5.154 – Curva de rarefação de espécies de mamíferos registrados na RA2 durante a 1ª Campanha na Área
de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.

Quanto aos hábitos, três são espécies voadoras, seis possuem hábito locomotor terrestre.
A guilda trófica mais representada foi a dos mamíferos frugívoros com 23% das espécies, sendo
seguida dos frugívoros/onívoros e frugívoras/herbívoros, ambas com 22% das espécies
registradas

na

RA2,

seguida

pelos

insetívoros,

frugívoros/insetívoros/onívoros

insetívoros/onívoros com 11 % dos registros cada. (Figura 5.155).

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

359

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br

Figura 5.155 – Hábitos alimentares das espécies de mamíferos registradas na Região Amostral 2, durante a 1ª
Campanha na da Área de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE
LEOPOLDINA 2.

Figura 5.156 - Algumas espécies de mamíferos registradas durante a 1ª Campanha de levantamento na Área de
inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2 na
Região Amostral 1. A: Sturnira tildae; B: platyrrhinus lineatus; C: Marmosops incanus; D: Mazama americana.
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Espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, exóticas ou invasoras e de interesse
econômico e científico
Do total de 14 espécies registradas nessa 1ª campanha, apenas uma está inserida em
alguma categoria de ameaça, sendo o cateto (Pecari tajacu), classificado como vulnerável para
os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro (COPAM, 2010; Portaria SEMA nº1 de 4 de junho
de 1998). Os catetos são importantes na manutenção dos ecossistemas como predadores e
dispersores de sementes (DESBIEZ & KEUROGHLIAN, 2009). No Pantanal, são
principalmente frugívoros (DESBIEZ et al. 2009a, DESBIEZ & KEUROGHLIAN 2009),
sendo que na estação chuvosa frutos compõem quase 50% da sua dieta e na estação seca fibras
vegetais e raízes assumem uma importância maior (DESBIEZ et al. 2009a). Coelho (2006)
registrou o uso de barreiros pelos catetos. Em comparação com as queixadas e porcos
monteiros, catetos consumiram mais espécies de frutos e tiveram um nicho alimentar mais
amplo do que as duas outras espécies (DESBIEZ et al. 2009a). A palmeira Atalea phalerata foi
um dos itens mais importantes em sua dieta (DESBIEZ et al. 2009b). Podem se associar a quatis
(Nasua nasua) e bugios (Alouatta caraya) durante o forrageamento, consumindo frutos de
palmeiras derrubados por eles (DESBIEZ et al. 2010).
Dentre o total de espécies com ocorrência potencial, inúmeras espécies são consideradas
em pelo menos uma lista oficial de categorias de ameaça, em níveis regional, nacional e global
(COPAM, 2010; Portaria SEMA nº1 de 4 de junho de 1998; MMA, 2014; IUCN, 2021; CITES,
2017). Dentre as espécies ameaçadas, pode-se destacar cinco espécies presentes na lista geral:
o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), a anta (Tapirus terrestris), o lobo-guará
(Chrysocyon brachyurus), gato-maracajá (Leopardus wiedii) e onça (Puma concolor). Por
atraírem atenção para programas específicos de conservação da fauna, elas são consideradas
“espécies-bandeira”. Atualmente, essas espécies são consideradas como vulneráveis ou em
perigo de extinção aos processos de fragmentação e perda de habitat em nível regional
(COPAM, 2010; Portaria SEMA nº1 de 4 de junho de 1998 ) e no âmbito nacional (MMA,
2014). Para grande parte delas, as principais ameaças consistem na caça predatória, nos
incêndios florestais e nos atropelamentos rodoviários, fatores que contribuem fortemente para
o declínio de suas populações, além da significativa redução de habitats ao longo dos anos
(REIS et al., 2011). Além disso, o prejuízo econômico a produtores rurais (REIS et al., 2011),
tem levado a morte de muitos desses animais.
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Considerações Finais
O levantamento da mastofauna voadora e não voadora da LT 345KV SANTOS
DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2, listou um total de 171
espécies de potencial ocorrência através de dados primários e secundários. Deste total, 14
espécies com presença confirmada em campo durante a execução da 1ª Campanha deste estudo,
já apresentavam ocorrência conhecida para a macrorregião do empreendimento. Do total de
registros primários, apenas uma espécie está inserida como ameaça de extinção em nível
regional, sendo cateto (Pecari tajacu), classificado como vulnerável para os Estados de Minas
Gerais e Rio de Janeiro (COPAM, 2010; Portaria SEMA nº1 de 4 de junho de 1998). Entretanto,
vale considerar que muitas espécies ameaçadas são registradas para a Macrorregião do
empreendimento e medidas de conservação devem sempre ser tomadas.
A maior riqueza de espécies obtida foi a dos mamíferos de médio e grande portes, com
8 espécies, seguidos pequenos mamíferos com três espécies. Além desses, foram registradas
três espécies de morcegos, sendo um insetívoro aéreo e dois frugívoros para área de influência
do empreendimento, sendo todas de ampla distribuição. A atividade desse grupo foi maior
início da noite e em ambientes abertos, assim como esperado para o grupo. A região de inserção
do empreendimento possui diversos ambientes propícios para ocorrência de morcegos,
especialmente aquelas próximas a corpos d’água e fragmentos florestados. Contudo, por serem
animais com alta plasticidade e de grande mobilidade, a inserção do LT não causará grande
impactos para as espécies de morcegos da região.
A estratégia traçada para o desenvolvimento do empreendimento foi principalmente a
passagem por áreas com elevado grau de antropização, onde a paisagem é dominada por
pastagens, sendo as áreas de potencial relevância para a fauna, exclusivamente os fragmentos
florestais que ainda restam na região. Contudo, estes fragmentos localizados ao redor da área
de influência são importantes para a fauna silvestre, uma vez que promovem, principalmente,
abrigo e refúgio para os indivíduos. Além disso, os corpos d’água por muitas vezes são usados
como locais de dessedentação para fauna. Apesar da maioria das espécies registradas ser
generalista e capaz de se manter em ambientes alterados, os fragmentos florestais que fazem
parte da região do empreendimento devem ser considerados como ambientes representativos
para a fauna silvestre local, e os impactos ambientais devem ser mitigados.

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

362

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Herpetofauna
Para a herpetofauna, já foram registradas mais de 1.700 espécies em território nacional
(SEGALLA et al., 2016; COSTA & BÉRNILS, 2018; SBH, 2020). Apesar de toda esta riqueza,
atualmente muitas espécies são catalogadas com algum grau de ameaça de extinção em listas
oficiais, seja a nível internacional (IUCN, 2021), nacional (ICMBIO, 2018) ou a nível estadual
(BERGALLO et al., 2000, COPAM, 2010). Fatores como a interferência antrópica e a retirada
ou fragmentação de ambientes originais são apontados como as principais causas para essa
ameaça, o que se agrava próximo a áreas urbanas (ROCHA et al., 2003).
Para o estado do Rio de Janeiro, Rocha et al. (2003) listam 166 espécies de anfíbios (163
anuros e três gymnophionas), com Hylidae e Leptodactylidae figurando como as duas famílias
mais representativas, com 74 e 68 espécies, respectivamente (BERGALLO et al., 2000). Já para
os répteis, Costa & Bérnils (2018) citam 148 espécies de répteis (13 testudines, um
crocodiliano, 34 lagartos, oito Anfisbenídeos e 92 serpentes). Segundo a compilação de dados
mais recente, o estado de Minas Gerais abriga 206 espécies para o grupo dos anfíbios e 221
espécies de répteis (BÉRNILS et al., 2009). A diversidade da herpetofauna mineira é
considerada alta, mas está deficiente em conhecimento, com regiões pouco amostradas e
informações sobre ecologia, biologia e taxonomia sendo necessárias (BÉRNILS et al., 2009;
NASCIMENTO et al., 2009).
Anfíbios também constituem bons modelos para estudos de inventariamento e/ou
monitoramento de fauna em curto prazo, por serem animais de fácil visualização, captura e
manuseio, e taxonomia relativamente bem conhecida. Por ocuparem tanto ambientes terrestres
quanto aquáticos, os anfíbios são excelentes bioindicadores ambientais, além de
desempenharem importante função na dinâmica entre os ecossistemas. Em contrapartida,
répteis são animais inconspícuos e de difícil amostragem, sendo muitas vezes complexo avaliar
os reais efeitos do empreendimento através deste grupo. No entanto, são importantes por
disponibilizarem relevantes subsídios ao conhecimento do estado de conservação de regiões
naturais (MOURA-LEITE et al., 1993), pois ocupam posição ápice em cadeias alimentares
(exigindo assim uma oferta alimentar que sustente suas populações), funcionam como
excelentes bioindicadores de primitividade dos ecossistemas ou, por outro lado, de diferentes
níveis de alteração ambiental. A presença de espécies dependentes de algum tipo de ambiente
(espécies estenóicas), bem como a presença de espécies raras e formas endêmicas, são
fundamentais para a detecção do grau de primitividade do ambiente, enquanto que a presença
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de espécies tolerantes a um amplo espectro de condições do meio (eurióticas) pode determinar
diferentes níveis de alteração.

Objetivos
O diagnóstico realizado neste EIA tem, como principal objetivo, inventariar as espécies
da Herpetofauna que ocorrem na área de implantação da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 –
LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1 - SE LEOPOLDINA 2. Os objetivos específicos são:
➢

Elaborar lista atualizada, com base em dados primários e secundários, das espécies
da herpetofauna para a área de influência do empreendimento;

➢

Avaliar a comunidade da herpetofauna local, na região do empreendimento,
durante campanhas de campo sazonais.

➢

Evidenciar a presença de espécies de interesse conservacionista.

Aspectos Metodológicos
Levantamento de Dados Base
Para os dados de base, foi realizado um levantamento de dados secundários que ocorrem
na macrorregião do empreendimento e regiões adjacentes. Para melhor caracterização da
Herpetofauna da macrorregião, foram consultados artigos científicos, que abordam as anfíbios
e répteis dos Parques e Unidades de Conservação que compreendidos pelos municípios afetados
pelo empreendimento nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os trabalhos consultados
incluem Planos de Manejo, listas de espécies, trabalhos de conclusão de curso e relatórios
técnicos.
Cabe ressaltar que, em função da peculiaridade de cada estudo e especificidade no uso
do ambiente pela herpetofauna, foram consideradas apenas espécies com distribuição
geográfica esperada para a região e cujos hábitos condissessem com os ambientes observados
na área de estudo. Outrossim, espécies cuja identidade taxonômica não fora confirmada nos
estudos não foram consideradas para a listagem (e.g. espécies assinaladas como cf., aff., gr. ou
sp.).
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Os trabalhos científicos consultados incluíram estudos: FUSINATTO et al., (2007);
ASSIS

et.al,

(2018);

TETRATECH,

(2013);

TEPOR/MASTERPLAN,

(2014);

CLIMA/AGRIVALE/MASTERPLAN, (2015); NATURAL ENERGIA/ECOLOGUS, (2018);
MARLIM AZUL ENERGIA/ECOLOGY BRASIL, (2019); GPE/ECOLOGY BRASIL (2019).
Levantamento de Dados de Campos
A 1ª Campanha de Campo para o levantamento das espécies da herpetofauna ocorreu
no período de 26 de Janeiro de 2021 e 02 de Fevereiro de 2021, sendo 8 dias efetivos de campo,
durante a estação chuvosa. Para as amostragens, foram demarcados 57 pontos neste estudo,
sendo 30 na Região Amostral RA1: (P1-P30) e 27 na Região Amostral RA2: (P1-P27). Destacase que grande parte dos pontos relacionados a Herpetofauna, foram os mesmos já identificados
para o levantados para a Avifauna. Entre os habitats registrados, foram encontrados riachos em
áreas de mata, lagoas, brejos, represas, nascentes em áreas de Savana Gramíneo-lenhosa e
ambientes aquáticos artificiais em áreas antropizadas. Os habitats estão localizados em
fisionomias de Mata Atlântica. Buscou-se durante a demarcação dos pontos amostrais, a
inclusão das diferentes fitofisionomias, presença de corpos d’água e demais micro-habitats, que
abrigam as espécies da comunidade herpetofaunística presente na área.
Para a amostragem da fauna de anfíbios e répteis, foram utilizadas as metodologias de
Busca Ativa e Registro Acústico. As amostragens foram realizadas nos pontos amostrais
demarcados durante os períodos diurno e noturno, abrangendo o período de atividade das
espécies de anfíbios e répteis e são descritas a seguir:
➢

Busca Ativa (BA): consiste na busca sistemática das espécies pelo encontro
visual em seus habitats no período diurno e noturno, durante um tempo de período
prescrito, sendo possível o registro de espécies com diferentes hábitos, como
terrícolas e arborícolas (HEYER et al., 1994). Neste estudo, foi realizado um
esforço amostral total de 8 dias, sendo 4 dias em cada Região Amostral, com dois
pesquisadores em campo, das 16h às 00h, com 20 min em média para cada ponto
amostral. Dessa forma, o esforço amostral foi de 8 horas/homem/dia. Foram
coletados dados sobre a abundância das espécies, ponto amostral, micro-habitat e
indícios de atividade reprodutiva.
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➢

Registro Acústico (RA): método aplicado simultaneamente à Busca Ativa, sendo
destinado apenas para os anfíbios anuros, que emitem vocalizações durante a fase
reprodutiva. Desta forma, faz-se o reconhecimento da espécie pela vocalização.
Os pontos amostrados com essa metodologia e o esforço amostral empregado (8
horas/homem/dia) foram os mesmos da Busca Ativa.

➢

Encontro Ocasional (EO): metodologia utilizada para encontros realizados
durante o deslocamento da equipe pela Área de Estudo. Os resultados obtidos por
esse método serão parte dos dados qualitativos, não sendo possível a quantificação
do esforço amostral correspondente e a sua inclusão nas análises estatísticas.

A localização dos pontos de amostragem para o levantamento da herpetofauna, com
respectiva caracterização dos ambientes, é apresentada no Tabela 5.56, a seguir, e a
apresentação de alguns pontos na Figura 5.157 abaixo.
Tabela 5.56 – Relação dos pontos amostrais e características ambientais em cada Região Amostral para a
amostragem da Herpetofauna.
Coordenadas UTM
Região
Pontos
Altitude
Ambiente
Amostral Amostrais
(m)
(23 K)
P1
796996 m E 7541335 m S 1000
Borda de mata
P2
796741 m E 7541442 m S
900
Borda de mata
P3
796839 m E 7541051 m S
800
Borda de mata
P4
794704 m E 7547491 m S
890
Borda de mata
P5
794479 m E 7547568 m S
910
Borda de mata
P6
794261 m E 7547748 m S
910
Borda de mata com curso dágua
P7
793862 m E 7547987 m S
960
Borda de mata
P8
793718 m E 7547825 m S 1060
Interior de mata
P9
793869 m E 7548198 m S
940
Borda de mata
P10
793702 m E 7548284 m S
870
Borda de mata com curso dágua
P11
793138 m E 7548326 m S
850
Ecótono Mata/Capoeira
P12
793358 m E 7548425 m S
820
Ecótono Mata/Capoeira
P13
793327 m E 7548628 m S
800
Ecótono Mata/Capoeira
P14
792780 m E 7549799 m S
700
Borda de mata
P15
792584 m E 7549864 m S
650
Borda de mata
RA 1
P16
792055 m E 7550054 m S
620
Borda de mata
P17
791875 m E 7549958 m S
650
Interior de mata
P18
792102 m E 7554324 m S
527
Açude
P19
792160 m E 7554561 m S
533
Região Brejosa
P20
788106 m E 7554707 m S
570
Interior de mata
P21
787900 m E 7554705 m S
660
Interior de mata
P22
788364 m E 7554750 m S
480
Ecótono Mata/Capoeira
Plantação de eucalipto na margem do Rio
P23
781695 m E 7557088 m S
370
Grande
P24
781887 m E 7557177 m S
360
Capoeira na margem do Rio Grande
P25
778898 m E 7560130 m S
340
Interior de mata
P26
778513 m E 7559591 m S
290
Ecótono Mata/Capoeira
P27
778208 m E 7558894 m S
290
Ecótono Mata/Capoeira
P28
778628 m E 7558831 m S
320
Ecótono Mata/Capoeira
P29
778984 m E 7558073 m S
390
Borda de mata
P30
779163 m E 7558479 m S
350
Borda de mata
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Região
Pontos
Amostral Amostrais
P1
P2
P3
P4

Coordenadas UTM
Altitude
(m)
(23 K)
722890 m E 7621140 m S
243
723926 m E 7617896 m S
370
723107 m E 7617907 m S
370
722126 m E 7617943 m S
320

Ambiente

Borda de mata/Curso d`água
Borda de mata
Ambiente de brejo com curso d'água
Interior de mata
Arvores isoladas e pequena plantação de
P5
721977 m E 7617431 m S
320
eucalipto
P6
721212 m E 7617286 m S
330
Plantação de eucalipto
P7
718580 m E 7616456 m S
340
Borda de mata
P8
718093 m E 7615203 m S
440
Borda de mata
P9
717020 m E 7615476 m S
380
Borda de mata
P10
715959 m E 7615569 m S
415
Borda de mata com açude
P11
715714 m E 7615490 m S
470
Interior de mata
P12
715505 m E 7615645 m S
560
Interior de mata
P13
715518 m E 7615334 m S
470
Interior de mata com curso d'água
RA 2
P14
715331 m E 7615175 m S
530
Capoeira com solo rochoso e brejo
P15
715938 m E 7615254 m S
430
Borda de mata
P16
711700 m E 7616118 m S
370
Capoeira
P17
711807 m E 7616260 m S
390
Borda de mata
P18
711848 m E 7615868 m S
350
Capoeira
P19
705401 m E 7621020 m S
350
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P20
705943 m E 7621130 m S
340
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P21
703876 m E 7621688 m S
340
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P22
703464 m E 7622833 m S
330
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P23
703688 m E 7622563 m S
340
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P24
703793 m E 7622329 m S
340
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P25
703802 m E 7622096 m S
360
Mata ciliar nas margens do Rio Novo
P26
704001 m E 7622341 m S
400
Capoeira alta
P27
704212 m E 7622244 m S
410
Capoeira alta
Legenda: Região Amostral: RA1 – região da LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos CS (MG/RJ); RA2 – região da
LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 CS (MG).
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Figura 5.157 – Alguns pontos amostrais estabelecidos para o levantamento/diagnóstico da Herpetofauna na Área
de inserção da LT: A – Área de Açude (P18_RA1); B – Região Brejosa (P19_RA1); C - Borda da Mata/Curso
d`água (P1_RA2).
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Análise de Dados
A suficiência do esforço amostral empregado, para caracterizar a riqueza de espécies da
herpetofauna na Área de Estudo, foi avaliado por meio de uma curva de acumulação de
espécies, considerando-se os quatro dias de amostragem consecutiva em cada Região Amostral.
Dessa forma, o grau de inclinação dessa curva demonstra se a suficiência amostral for
atingida, pois quando ela indica tendência à assíntota provavelmente não serão registradas mais
espécies na Área de Estudo. A curva de acumulação para anfíbios e répteis foi elaborada com
os dados observados em campo (dados primários), por meio da construção de matriz de
presença/ausência de espécies em cada amostra (samples). Os pontos amostrais foram
considerados como amostras. Os gráficos resultantes contêm curvas de estimadores com base
na riqueza observada em campo e por exemplo a riqueza estimada pelo cálculo do estimador
não-paramétrico Jackknife de 1ª ordem (Sjack1) (KREBS, 1999). As estimativas de riqueza e
a curva de acumulação de espécies serão obtidas utilizando-se o programa EstimateS versão
9.1.0 (Statistical Estimation of Species Richness and Shared Species from Samples)
(COLWELL, 2013) e o programa Microsoft Office Excel. Todos os cálculos foram realizados
com base em 100 aleatorizações.
Serão calculados os valores dos índices de diversidade de Simpson (D′) e de ShannonWiener (H′) para cada Região Amostral. Os índices de diversidade consideram tanto a
uniformidade (equitabilidade) quanto a riqueza de espécies da comunidade (MAGURRAN,
2004).
O status de conservação das espécies registradas foi definido com base em listas oficiais
de espécies ameaçadas de extinção em níveis regional para o Estado de Minas Gerais e Rio de
Janeiro (Estado de Minas Gerais – Deliberação Normativa COPAM 147, de 30 de abril de 2010
e Portaria SEMA nº1 de 4 de junho de 1998 para o estado do Rio de Janeiro), nacional (Portaria
MMA 444/2014) e global (IUCN, 2020). As categorias de ameaça correspondentes são:
Vulnerável (VU), Em Perigo (EN) e Criticamente em Perigo (CR).
A nomenclatura científica das espécies seguiu a lista de anfíbios brasileiros (SBH, 2016)
e a lista de répteis brasileiros (SBH, 2018).

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

369

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Resultados e Discussão
Com base na compilação de dados feita entre dados secundários, com potencial
ocorrência para a Área de Estudo, juntamente com os dados coletados em campo durante a 1ª
Campanha, foram registradas 233 espécies da herpetofauna, sendo 145 da classe Amphibia
(anfíbios) e 88 da classe Reptilia (répteis) (Tabela 5.57).
Através dos dados primários, ao longo das atividades realizadas em campo, foram
inventariadas 17 espécies pertencentes à herpetofauna associadas aos fragmentos estudados.
Deste total, 14 pertenceram à ordem Anura, distribuídos em cinco famílias: Bufonidae (1 sp.),
Cycloramphidae (1 sp.), Hylidae (9 spp.), Leptodactylidae (1 sp.), e Phyllomedusidae (2 spp.).
A família Hylidae apresentou o maior número de espécies, com 53 % das espécies registradas,
o que está de acordo com o padrão encontrado na região Neotropical (Heyer et al., 1990;
Duellman, 1988), e em diversas áreas do Domínio da Floresta Atlântica (Heyer et al., 1990;
Haddad & Sazima, 1992; Pombal Jr. & Gordo, 2004; Vasconcelos & Rossa-Feres, 2005).
(Figura 5.158).
O grupo dos répteis contribuiu com três espécies para listagem geral, sendo dois lagartos
e uma serpente. Os lagartos se distribuíram de forma equivalente em duas diferentes famílias:
Leiosauridae (1 sp.) e Tropiduridae (1 sp.). Já a serpente pertence à família Dipsadidae (1 sp.).

Figura 5.158 - Gráfico representativo das famílias da herpetofauna inventariada através de dados primários na
Área de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.
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Tabela 5.57 – Lista das espécies da herpetofauna (anfíbios e répteis) registradas para a macrorregião da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1SE LEOPOLDINA 2., incluindo compilação de dados secundários e dados obtidos em campo durante o levantamento da 1ª Campanha, durante a estação chuvosa.
Status de Conservação
Região
Taxon
Nome Comum
Fontes
Endemismo
Hábito
Amostral MG RJ MMA IUCN CITES
CLASSE AMPHIBIA
ORDEM ANURA
Família Aromobatidae
Allobates olfersioides
rã-foguete
10
VU
Terrícola
Família Bufonidae
Dendrophryniscus
Sapinho-de-bromélia
10
LC
Bromelícola
brevipollicatus
Rhinella crucifer
sapo-cururu
1
LC
MA
Terrícola
Rhinella granulosa
Sapo-granulos
10
LC
Terrícola
Rhinella icterica
sapo-cururu
8
LC
MA
Terrícola
1, 3, 5, 6, 8,
Rhinella ornata
sapo-cururuzinho
EIA; 1
LC
MA
Terrícola
9,10
Rhinella rubescens
Cururu-vermelho
10
LC
Terrícola
Rhinella diptycha
sapo-cururu
10
LC
Terrícola
Rhinella hoogmoedi
sapo-cururuzinho
8, 9
LC
MA
Terrícola
Rhinella pygmaea
sapo-cururu
1, 2, 3, 4, 7
LC
MA
Terrícola
Família Brachycephalidae
Brachycephalus darkside
Sapinho-dourado
10
DD
Criptozóico
Brachycephalus ephippium
Sapinho Pingo-de-Ouro
10
LC
Criptozóico
Ischnocnema feioi
rãzinha
10
Criptozóico
Ischnocnema garciai
rãzinha
10
Criptozóico
Ischnocnema guentheri
rã-do-folhiço
9
LC
MA
Criptozóico
Ischnocnema izecksohni
rãzinha
10
DD
MA
Criptozóico
Ischnocnema juipoca
rãzinha
10
LC
Criptozóico
Ischnocnema abdita
Rãzinha-da-mata
10
Criptozóico
Ischnocnema holti
rãzinha
10
DD
Criptozóico
Ischnocnema lactea
rãzinha
10
LC
Criptozóico
Ischnocnema nasuta
Rãzinha-da-mata
10
LC
Criptozóico
rã-do-folhiço-deolhosIschnocnema octavioi
9
LC
MA
Criptozóico
vermelhos
Ischnocnema parva
rã-do-folhiço
10
LC
Criptozóico
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Taxon

Nome Comum

Fontes

Região
Amostral

MG

Status de Conservação
Endemismo
Hábito
RJ MMA IUCN CITES
DD
Criptozóico
DD
MA
Criptozóico

Ischnocnema verrucosa
Ischnocnema surda
Família Centrolenidae
Vitreorana eurygnatha
Vitreorana usanoscopa
Família Ceratophryidae
Ceratophrys aurita
Família Craugastoridae
Euparkerella cochranae
Haddadus binotatus
Família Cycloramphidae
Thoropa miliaris
Zachaenus parvulus
Zachaenus carvalhoi
Cycloramphus bandeirensis
Família Hemiphractidae
Gastrotheca ernestoi
Fritziana goeldi
Família Hylidae
Aparasphenodon brunoi
Aparasphenodon pomba
Aplastodiscus arildae

rã-do-folhiço
rãzinha

10
10

rã-de-vidro
perereca-de-vidro

10
10

LC
LC

sapo-untanha-brasileiro

10

LC

rãzinha
rã-da-mata

8, 9
2, 3, 8, 9

LC
LC

MA
MA

Criptozóico
Criptozóico

rã-das-pedras
rã-de-folhiço

1,1
8, 9
10
10

LC
LC
DD
DD

MA
MA

Rupícola
Criptozóico
Criptozóico
Criptozóico

EIA; 2

MA
MA

Arborícola
Arborícola
Terrícola

perereca

10
6, 8

DD
LC

perereca
Perereca-de-capacete
perereca-verde

5
10
10

LC
DD
LC

Aplastodiscus albofrenatus

perereca-flautinha

8

LC

Aplastodiscus cavicola
Aplastodiscus leucopygius

perereca-verde

NT
LC

MA

Boana albomarginata

perereca-verde

EIA; 1

LC

MA

Arborícola

Boana albopunctata
Boana cambui
Boana crepitans
Boana faber
Boana pardalis
Boana polytaenia

Perereca-de-pintas-amarelas

10
10
1, 2, 3, 5,
8,10
10
10
10
2, 8,10
10
10

EIA; 1

LC
LC
LC
LC
LC
LC

MA
MA
MA

Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola

Perereca-da-Caatinga
sapo-martelo
perereca - porco
perereca-de-pijama

EIA; 1
EIA; 1
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MA

MA

Bromelícola
Bromelícola
Bromelícola
Bromelícola
Bromelícola
Arborícola, reproduz-se
em riachos
Arborícola
Arborícola

372

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Taxon

Nome Comum

Boana semilineata

perereca

Bokermannohyla caramaschii
Bokermannohyla circumdata
Bokermannohyla ibitipoca
Bokermannohyla luctuosa
Bokermannohyla nanuzae
Dendropsophus anceps
Dendropsophus berthalutzae

perereca
perereca
Hyla ibitipoca

Dendropsophus bipunctatus

perereca

Dendropsophus branneri
Dendropsophus decipiens

sapo-comum
pererequinha

Dendropsophus elegans

perereca

Dendropsophus giesleri
Dendropsophus nanus
Dendropsophus meridianus
Dendropsophus minutus
Dendropsophus microps
Dendropsophus aff. oliverai
Dendropsophus
pseudomeridianus
Dendropsophus samborni
Dendropsophus seniculus
Dendropsophus ruschii
Itapotihyla langsdorffii
Ololygon argyreornata
Ololygon carnevallii
Ololygon cosenzai
Ololygon trapicheiroi
Ololygon flavoguttata
Ololygon humilis
Ololygon littorea

perereca
perereca
perereca
Pererequinha-do-brejo
Pererequinha-do-brejo
perereca

perereca
perereca
perereca

perereca
pererequinha-do-brejo
pererecamarmoreada
perereca-castanhola
pererequinha

perereca
perereca-risadinha
perereca-debromélia

Fontes
1, 2, 3, 4, 5,
8,10
10
10
10
10
10
3, 9
8
1, 2, 3, 4, 8,
10
10
3, 5, 8
1, 2, 3, 4, 6,
8, 10
8
10
5, 6
10
10
1, 2
1, 2, 3, 4, 5,
8
10
8
10
10
8
10
10
10
10
8
1

Região
Amostral
EIA; 2

MG

Status de Conservação
Endemismo
RJ MMA IUCN CITES
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC

EIA; 1

LC

MA

EIA; 1
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Arborícola

MA

Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola

MA

Arborícola

MA

CE

LC
LC
EIA; 1

Hábito

Arborícola
Arborícola

LC

MA

Arborícola

LC
LC
LC
LC
LC
LC

MA

Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola

LC

MA

LC
LC
DD
LC
LC
LC
DD
LE
LC
LC
LC

MA

MA

MA

MA
MA

Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Bromelícola
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Taxon

Nome Comum

Fontes

Região
Amostral

10
10
1, 2, 3, 4, 5,
8
10
10
1, 2, 3, 5, 8

MG

Status de Conservação
Endemismo
Hábito
RJ MMA IUCN CITES
LC
MA
Arborícola
LC
MA
Arborícola

Ololygon luizotavioi
Ololygon tripui

perereca
perereca

Scinax alter

perereca

Scinax cardosoi
Scinax crospedospilus
Scinax cuspidatus
Scinax eurydice
Scinax fuscovarius
Scinax fuscomarginatus
Scinax hayii
Scinax perereca
Scinax squalirostris
Scinax similis
Scinax aff. xsignatus
Scinax tymbamirim
Sphaenorhynchus planicola
Sphaenorhynchus
platycephalus

rã-do-folhiço
perereca
perereca-do-litoral
perereca
perereca-de-banheiro
Pererequinha-do-brejo
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca

10

LC

Trachycephalus mesophaeus

perereca-grudenta

8

LC

Trachycephalus imitatrix
Trachycephalus
nigromaculatus
Família Leptodactylidae
Adenomera marmorata
Adenomera thomei
Adenomera bokermanni
Leptodactylus cunicularius
Leptodactylus cupreus
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus furnarius
Leptodactylus jolyi
Leptodactylus labyrinthicus

perereca

10

LC

Arborícola, reproduz-se
em riachos
Arborícola

perereca-grudenta

1, 3

LC

Bromelícola

rã-piadeira
rã-piadeira
rã-piadeira
rã
rã
rã-assobioadora
rã
rã
rã-pimenta

1, 2, 3, 9
3
9
10
10
1, 2, 3, 4, 8
10
10
10

LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
DD
LC

Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola

1, 2, 5, 10
10
10
10
10
2, 4, 8
1, 5, 8
1
1, 2, 3, 5

LC

EIA; 1,2
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LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

MA

MA

MA

MA
MA

Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola

MA
MA
CE
MA
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Taxon

Nome Comum

Leptodactylus latrans

rã-manteiga

Leptodactylus mystacinus
Leptodactylus spixi
Physalaemus cuvieri
Physalaemus crombieri
Physalaemus feioi
Physalaemus olfersii
Physalaemus maximus
Physalaemus rupestris
Physalaemus signifer
Pseudopaludicola mystacalis
Pseudopaludicola giarettai
Pseudopaludicola falcipes
Pseudopaludicola restinga
Família Microhylidae
Chiasmocleis schubarti
Chiasmocleis lacrimae
Chiasmocleis mantiqueira
Stereocyclops parkeri
Elachistocleis cesari
Myersiella microps
Stereocyclops palmipes
Família Odontophrynidae
Odontophrynus americanus
Odontophrynus cultripes
Proceratophrys boiei
Proceratophrys mantiqueira
Família Ranidae
Lithobates catesbeianus
Família Phyllomedusidae
Phasmahyla cochranae
Phyllomedusa burmeisteri

rã
rã-cachorro
rã
rã-bugio
rã
rã-chorona
Rãzinha-grilo
rãzinha
rãzinha
rãzinha

Fontes
1, 2, 3, 4, 5,
9, 10
3, 4, 8
10
10
10
10
10
10
10
1, 4, 8, 9
10
10
3, 5

Região
Amostral

MG

Status de Conservação
Endemismo
RJ MMA IUCN CITES

EIA; 2

VU

LC

Terrícola

LC
LC
LC
LC
DD
LC
DD
DD
LC
LC
DD
LC
DD

Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola

rãzinha
rãzinha-da-mata
rã
rã
sapo-guarda
rã-do-folhico
rã

10
3, 5, 9
10
3,9
2
10
10

LC
LC
DD
LC
LC
LC
DD

sapo-da-enchente
sapo-verruga
sapo-de-chifres

10
10
9
10

LC
LC
LC
DD

Rã-touro-americana

10

LC

perereca-verde
perereca-verde

10
8, 10

EIA; 1
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Hábito

LC
LC

MA

MA

MA
MA
MA

CE
MA

Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Criptozíco
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Aquático

MA

Arborícola
Arborícola
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Taxon
Pithecopus ayeaye

Nome Comum
perereca-verde-dapernareticulada
perereca-macaco

Pithecopus rohdei
Família Hylodidae
Hylodes amnicola
Hylodes vanzolinii
Hylodes babax
rã
Hylodes lateristrigatus
Hylodes perere
Megaelosia apuana
ORDEM GYMNHOPHIONA
Família Siphonophidae
Luetkenotyphlus brasiliensis
Siphonops hardyi
CLASSE REPTILIA
ORDEM CROCODYLIA
Família Alligatoridae
Caiman latirostris
jacaré-do-papo-amarelo
ORDEM SQUAMATA
SUBORDEM AMPHISBAENIA
Família Amphisbaenidae
Amphisbaena alba
Cobra-cega
Leposternon infraorbitale
cobra-de-duascabeças
Leposternon microcephalum cobra-de-duascabeças
SUBORDEM LACERTILIA
Família Anguidae
Diploglossus fasciatus
Ophiodes fragilis
Cobra-de-vidro
Ophiodes striatus
cobra-de-vidro
Família Dactyloidae
Anolis punctatus
papa-vento
Dactyloa punctata
sapo-de-chifres
Norops fuscoauratus
papa-vento
Famíia Gymnophythalmidae

Fontes

Região
Amostral

10
3,8

MG

Status de Conservação
Endemismo
RJ MMA IUCN CITES

CR

CR

EIA; 1

MA

Hábito
Arborícola

LC

Arborícola

10
10
10
10
10
10

DD
DD
DD
LC
DD
DD

Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola

10
1

DD
LC

1, 3, 4, 8

VU

EN

LR

MA

Terrícola
Fossorial

II

Semiaquático

10
10
1, 8

LC
LC
LC

Fossorial
Fossorial
Fossorial

10
10
10

LC

Terrícola
Terrícola
Terrícola

2
10
10

LC
LC
LC
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MA

Arborícola
Arborícola
Arborícola
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Taxon

Nome Comum

Fontes

Região
Amostral

Status de Conservação
Endemismo
Hábito
RJ MMA IUCN CITES
LC
MA
Escansorial
LC
Escansorial
LC
Escansorial
LC
Escansorial

Ecpleopus gaudichaudii
Heterodactylus imbricatus
Placosoma glabellum
Caparaonia itaiquara
Família Gekkonidae

lagartinho-da-serra-do-mar
cobra-de-vidro

Hemidactylus mabouia

lagartixa-deparede

1, 2, 3, 4, 5,
6, 8

Iguana

10

papa-vento
papa-vento
papa-vento-de-barriga

10
10
10
10

calango-liso
calango-liso

10
10

LC
LC

Terrícola
Terrícola

lagartixa-da-mata

1, 2, 3

LC

Terrícola

lagarto-preguiça

10

LC

Arboícola

calango-verde
lagarto-de-caudaverde

2, 3, 5
5
1, 2, 3, 5, 6,
8

Família Iguanidae
Iguana iguana
Família Leiosauridae
Enyalius bilineatus
Enyalius boulengeri
Enyalius perditus
Urostrophus vautieri
Família Mabuyidae
Aspronema dorsivittatum
Notomabuya frenata
Família Phyllodactylidae
Gymnodactylus darwinii
Família Polychrotidae
Polychrus marmoratus
Família Teiidae
Ameiva ameiva
Glaucomastix littoralis
Salvator merianae
Família Sincidae
Psychosaura macrorhyncha
Família Tropiduridae
Tropidurus torquatus
SUBORDEM SERPENTES
Família Anomalepididae
Liotyphlops wilderi
Família Boidae

teiú

7
10
10
10

MG

Escansorial
LC
EIA; 1

2, 4, 5, 10

Arborícola

LC
LC
LC

MA

LC
EN

MA
LC

calango-liso
calango

II

EIA; 2

10
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II

Arborícola, Terrícola
Arborícola, Terrícola
Arborícola, Terrícola
Arborícola, Terrícola

Terrícola
Terrícola
Terrícola

LC

Terrícola

LC

Rupícola

LC

Terrícola
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Taxon
Boa constrictor
Corallus hortulanus
Família Colubridae
Chironius bicarinatus
Chironius exoletus
Chironius quadricarinatus
Dipsas mikanii
Mastigodryas bifossatus
Simophis rhinostoma
Spilotes pullatus
Pantherophis guttatus
Família Dipsadidae
Coronelaps lepidus
Echinanthera melanostigma
Echinanthera undulata
Elapomorphus
quinquelineatus
Erythrolamprus aesculapii
Erythrolamprus jaegeri
Erythrolamprus miliaris
Erythrolamprus poecilogyrus
Erythrolamprus reginae
Erythrolamprus typhlus
Helicops carinicaudus
Erythrolamprus nentur
Leptodeira annulalta
Oxybelis aeneus
Oxyrhopus clathratus
Oxyrhopus guibei
Oxyrhopus petolarius
Oxyrhopus rhombifer
Oxyrhopus trigeminus
Philodryas olfersii
Philodryas patagoniensis

Nome Comum

Fontes

jiboia-constritora
suaçuboia

10
3

cobra-cipó
cobra-cipó
Cobra-cipó
Jararaca-dormideira
jararaca-do-brejo
falsa-coral
Caninana
cobra-do-milho

1
5
10

Cobrinha-cipó
Cobrinha-cipó

falsa-coral
cobra-de-capim
cobra-d’água
cobra-de-capim
Cobra-d’água
Cobra-verde
cobra-d’água
cobra
bicuda
falsa-coral
falsa-coral
falsa-coral
cobra achatada
falsa-coral
cobra-verde
corre-campo

Região
Amostral

MG

Status de Conservação
Endemismo
Hábito
RJ MMA IUCN CITES
II
LC
II
Arborícola

10
10
10
10

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Escansorial
Escansorial
Escansorial
Escansorial
Escansorial
Escansorial
Escansorial
Escansorial

10
10
10

LC
LC
LC

Terrícola
Terrícola
Terrícola

10

LC

Terrícola

10
10
1, 2, 3, 4, 8
1

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Terrícola
Terrícola
Semiaquático
Terrícola
Semiaquático
Terrícola
Semiaquático
Terrícola
Terrícola
Arborícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Arborícola, Terrícola
Terrícola

EIA; 2

10
3
10
8
3
10
10
2
10
10
10
2, 5
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Taxon
Pseudoboa nigra
Sibynomorphus mikanii
Sibynomorphus neuwiedi
Siphlophis compressus
Taeniophallus affinis
Taeniophallus occipitalis
Thamnodynastes nattereri
Tropidodryas striaticeps
Xenodon merremii
Xenodon neuwiedii
Família Elapidae
Micrurus corallinus
Micrurus frontalis
Micrurus lemniscatus
Família Leptotyphlopidae
Trilepida salgueiroi
Família Viperidae
Bothrops alternatus
Bothrops jararaca
Bothrops jararacussu
Bothrops moojeni
Bothrops neuwiedi
Crotalus durissus
Lachesis muta
ORDEM TESTUDINES
Família Chelidae
Acanthochelys radiolata
Hydromedusa maximiliani
Mesoclemmys hogei
Phrynops geoffroanus
Família Emydidae
Trachemys dorbigni
Trachemys scripta

Nome Comum

Fontes

Região
Amostral

MG

Status de Conservação
Endemismo
Hábito
RJ MMA IUCN CITES
LC
Terrícola
LC
Terrícola
LC
Terrícola
LC
Terrícola
LC
MA
Terrícola
LC
Terrícola
Terrícola
LC
Terrícola
LC
Terrícola
LC
MA
Terrícola

Muçurana
jararaquinha-de-jardim
dormideira
coral-falsa
cobra-cabeça-preta
Corredeira pintada
Jararaquinha
jiboinha
boipeva
boipeva

10
10
10
10
3
10
10
10
10
10

coral-verdadeira
coral-verdadeira
Coral-verdadeira

8
10
10

LC
LC
LC

Criptozóico
Criptozóico
Criptozóico

Cobra cega

5,1

LC

Fossorial

jararaca
jararaca
jararaca-do-norte
Caiçaca
jararaca-do-rabo-branco
cascavel
surucucu

10
1, 8
10
10
10
10
10

cágado-do-brejo
cágado-pescoço-de-cobra
ágado-do-paraíba
Cágado-de-barbicha

3
10
10
10

tartaruga-tigre-d'água
Tartaruga de orelhas
vermelhas

10
10
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VU
EN

LC
LC

MA

LC
LC

CE

EM

NT
VU
CR

MA

Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola

Semiaquático
Semiaquático
Semiaquático
Semiaquático
Semiaquático

LC

Semiaquático
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Taxon

Nome Comum

Fontes

Região
Amostral

MG

Status de Conservação
Endemismo
RJ MMA IUCN CITES

Hábito

Família Testudinidae
Chelonoidis carbonarius
Jabuti-piranga
10
II
Semiaquático
Legendas: Dados secundários: 1 – MARLIM AZUL/ECOLOGY BRASIL (2019); 2 – GPE/ECOLOGY BRASIL (2019); 3 - NATURAL ENERGIA/ECOLOGUS (2018); 4 –
CLIMA/MASTERPLAN (2015); 5 – TEPOR/MASTERPLAN, 2014; 6 – TETRATECH (2013); 7 – RAMOS & SILVEIRA (2011); 8 – ICMBIO, 2008; 9 – FUSINATTO et
al., (2007); 10 - ASSIS et.al, (2018)
Dados Primários: EIA – RA1 (1); RA2 (2)
Categorias de ameaça: LC – pouco preocupante, LR – pouco risco; NT – quase ameaçado, EN – ameaçado, EP – em perigo, VU - Vulnerável; CITES (Apêndice I, II e II).
Característica: MA: endêmica da Mata Atlântica; CE: endêmica do Cerrado.
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Caracterização nas Regiões Amostrais
Conforme já apresentado acima, foram registradas 17 espécies da herpetofauna paras
regiões amostrais (RA1 e RA2), com amplo domínio de espécies da Família Hylidae,
representado 53% das espécies coletadas. Todos as espécies registradas em campo possuem
distribuição conhecida para a região do empreendimento, sem ocorrência de registros inéditos.
Não foram evidenciadas espécies categorizadas em listas de ameaça de extinção nos níveis
regional, nacional ou global, considerando-se dados primários e secundários.

➢ Região Amostral 1
Para a Região Amostral 1 (RA1) foram registrados 335 exemplares de 11 espécies da
herpetofauna, sendo todas espécies de anfíbios anuros (alguns exemplares de anuros
registrados na RA 1 estão na Figura 5.161). Destaca-se que a espécie Dentropsophus elegans
foi a mais abundante, com 66 registros, sendo seguida pelo também hilídeo Boana pardalis,
com 52 registros (Figura 5.159). D. elegans é endêmica do Brasil . É carcaterística por ocupar
áreas de várzea próximo a florestas, áreas de planície litorânea, açudes, brejos, incluindo áreas
degradadas (VAN SLUYS et. Al., 2004).

Figura 5.159 - Gráfico representativo da Abundância das espécies da herpetofauna na Região Amostral 1
inventariadas através de dados primários na Área de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 –
LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.
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Devido à baixa riqueza observada em campo, os estimadores de riqueza foram geradas
para todos os grupos em consonância com todas as metodologias utilizadas (Figura 5.160). Para
a RA 1 pode-se observar que a curva, apesar de apresentar crescimento, não possui ascensão
bruta. Estudos pretéritos demonstram que de fato existem ainda muitas espécies a serem
observadas na região. Entretanto o estimador de riqueza Jackknife 1 indica que essa riqueza
pode chegar a 13 para RA 1. Já o estimador Bootstrap apresenta números mais próximos ao
observado (n=11), com 11,95 espécies. Esses dados podem indicar que os métodos utilizados
nos diferentes ambientes estudados nesta primeira campanha tiveram suas espécies
relacionadas a herpetofauna, contempladas com eficiência.
Os índices de diversidade contemplaram toda a herpetofauna para os dois índices
(Anfíbios e Répteis). Para RA 1 apenas anfíbios foram inventariados, com isso os valores dos
índices de Shannon e Simpson foram de 2,705 e de 0,065, respectivamente.
16

Espécies Observadas

14
Espécies Observadas

12

ACE Mean

10

ICE Mean

8

Chao 1 Mean

6

Chao 2 Mean

4

Jack 1 Mean

2

Jack 2 Mean
Bootstrap Mean

0
1

2

3

4

Amostras
Figura 5.160 – Curva de rarefação de espécies da herpetofauna registrados na RA1 durante a 1ª Campanha na
Área de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.
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Figura 5.161 - Algumas espécies da herpetofauna registrada durante a 1ª Campanha de levantamento na Área de
inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2 na
Região Amostral 1. A: Boana albopuctata; B: Boana faber; C: Boana pardalis (imago); D: Dendropsophus
elegans; E: Dendropsophus bipunctatus; F: Pithecopus rhodei; G: Phyllomedusa burmeisteri.
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➢ Região Amostral 2
Para a Região Amostral 2 (RA2) foram registrados 86 exemplares de sete diferentes
espécies da herpetofauna, sendo quatro anfíbios anuros, e três répteis, dois lagartos e uma
serpente (alguns exemplares registrados na RA estão na Figura 5.164). Destaca-se que a
espécie Thoropa miliaris foi a mais abundante de todo o levantamento de campo, com 78
registros, sendo seguida pelo também lagarto Tropidurus gr. torquatus, com apenas três
registros (Figura 5.162). As demais espécies tiveram apenas um registro. T. miliaris, também
conhecida com rã-das-pedras, é família Cycloramphidae e endêmica do Brasil, onde é
encontrada nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e
sul da Bahia. T. miliares é encontrada em afloramentos rochosos úmidos. Possui hábitos
noturnos e por isso, utilizam-se de frestas encontrado em ambientes rochosos para proteger-se
de predadores naturais. Pode ser encontrada também entre troncos de árvores e folhas no chão
da mata. (BRASILEIRO et.al., 2011). Fatores como a degradação da mata atlântica e mudanças
climáticas afetaram diretamente os anfíbio, dentre eles encontra-se a rã-das-pedras que
atualmente esta na lista vermelhas de animais ameaçados de extinção da Bahia. Entretanto
pouco preocupante para os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde ainda é bem
abundante.

Figura 5.162 - Gráfico representativo da Abundância das espécies da herpetofauna na Região Amostral 2
inventariadas através de dados primários na Área de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 –
LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.
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Como já observado para RA 1, devido à baixa riqueza observada em campo, os
estimadores de riqueza foram geradas para todos os grupos em consonância com todas as
metodologias utilizadas (Figura 5.163). Diferente dos dados estabelecidos para RA 1, as curvas
apresentam crescimento exponencial, indicando que o número de espécies ainda está longe da
riqueza local. De fato estudos pretéritos demonstram que existem ainda muitas espécies a serem
observadas na região. O estimador de riqueza Jackknife 1 indica que essa riqueza pode chegar
a 12 para RA 2. Já o estimador Bootstrap apresenta números mais próximos ao observado (n=7),
com 9 espécies.
Os índices de diversidade contemplaram toda a herpetofauna para os dois índices
(Anfíbios e Répteis). Para RA 2 anfíbios e répteis foram contemplados, com isso os valores dos
índices de Shannon e Simpson foram de 0,46 e de 0,16, respectivamente.

Figura 5.163 –Curva de rarefação de espécies da herpetofauna registrados na RA2 durante a 1ª Campanha na
Área de inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2.
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Figura 5.164 - Algumas espécies da herpetofauna registrada durante a 1ª Campanha de levantamento na Área de
inserção da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA 2 na
Região Amostral 2. A: Enyalius bilineatus; B: Dipsas mikanii; C: Tropidurus torquatus; D: Thoropa miliaris.

Espécies Endêmicas, Raras, Ameaçadas de Extinção, Exóticas ou Invasoras e de Interesse
Econômico e Científico
Das espécies inventariadas em campo, nenhuma possui especial atenção por contar em
listas de espécies ameaçadas de extinção (COPAM, 2010; Portaria SEMA nº1 de 4 de junho de
1998; IUCN, 2021). Com relação à composição da herpetofauna registrada para a Área de
Estudo, 68 podem ser consideradas espécies-foco para estudos e medidas conservacionistas
(Tabela 5.58). Algumas das mais importantes são discutidas abaixo.
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Tabela 5.58 – Espécies da herpetofauna de interesse para a conservação na Área de inserção da LT.
Status de Conservação
Taxon
Nome Comum
Endemismo
MG
RJ
perereca-verde-daPithecopus ayeaye
CR
MA
pernareticulada
Caiman latirostris
jacaré-do-papo-amarelo
VU
EN
_
Lachesis muta
surucucu
CR
EN
_
Mesoclemmys hogei
ágado-do-paraíba
EN
_
Rhinella crucifer
sapo-cururu
MA
Rhinella icterica
sapo-cururu
MA
Rhinella ornata
sapo-cururuzinho
MA
Rhinella hoogmoedi
sapo-cururuzinho
MA
Rhinella pygmaea
sapo-cururu
MA
Ischnocnema guentheri
rã-do-folhiço
MA
Ischnocnema izecksohni
rãzinha
MA
rã-do-folhiço-deolhosIschnocnema octavioi
MA
vermelhos
Ischnocnema surda
rãzinha
MA
Vitreorana eurygnatha
rã-de-vidro
MA
Vitreorana usanoscopa
perereca-de-vidro
MA
Euparkerella cochranae
rãzinha
MA
Haddadus binotatus
rã-da-mata
MA
Thoropa miliaris
rã-das-pedras
MA
Zachaenus parvulus
rã-de-folhiço
MA
Fritziana goeldi
perereca
MA
Aplastodiscus arildae
perereca-verde
MA
Aplastodiscus cavicola
perereca-verde
MA
Boana albomarginata
perereca-verde
MA
Boana faber
sapo-martelo
MA
Boana pardalis
perereca - porco
MA
Boana polytaenia
perereca-de-pijama
MA
Boana semilineata
perereca
MA
Bokermannohyla circumdata
perereca
MA
Bokermannohyla nanuzae
perereca
CE
Dendropsophus berthalutzae
perereca
MA
Dendropsophus bipunctatus
perereca
MA
Dendropsophus elegans
perereca
MA
Dendropsophus giesleri
perereca
MA
Dendropsophus meridianus
perereca
MA
Dendropsophus
perereca
MA
pseudomeridianus
Dendropsophus seniculus
pererecamarmoreada
MA
Ololygon argyreornata
pererequinha
MA
Ololygon flavoguttata
perereca
MA
Ololygon littorea
perereca-debromélia
MA
Ololygon luizotavioi
perereca
MA
Ololygon tripui
perereca
MA
Scinax alter
perereca
MA
Scinax eurydice
perereca
MA
Scinax hayii
perereca
MA
Scinax tymbamirim
perereca
MA
Sphaenorhynchus planicola
perereca
MA
Leptodactylus cunicularius
rã
MA
Leptodactylus cupreus
rã
MA
Leptodactylus furnarius
rã
CE
Leptodactylus jolyi
rã
MA
Physalaemus crombieri
rã
MA
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Taxon

Nome Comum

Status de Conservação
MG
RJ

Endemismo

Physalaemus signifer
rã-chorona
MA
Pseudopaludicola restinga
rãzinha
MA
Chiasmocleis schubarti
rãzinha
MA
Chiasmocleis lacrimae
rãzinha-da-mata
MA
Odontophrynus cultripes
sapo-verruga
CE
Proceratophrys boiei
sapo-de-chifres
MA
Phyllomedusa burmeisteri
perereca-verde
MA
Hylodes babax
rã
MA
Ophiodes striatus
cobra-de-vidro
MA
Ecpleopus gaudichaudii
lagartinho-da-serra-do-mar
MA
Enyalius perditus
papa-vento
MA
Glaucomastix littoralis
lagarto-de-caudaverde
MA
Taeniophallus affinis
cobra-cabeça-preta
MA
Xenodon neuwiedii
boipeva
MA
Bothrops jararaca
jararaca
MA
Bothrops neuwiedi
jararaca-do-rabo-branco
CE
Hydromedusa maximiliani
cágado-pescoço-de-cobra
VU
MA
Legenda: Distribuição: MA – Mata Atlântica; CE – Cerrado; Status de Conservação: CR – Criticamente em
Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçada; EN – Em Perigo; MG – COPAM (2010); RJ – (Portaria
SEMA nº1 de 4 de junho de 1998).

Na macrorregião do empreendimento, nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais,
destacam-se cinco espécies categorizadas como ameaçadas de extinção, com potencial
ocorrência, sendo para o Estado de Minas Gerais: a perereca-da-perna-verde-reticulada
(Pithecopus ayeaye), o cágado-pescoço-de-cobra (Hydromedusa maximiliani), o cágado-daparaíba (Mesoclemmys hogei), o jacará-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) e a serpentes
surucucu (Lachesis muta). Para o Estado do Rio de Janeiro: o jacará-do-papo-amarelo (Caiman
latirostris) e a serpentes surucucu (Lachesis muta). Todos esses animais foram registrados por
meio de dados secundários, obtidos de literatura especializada.
Com relação ao comércio ilegal de indivíduos da fauna, pelos dados primários não
foram identificadas espécies de interesse econômico devido à caça predatória, listadas pela
CITES neste estudo. Entretanto, segundo os dados secundários, seis espécies são consideradas
de interesse: a iguana (Iguana iguana), o cágado-pescoço-de-cobra (Hydromedusa
maximiliani), o cágado-da-paraíba (Mesoclemmys hogei), o teíu (Salvator merianae), a
serpentes jiboia (Boa constrictor), a serpente suaçuboia (Corallus hortulanus) e o jabotipiranga (Chelonoidis carbonarius). Todas estão classificadas como sujeitas à pressão do tráfico
ilegal.
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Com relação aos endemismos, vale destacar, que das 233 espécies elencadas para a
Macrorregião do empreendimento, 27,5% (n=65) são consideradas endêmicas, sendo 25,9%
(n= 61) para a Mata Atlântica e 1,5% (n=4) para o Cerrado. Esse resultado justifica-se pela
inserção do empreendimento no ecótono desses dois biomas. O elevado grau de endemismos
identificado neste estudo sugere que a região amostrada ainda possui habitats naturais em bom
estado de conservação para a manutenção das populações das espécies registradas. Dentre as
espécies registradas em campo, nove delas são endêmicas em relação ao bioma, o que
corresponde a 52,9 % do total de espécies encontradas durante a 1ª Campanha, sendo todas
endêmicas da Mata Atlântica.
O cágado-pescoço-de-cobra (Hydromedusa maximiliani), com registros pontuais apenas
na Mata Atlântica, consta como ameaçada de extinção nas Listas Vermelhas estadual (COPAM,
2010) e internacional (IUCN, 2021). Na lista nacional, essa espécie é categorizada como
Deficiente em Dados (DD), devido à carência de conhecimento que ainda existe sobre as suas
populações em várias localidades do país (MMA, 2014).
Considerada ameaçada de extinção apenas na Lista Internacional de espécies
Ameaçadas e para lista Regional do Estado de Minas Gerais (COPAM, 2012; IUCN, 2021), a
perereca-da-perna-verde-reticulada (Pithecopus ayeaye) é endêmica da Mata Atlântica e
apresenta distribuição geográfica altamente restrita, com ocorrência em altitude de cerca de
1.400 metros (CARAMASCHI, & GONÇALVES DA CRUZ, 2004).
O jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) também merece especial atenção por
constar em listas de espécies ameaçadas para os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais
(COPAM, 2010; Portaria SEMA nº1 de 4 de junho de 19980). A ameaça da espécies nos dois
estados está principalmente relacionada a perda de área de vida em função do avanço da malha
urbana, especulação imobiliária e avanço de áreas agropastoris sobre várzeas e baixadas. Muito
comumente, essa espécie era encontrada em baixios na zona oeste do município do Rio de
Janeiro e amplamente distribuída pelas lagoas, manguezais e canais na rede de drenagem até o
norte do Estado. Estas áreas atualmente comportam os maiores contingentes populacionais no
estado, demandando conversão destas áreas em zonas urbanas ou agropastoris. Não obstante,
essa espécie é amplamente caçada para consumo de carne e uso de carcaça para confecção de
insumos têxtis. Entretanto, vale destacar que este tipo de empreendimento e as regiões por onde
passará, não terão influência direta sobre a espécie.
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Outras espécies que merecem destaque são a pererequinha (Dendropsophus
pseudomeridianus), que possui distribuição restrita ao estado do Rio de Janeiro, e a rãzinha
(Pseudopaludicola restinga), que possui distribuição em poucos pontos do Espírito Santo e Rio
de Janeiro. Mesmo não constando nas listas de espécies ameaçadas de extinção. As duas
espécies não são consideradas ameaçadas em nenhuma das listas de espécies ameaçadas
regionais e federais (COPAM, 2010; Portaria SEMA nº1 de 4 de junho de 1998; MMA, 2014),
entretanto são endêmicas para a Mata Atlântica.
Existem inúmeras espécies de importância médica registradas na Macrorregião do
empreendimento e pertencem às famílias Elapidae (corais-verdadeiras) e Viperidae (cascavéis
e jararacas), assim consideradas por possuírem peçonha e causarem significativo número de
acidentes ofídicos no país. As jararacas são responsáveis por cerca de 90% dos acidentes
ofídicos no Brasil (BERNARDE, 2012). Os acidentes com corais-verdadeiras são menos
comuns, mas não menos perigosos. As serpentes não-peçonhentas, como as dos gêneros
Erythrolamprus e Oxyrhopus, registradas, são mortas indiscriminadamente por serem
confundidas com espécies de coral-verdadeira. Isso tem reflexo na conservação das demais
espécies de serpentes e impacta indiretamente no controle biológico natural de outros animais,
como roedores. Assim, das espécies peçonhentas com ocorrência para a região, estão incluídas
as jararacas (Bothrops alternatus, Bothrops jararaca, Bothrops jararacuçu, Bothrops moojeni
e Bothrops neuwiedi) e a cascavel (Crotalus durissus). Três espécies de coral-verdadeira foram
registradas na região, a Micrurus frontalis, Micrurus lemniscatus e a Micrurus corallinus.
Considerações Finais
Durante a execução da campanha de diagnóstico da herpetofauna na Área de inserção
da LT 345KV SANTOS DUMONT 2 – LEOPOLDINA 2 – LAGOS, C1-SE LEOPOLDINA
2, ficou evidenciado que a região abriga uma paisagem bastante fragmentada, apresentando
remanescentes de florestais em diferentes estágios de conservação, entre meados por áreas de
pasto que, apesar de apresentarem uso e cobertura modificado em ambientes antropizados,
reservam importantes coleções hídricas, que possibilitam a ocorrência de espécies de Cerrado
e Mata Atlântica.
A combinação de fatores ambientais, ecológicos e da história evolutiva das espécies
presentes na macrorregião do empreendimento possibilita a ocorrência de herpetofauna com
alto grau de endemismo e de interesse para a conservação. Contudo, muitas das espécies com
potencial ocorrência para a região, registradas por meio de dados secundários, não ocorrem na
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Área de Estudo, pois uma significativa parcela do empreendimento encontra-se em um
ambiente modificado por fatores antrópicos e em diferentes estados de conservação.
A riqueza total da comunidade da herpetofauna na Área de Estudo foi de 233 espécies,
sendo 145 pertencentes à classe Amphibia e 88 à classe Reptilia. Em ambas as Regiões
Amostrais, a curva do coletor não tendeu à assíntota, indicando que mais espécies poderiam ser
identificadas em campo.
Através dos dados primários, ao longo das atividades realizadas em campo, foram
inventariadas 17 espécies pertencentes à herpetofauna associadas aos fragmentos estudados.
Deste total, 14 foram anfíbios e três répteis. A Região Amostral 1 apresentou um número maior
de espécies (n = 11, em relação à Região Amostral 2 (n = 7). Os maiores valores de diversidade
foram observados para RA1. Destaca-se que mesmo com regiões de ecótono, grande parte das
espécies registradas são predominantemente endêmicas de Mata Atlântica, considerado um
domínio fitogeográfico de importância mundial devido à rápida perda de espécies. Além dessas,
também foram registrados alguns casos de endemismo do Cerrado. Com relação aos registros
obtidos em campo, nove espécies são endêmicas dos biomas da Mata Atlântica, sendo as demais
com ampla distribuição geográfica e com hábitos generalistas. Contudo, de acordo com os
dados levantados em campo, são poucas as espécies sensíveis, ameaçadas ou endêmicas que
podem vir a ocorrer na região de inserção do empreendimento. Uma vez que o histórico de
degradação ambiental da região data muito antes da implantação do empreendimento, a região
já não abriga mais a herpetofauna que abrigava quando conservada. Os registros mais
interessantes, do ponto de vista conservacionista, encontram-se reservados, a priori, às áreas de
mata, que não devem, em sua maioria, sofrer interferência direta pelo empreendimento. É fato
que o traçado da linha priorizou a passagem por áreas já degradadas, desprovidas de vegetação.
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5.4. Caracterização do Meio Socioeconômico
A análise socioeconômica objetiva a compreensão do cenário social, econômico,
político e cultural no qual poderá ser implantada a Linha de Transmissão (LT) 345 kV Santos
Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 e a (LT) 345 kV Leopoldina 2 – Lagos C1, e engloba, para tanto,
a observação das condições gerais de vida da população inserida na área de estudo, apontando
a compatibilidade do referido empreendimento com a dinâmica socioeconômica cultural local
e regional.
O diagnóstico socioeconômico mostra elementos informativos fundamentais para a
adequada concepção de programas ambientais que serão implementados na gestão ambiental
da LT. Nesse sentido, conhecendo as especificidades socioeconômicas locais e regionais, será
possível inserir adequadamente o empreendimento, coadunando a necessidade de transmissão
de energia elétrica ao aproveitamento de potenciais econômicos e sociais, tanto para as pessoas
que vivem nos municípios que terão parte de seu território atravessado pelas LT’s, como para
as que vivem em localidades próximas ao traçado. Portanto, levam-se em consideração também,
os princípios constitucionais de garantia da defesa e da preservação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e sadia qualidade de vida (art.
225, da Constituição da República Federativa do Brasil).
A área de estudo corresponde aos 22 municípios abrangidos pelo traçado do corredor de
referência da LT conforme determinado pelo IBAMA no Parecer Técnico nº 100/2020CONDUT/CGLIN/DILIC do presente processo, os quais são: dezesseis no estado de Minas
Gerais, Argirita, Cataguases, Estrela Dalva, Leopoldina, Pirapetinga, Recreio, Descoberto,
Ewbank da Câmara, Goianá, Guarani, Itamarati de Minas, Piau, Rio Novo, Santos Dumont, São
João Nepomuceno e Tabuleiro; e seis no estado do Rio de Janeiro, Cantagalo, Cordeiro, Macaé,
Macuco, Rio das Ostras e Trajano de Moraes. Os municípios pertencem a quatro Mesorregiões
e a oito Microrregiões, conforme demonstrado na Tabela 5.59.
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Tabela 5.59 – Municípios da área de estudo, interceptados pelo traçado do empreendimento.
ESTADO DO
ESTADO DE
RIO DE JANEIRO (RJ)
MINAS GERAIS (MG)
1. BAIXADAS
4. ZONA DA MATA
1.1. Bacia de São João
4.1. Cataguases
1.1.1. Rio das Ostras
4.1.1. Argirita
2. CENTRO FLUMINENSE
4.1.2. Cataguases
2.1. Cantagalo-Cordeiro
4.1.3. Estrela Dalva
2.1.1. Cantagalo
4.1.4. Itamarati de Minas
2.1.2. Macuco
4.1.5. Leopoldina
2.2. Nova Friburgo
4.1.6. Pirapetinga
2.2.1. Cordeiro
4.1.7. Recreio
2.3. Santa Maria Madalena
4.2. Juiz de Fora
2.3.1. Trajano de Moraes
4.2.1. Descoberto
3. NORTE FLUMINENSE
4.2.2. Ewbank da Câmara
3.1. Macaé
4.2.3. Goianá
3.1.1. Macaé
4.2.4. Piau
4.2.5. Rio Novo
4.2.6. Santos Dumont
4.2.7. São João Nepomuceno
4.3. Ubá
4.3.1. Guarani
4.3.2. Tabuleiro

Metodologicamente, foram levantadas e sistematizadas informações coletadas em
fontes secundárias para caracterizar a área de estudo. As fontes secundárias foram consultadas
nos sites oficiais dos órgãos responsáveis pela consolidação dos dados estatísticos municipais:
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), principalmente dados dos Censos
Demográficos, as bases de dados do Sistema Único de Saúde (SUS) – DATASUS e do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), dentre outros. Foram
também consultados o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a Fundação Cultural Palmares (FCP) e o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), especificamente para identificação de
Populações Tradicionais e os aspectos relevantes do patrimônio cultural presente na região
estudada.
5.4.1. População
De acordo com a estimativa populacional em 2020, a área do corredor em estudo
compreende um total de 744.168 habitantes, mantendo a tendência de crescimento vegetativo
positivo como constatado em anos anteriores. Com exceção dos municípios de Santos Dumont,
Tabuleiro e Cantagalo que apresentam crescimento vegetativo negativo, demonstrando leve
perda de quantitativo populacional, ao longo dos anos. Os municípios que se destacam com
uma maior população entre o universo em estudo, contando com uma quantidade maior que
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cem mil (100.000) habitantes são: Macaé e Rio das Ostras localizados no estado do Rio de
Janeiro. A Figura 5.165 apresenta a série histórica da população residente dos municípios em
análise de acordo com os dados do IBGE dos Censos Demográficos e das Estimativas
populacionais.

Figura 5.165 - Dinâmica demográfica dos municípios do corredor proposto em série histórica.
Fonte: IBGE (2020)

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população residente total dos
municípios da área de estudo era de 626.336 habitantes, sendo 258.114 dos municípios do
estado de Minas Gerais (41,21%) e 368.222 habitantes do estado do Rio de Janeiro (58,79%),
demonstrando que apesar de apresentar uma área menor relativa a apenas seis municípios, o
corredor do RJ possui população mais expressiva.
Da população residente total, a maioria se declara como Branca (49,18%), mas existe
uma grande diversidade de raças da região, apresentando pessoas auto declaradas Amarelas
(0,76%), Pretas (14,13%), Pardas (35,67%) e Indígenas (0,09%). A Figura 5.166 demonstra a
distribuição da população por raça nos estados, representados pelos municípios da área de
estudo, na qual se observa que o estado do RJ possui, proporcionalmente, mais pessoas auto
declaradas Pretas e Pardas do que Brancas em relação ao estado de MG.
A Tabela 5.60 apresenta a distribuição da população por raça na área de estudo, na qual
observa-se a presença mais proeminente de população Indígena no estado do RJ, principalmente
em Macaé e Rio das Ostras, sendo que no estado de MG se concentra mais nos municípios de
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Cataguases e São João Nepomuceno. Observa-se, também, que apesar de os municípios
apresentarem uma população majoritariamente declarada Branca, há uma proporção quase igual
de pessoas auto declaradas Pretas e Pardas, principalmente no estado do RJ.

(a)

(b)

Figura 5.166 – Gráfico da porcentagem da população total dos municípios da área de estudo por Raça: (a)
Municípios do estado de Minas Gerais; (b) Municípios do estado do Rio de Janeiro.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Tabela 5.60 – Distribuição da população dos municípios da área de estudo por Raça.
POPULAÇÃO
MUNICÍPIOS
BRANCAS PRETAS AMARELAS PARDAS INDÍGENAS
RESIDENTE
Argirita (MG)
2901
1369
575
22
933
2
Cataguases (MG)
69757
41096
9841
452
18220
62
Descoberto (MG)
4768
2841
540
14
1372
1
Estrela Dalva (MG)
2470
1178
576
1
715
0
Ewbank da Câmara (MG)
3459
1181
395
35
1848
0
Goianá (MG)
3236
1464
443
5
1324
0
Guarani (MG)
8678
4086
1638
16
2933
5
Itamarati de Minas (MG)
4079
1939
611
58
1471
0
Leopoldina (MG)
51130
25558
9856
361
15237
32
Piau (MG)
2841
1475
377
61
927
1
Pirapetinga (MG)
10364
5517
1288
65
3484
10
Recreio (MG)
10299
5253
1900
101
3043
2
Rio Novo (MG)
8712
5008
1471
22
2208
3
Santos Dumont (MG)
46284
24534
6498
426
14795
31
São João Nepomuceno (MG)
25057
13964
3591
306
7138
58
Tabuleiro (MG)
4079
2543
399
20
1117
0
Cantagalo (RJ)
19830
9642
3851
162
6035
12
Cordeiro (RJ)
20430
11723
3951
85
4668
3
Macaé (RJ)
206728
85918
27784
1837
90230
222
Macuco (RJ)
5269
2483
1443
22
1321
0
Rio das Ostras (RJ)
105676
53788
10086
594
41076
129
Trajano de Moraes (RJ)
10289
5463
1401
126
3296
3
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
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Distribuição Geográfica e Densidade Demográfica
No Brasil, a proporção de pessoas residentes em áreas urbanas passou de 45,1%, em
1950, para 84,4%, em 2010. Em relação a 2000, quando o índice de urbanização era de 81,2%,
o ritmo de crescimento dessa população desacelerou, mas continua em projeção ascendente.
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, muitos municípios brasileiros
foram emancipados, e houve uma reordenação da configuração urbana e rural do país. Outra
mudança na distribuição geográfica da população ocorreu pela reformulação dos critérios de
classificação do IBGE, sobre o que seriam os perímetros urbanos e rurais e a decorrente
classificação dos domicílios a partir disso: domicílios urbanos seriam os localizados em áreas
urbanas ou não, tais como nas sedes municipais, vilas, entre outros, e domicílios rurais seriam
aqueles localizados fora desses limites, povoados e núcleos rurais.
A ineficiência de políticas públicas e investimentos para a agricultura familiar, atrelada
ao processo do aumento de oferta de serviços nas capitais e regiões metropolitanas, são fatores
que contribuem para o avanço da migração da população rural para as cidades, acarretando,
muitas vezes, situações de inchaço populacional e outros problemas relacionados ao
crescimento urbano sem planejamento.
Desta forma, a população brasileira é eminentemente urbana. Dentre os municípios da
área estudada, essa realidade não é diferente. A Figura 5.167 demonstra as altas Taxas de
Urbanização dos municípios da área de estudo, apresentando uma variação de 46% (Trajano de
Moraes/RJ) a 98% (Macaé/RJ).

Figura 5.167 – Taxa de Urbanização dos municípios da área de estudo.
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A distribuição geográfica da população destes municípios revela expressiva proporção
de residentes na área urbana, apresentando densidades demográficas altas que variam de 398,74
hab./km² (Goianá) até 3136,93 hab./km² (Rio das Ostras). Apesar disso, a área rural dos
municípios é muito mais proeminente, mas demonstrando densidades demográficas baixas, de
2,92 hab./km² (Ewbnak da Câmara) até 29,48 hab./km² (Rio das Ostras). Ainda neste universo
em análise, o município que se destaca com a maior densidade demográfica em 2010 é Rio das
Ostras com 464,27 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a menor, é encontrada em
Piau, apresentando 14,78 habitantes por quilômetro quadrado. A Tabela 5.61 apresenta a
distribuição geográfica urbana e rural dos municípios da área de estudo do empreendimento de
acordo com os dados do Censo Demográfico 2010.
Tabela 5.61 – Distribuição geográfica urbana e rural dos municípios da área de estudo segundo Censo
Demográfico 2010.
TOTAL
URBANO
RURAL
Densidade
Densidade
Densidade
MUNICÍPOS
Área População
Área População
Área População
Demográfica
Demográfica
Demográfica
(km²)
(hab)
(km²)
(hab)
(km²)
(hab)
(hab/km²)
(hab/km²)
(hab/km²)
Argirita (MG)
159,38
2901
18,20
0,89
2192
2462,92
158,49
709
4,47
Cataguases (MG)
491,76
Descoberto (MG)
213,17
Estrela Dalva (MG) 131,37
Ewbank da Câmara
103,83
(MG)
Goianá (MG)
152,04
Guarani (MG)
264,19
Itamarati de Minas
94,57
(MG)
Leopoldina (MG)
943,07
Piau (MG)
192,2
Pirapetinga (MG)
190,68
Recreio (MG)
234,3
Rio Novo (MG)
209,31
Santos Dumont (MG) 637,36
São João
407,43
Nepomuceno (MG)
Tabuleiro (MG)
211,09
Cantagalo (RJ)
745,75
Cordeiro (RJ)
114,09
Macaé (RJ)
1211,75
Macuco (RJ)
77,69
Rio das Ostras (RJ)
227,62
Trajano de Moraes
587,13
(RJ)

69757
4768
2470

141,85
22,37
18,80

64,17
1,79
1,58

66889
4069
1781

1042,37
2273,18
1127,22

427,59
211,38
129,79

2868
699
689

6,71
3,31
5,31

4768

45,92

3,14

3459

1101,59

100,7

294

2,92

3236
8678

21,28
32,85

7,45
10,93

2969
6876

398,52
629,09

144,59
253,26

690
1802

4,77
7,12

4079

43,13

1,18

3210

2720,34

93,39

869

9,31

51130
2841
10364
10299
8712
46284

54,22
14,78
54,35
43,96
41,62
72,62

15
3,3
5,59
4,77
4,83
22,13

45704
1670
9102
9073
7539
41320

3046,93
506,06
1628,26
1902,10
1560,87
1867,15

928,08
188,9
185,09
229,53
204,48
615,23

5426
1171
1262
1226
1173
4964

5,85
6,20
6,82
5,34
5,74
8,07

25057

61,50

14,83

23835

1607,22

392,6

1222

3,11

4079
19830
20430
206728
5269
105676

19,32
26,59
179,07
170,60
67,82
464,27

2,77
10,47
13,31
227,37
2,92
31,85

2701
14022
19862
202859
4593
99905

975,09
1339,26
1492,26
892,20
1572,95
3136,73

208,31
735,28
100,78
984,38
74,78
195,77

1378
5808
568
3869
676
5771

6,62
7,90
5,64
3,93
9,04
29,48

10289

17,52

10,26

4780

465,89

576,87

5509

9,55

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE.
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A Figura 5.167 apresenta a distribuição geográfica das áreas urbana e rural segundo a
classificação e definição dos Setores Censitários do Censo Demográfico de 2010. Nesta
classificação são consideradas áreas urbanas os setores em “Situação Urbana” que são: (1) Área
urbanizada de cidade ou vila; (2) Área não urbanizada de cidade ou vila; e (3) Área urbana
isolada. Em contrapartida, são consideradas áreas rurais os setores em “Situação Rural”, que
são: (4) Aglomerado rural de extensão urbana; (5) Aglomerado rural isolado – povoado; (6)
Aglomerado rural isolado – núcleo; (7) Aglomerado rural isolado – outros; e (8) Zona rural,
exclusivamente aglomerado rural (IBGE, 2011).
Nota-se que o traçado da Linha de Transmissão perpassa, em sua maioria, a área rural,
interceptando três áreas tipificadas como urbana: (1) o Setor 330240325000004 no município
de Macaé/RJ que é perpassado pelo Trecho Leopoldina - Lagos; (2) o Setor 330240330000001,
também no município de Macaé/SP; e (3) o Setor 313840110000001 no município de
Leopoldina/MG que é interceptado por um dos Canteiros de Obra propostos.

Figura 5.168 – Distribuição geográfica das áreas urbana e rural da área de estudo.

Desenvolvimento Humano Municipal
O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de
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ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para
serem aquilo que desejam ser. Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista
indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de
ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os
aspectos de desenvolvimento. O IDH é uma medida resumida de três dimensões básicas do
desenvolvimento humano: renda, educação e longevidade (PNUD, 2020).
A Tabela 5.62 apresenta a classificação do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM), de acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, dos municípios
da área de estudo de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do
Brasil (PNUD Brasil). A classificação considera IDHM de: 0 a 0,499 como desenvolvimento
humano Muito Baixo; 0,5 a 0,599, desenvolvimento Baixo; 0,6 a 0,699, desenvolvimento
Médio; 0,7 a 0,799, desenvolvimento humano Alto; e 0,8 a 1, desenvolvimento Muito Alto.
Observa-se que os municípios apresentam IDHM entre Médio e Alto, que
majoritariamente se deve aos altos valores da dimensão longevidade, que apresenta IDHM
Longevidade Muito Altos, com exceção do município de Descoberto/MG que apresenta
desenvolvimento Alto. Os índices da dimensão Renda são semelhantes ao IDHM, apresentando
valores entre Médio e Alto. A dimensão mais afetada é a da educação, que apresenta IDHM
Educação entre Médio e Baixo, sendo que o município de Piau/MG demonstra um índice de
desenvolvimento Muito Baixo, o que pode estar relacionado com a baixa quantidade de escolas
de nível fundamental e médio (três ao total).
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Tabela 5.62 – Classificação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos municípios da área
de estudo.
MUNICÍPIOS
IDHM IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação
Argirita (MG)
Cantagalo (RJ)
Cataguases (MG)

0,643
0,709
0,751

0,645
0,705
0,718

0,817
0,822
0,861

0,505
0,614
0,685

Cordeiro (RJ)
Descoberto (MG)
Estrela Dalva (MG)
Ewbank da Câmara (MG)
Goianá (MG)
Guarani (MG)
Itamarati de Minas (MG)

0,729
0,68
0,71
0,676
0,716
0,677
0,688

0,724
0,657
0,719
0,625
0,682
0,685
0,677

0,826
0,798
0,867
0,823
0,835
0,849
0,841

0,649
0,599
0,574
0,601
0,644
0,533
0,572

Leopoldina (MG)
Macaé (RJ)
Macuco (RJ)
Piau (MG)

0,726
0,764
0,703
0,629

0,696
0,792
0,687
0,647

0,867
0,828
0,801
0,824

0,635
0,681
0,631
0,467

Pirapetinga (MG)
Recreio (MG)
Rio das Ostras (RJ)

0,709
0,692
0,773

0,68
0,668
0,784

0,841
0,841
0,854

0,624
0,589
0,689

Rio Novo (MG)

0,707

0,671

0,835

0,631

Santos Dumont (MG)
São João Nepomuceno (MG)
Tabuleiro (MG)
Trajano de Moraes (RJ)

0,741
0,708
0,681
0,667

0,688
0,696
0,666
0,668

0,847
0,85
0,821
0,813

0,697
0,6
0,578
0,547

Legenda:
Fonte: Dados do IBGE (Censo Demográfico 2010) disponibilizados pelo Atlas Brasil (2020).

Proposição de locais para as Audiências Públicas
Em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19,
nos termos do Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, no dia 12/08/2020 foi
publicado no Diário Oficial da União (DOU) a Resolução CONAMA nº 494 que estabelece:
“em caráter excepcional e temporário, nos casos de licenciamento ambiental,
a possibilidade de realização de audiência pública de forma remota, por meio
da Rede Mundial de Computadores, durante o período da pandemia do Novo
Coronavírus (COVID-19)”

A possibilidade de realização de audiências públicas virtuais vai ao encontro da
essencialidade do exercício da competência administrativa de licenciamento ambiental,
garantindo a continuidade da análise de novos empreendimentos, a dinamização dos
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procedimentos e, indiretamente, o fomento da economia, além, é claro, da proteção da saúde
pública.
A Transmissora Rio Minas a qual compõe o Grupo Zopone Engenharia, que se tornou
referência por executar a primeira Audiência Pública virtual da história do Licenciamento
Ambiental Brasileiro, promovendo sua ampla divulgação, tanto em meios digitais como por
matérias informativos. Ainda, cabe registrar que as plataformas virtuais são uma forma de
aumentar a participação da população no processo de licenciamento ambiental, na medida em
que promovem um maior alcance das informações e debates sobre empreendimento.
Assegura a livre participação de pessoas físicas e jurídicas interessadas no plenário da
Audiência Pública, mediante registro em ficha de inscrição da plataforma digital que será
disponibilizada, na qual constarão nome completo, documento de identificação, endereço e,
quando couber, instituição que representa, para geração de lista de participantes que deverá ser
anexada ao processo de licenciamento. A audiência Pública será registrada em arquivo digital
de vídeo que ficará disponível na plataforma e também será encaminhada ao IBAMA.
Caso ocorra o retorno as Audiências Públicas presenciais, propõem-se que ocorram nos
municípios de Rio das Ostras – RJ e Leopoldina – MG (Tabela 5.63), atingindo assim ambos
os estados do empreendimento. O empreendedor disponibizará equipamentos necessários para
sua realização.
Tabela 5.63 - Proposta de locais para ocorrência das Audiências Públicas presenciais:
MUNICÍPIO
LOCAL
ENDEREÇO
CEFET – Centro Federal de
Leopoldina – MG
Educação Tecnológica de
Rua José Peres 558 - Centro - Leopoldina - MG
Minas Gerais
Av. Getúlio Vargas, 565 - De Fatima, Leopoldina Leopoldina – MG
Câmara Municipal
MG
Praça Papa João Paulo II, Km 153 s/n - Verdes
Rio das Ostras – RJ
Câmara Municipal
Mares, Rio das Ostras - RJ
RJ-106, 1700 - Cidade Beira Mar, Rio das Ostras Rio das Ostras – RJ
Hotel Vilarejo
RJ

Ressalta-se que o Plano de Execução das Audiências Públicas, anexo ao Volume I deste
EIA, apresenta a descrição e proposição das atividades de divulgação e o público alvo, além de
aborda os possíveis locais/ métodos e abordagens para a realização das Audiências Públicas.
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5.4.2. Aspectos Econômicos
Apresentam-se, neste subitem, as principais atividades econômicas dos municípios e o
peso dos respectivos setores produtivos na dinâmica das economias regional e local, cuja
evolução está relacionada aos processos históricos de ocupação. Os setores avaliados são: Setor
Primario; Setor Secundário, e Setor Terciário.
As atividades do Setor Primário referem-se ao grupo composto por agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca e aquicultura (IBGE, 2012). Como os municípios em estudo possuem
urbanização de baixa até intensa, também vale ressaltar que é através das atividades do setor
primário que muitas famílias, sobretudo no meio rural desses municípios, adquirem seus meios
de subsistência.
Para o desenvolvimento do setor secundário são necessários grandes investimentos em
maquinário e em infraestrutura (capital fixo), quando comparados ao volume de recursos
destinados à remuneração da força de trabalho (capital variável), por exemplo. A variedade de
atividades desse Setor é mais desenvolvida nos municípios de médio e grande porte, no presente
caso, toda a região metropolitana do Rio de Janeiro está sujeita a presença de áreas industriais
ou parques industriais.
O setor terciário é responsável, em muitos municípios, junto com o setor industrial, pela
maior parte da geração de PIB e de população empregada nos municípios da área. Em termos
de estabelecimentos, as atividades mais frequentes nos municípios são aquelas ligadas ao
comércio e à prestação de serviços.
Contexto econômico no estado de Minas Gerais
Minas Gerais é atualmente a terceira economia do Brasil, ficando atrás de São Paulo e
Rio de Janeiro. O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado está em torno de R$ 236,9 bilhões
(segundo informações do IBGE para o ano de 2007), correspondendo a cerca de 9,6% do PIB
total do Brasil. A significativa participação mineira na economia nacional resulta de um cenário
de atividades diversificadas, em maior parte por atividades no Setor Terciário (comércio e
serviços) com quase 60% do PIB do estado. O Setor Secundário (segmento industrial)
representa pouco mais de 32% do PIB total e o Setor Primário pouco mais de 8%.
O setor primário assume um papel importante na economia do Estado de Minas Gerais,
principalmente nas áreas do interior do estado, locais onde a agricultura e pecuária são. O
Estado é o maior produtor de leite, com cerca de 7 bilhões de litros por ano, além de ser destaque
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na produção de café e de cana de açúcar. Os principais produtos agropecuários produzidos são:
café (principalmente da variedade arábica), açúcar, leite, carnes (bovina, suína e de frango),
soja, milho e feijão.
Setores da indústria e tecnologia também foram aprimorados, colocando Minas Gerais
na dianteira da produção de nióbio (principal matéria prima utilizada na fabricação de tubos
transportadores de água e petróleo em longas distâncias), de minério de ferro, de aço e cimento.
As indústrias extrativistas de minerais (principalmente de ferro e manganês) do Quadrilátero
Ferrífero se destacam nesse setor da economia. A atividade minerária desempenhou no passado,
e desempenha ainda hoje, um papel fundamental na economia do Estado. Desde o Brasil
colônia, ainda no século XVII, já se extraíam recursos do subsolo para comercialização e para
a coroa portuguesa, principalmente o ouro, retirado inicialmente de aluviões e utilizado
vastamente para ornamentações de igrejas e também como unidade de troca, e o diamante, que
possui um valor agregado altíssimo no mercado interno e externo de joias.
Minas Gerais produz mais de 30 tipos de bens minerais, entre minérios metálicos e nãometálicos, gemas, rochas ornamentais e agregados para a construção civil, destacando-se como
o principal estado minerador do país. Em 2014, o minério exportado pelo Brasil originou-se,
principalmente, dos Estados de Minas Gerais com 51,6%, seguido do Pará com 32%. Os dados
indicam ainda que 66% da produção de minério de ferro do Brasil estão concentrados em Minas,
que também é responsável por 45% do ouro extraído no país. Além disso, aproximadamente
55% das exportações de produtos minerais do estado são de minério e, desse montante, 99%
são de minério de ferro. Segundo dado divulgado pelo IBGE, referente a 2013, uma parcela
significativa do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais, ou seja, 7,5%, é proveniente da
indústria extrativa mineral, indicando o quanto esse setor é responsável por alavancar a
economia do estado e municípios. Convém destacar que boa parte desse minério é destinada à
exportação. Como consequência da presença desses minérios, o Estado de Minas também se
destaca na produção de automóveis, produtos siderúrgicos, cimento, produtos químicos e
alimentícios. As cidades mineiras com maior concentração de indústrias estão localizadas na
Região Metropolitana de Belo Horizonte (principalmente Belo Horizonte, Betim, Contagem e
Sabará).
O Estado localiza-se na região mais produtiva do Brasil para o Setor Terciário, a qual
corresponde a cerca de 78% do mercado consumidor brasileiro, que facilita muito o escoamento
da produção, convertendo-se diretamente em ganhos econômicos. Além disso, é o maior polo
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

403

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
nacional de biotecnologia e o segundo maior polo automotivo e o segundo em fundição. Aliese a isso a facilidade de acessos e infraestruturas de deslocamento/transporte, cujos melhores
investimentos estão voltados ao agronegócio, à indústria de cimento, ao comércio exterior, à
indústria automotiva, à mineração e a siderurgia. Economicamente, a posição geográfica,
infraestrutura e a variedade de atividades econômicas são motivos de incrementação e atração
de novos investimentos no estado.
Contexto econômico no estado do Rio de Janeiro
No Setor Primário, a cana de açúcar se mantém como uma das principais produções
agrícolas de grande porte do Estado do Rio de Janeiro. A fruticultura também é muito difundida
em todo o Estado, assim como vêm aumentando o cultivo de produtos de origem
hortifrutigranjeiras. Porém, ainda assim, os produtos de tipologia primária não são o grande
mote econômico do Estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo informações do IBGE –
Estatísticas da Produção Pecuária (2017), a pesca também se apresenta como importante
complemento econômico. A criação de bovinos permanece extensiva na grande maioria dos
casos, e de forma geral, não se configurando como atividade expressiva para o Estado,
apresentando redução na criação do gado de abate e apenas, 0,4% do incremento econômico do
setor com a produção de leite cru. Segundo a CEPERJ (2016), a menor participação produtiva
é a agropecuária na composição do PIB estadual.
Por motivos históricos culturais de desenvolvimento de realidade sociocultural
brasileira, o Estado do Rio de Janeiro apresenta o segundo maior parque industrial do país,
embora muito pautado nas indústrias petrolíferas, de forma geral, possui esta atividade
econômica em evidência. Além disso, o Estado é responsável por aproximadamente 40% da
produção de Gás Natural no Brasil. De acordo com Monteiro (2005), a grande concentração de
capitais ligada ao setor secundário enseja, também, de forma quase que direta, na concentração
de renda e não colabora para que se estenda a propriedade de meios de produção a segmentos
mais amplos da sociedade. Trata-se, portanto, de dinâmicas que não se coadunam com
processos de desenvolvimento de base local, pois estes requerem a ampliação da equidade
social, intimamente associada à desconcentração da renda e da propriedade de meios de
produção.
Segundo a CEPERJ (2016), a principal atividade econômica do Estado do Rio de Janeiro
está ligada ao setor terciário da economia e essencialmente à prestação de serviços, sendo
responsável por 77,1% do PIB estadual. Importante ressaltar que o Rio de Janeiro tem um
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importante incremento econômico através do turismo, por ser de extrema beleza cênica e
apresentar temperaturas elevadas o ano inteiro, é o principal destino de turistas de dentro do
Brasil e também de fora do país. Assim, o turismo vem sendo cada dia mais consolidado por
seu grande impacto socioeconômico e superando atividades tradicionalmente consideradas de
grande dinâmica econômica, como a própria indústria, por exemplo.
Produto Interno Bruto Municipal (PIB)
Os principais agregados macroeconômicos derivados das contas nacionais, que medem
as atividades econômicas de um país em seus múltiplos aspectos, são as medidas de produto,
renda e despesa, que dizem respeito às sínteses do esforço produtivo num determinado período
(FEIJÓ et al., 2003). Assim, o PIB apresenta o montante dos resultados de todas as unidades
produtoras da economia (empresas públicas e privadas produtoras de bens e prestadoras de
serviços, trabalhadores autônomos, governo etc.) a preços de mercado.
No mesmo sentido, o PIB per capita, obtido pela divisão do PIB pelo número de
habitantes no período de referência, registra a divisão da produção por cada habitante, o que
não significa, necessariamente, uma medição eficaz da qualidade de vida e do nível de renda,
em razão da alta desigualdade social que formata a sociedade brasileira. O PIB a preços
correntes ou PIB Nominal mede o valor da produção da economia, sendo calculado conforme
o ano em que o produto foi produzido e comercializado, considerando-se as variações nas
quantidades obtidas dos bens e serviços e seus preços de mercado. Já o PIB a preços constantes
ou PIB Real mostra a correção do PIB pela inflação, ou seja, atualiza o seu valor e desempenho
em dado ano, descontando-se o que foi oriundo de correções monetárias e inflacionárias. O PIB
a preços constantes permite comparações, ou seja, permite inferir a evolução produtiva.
Para delinear a real contribuição de cada setor no PIB municipal, apresenta-se o Valor
Adicionado Bruto das atividades agregadas pelos grandes grupos de ações econômicas –
agropecuária (Setor Primário), indústria (Setor Secundário) e serviços (Setor Terciário), além
de serviços relacionados a Administração Pública, como administração, defesa, educação e
saúde públicas e seguridade social. O valor adicionado exclui impostos (que são incluídos no
cálculo do PIB) e custos de transporte e inclui subsídios.
A economia brasileira cresceu 2,7% em 2011 (IBGE, 2012), que representa uma
variação abaixo do verificado no ano de 2010, quando o PIB expandiu 7,5%. O setor com maior
crescimento, em 2010, foi a agropecuária (3,9%), seguido do setor de serviços (2,7%) e
indústria (1,6%) (IBGE, 2012). Os municípios da área de estudo, somados, apresentam um PIB
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de R$ 27.698.635,46 do qual sua maior parte se deve às atividades de Serviços (40,66%),
seguido da Indústria (26,63%), Administração Pública (19,35%) e Agropecuária (1,05%). A
Figura 5.169 demonstra que, deste total, 81% refere-se as atividades econômicas do estado do
RJ e 19% aos municípios do estado de MG, mesmo havendo mais municípios mineiros no
corredor de estudo. Nota-se que em ambos os estados as atividades do setor de Serviços são a
maior contribuição ao PIB.

(a)

(b)

(c)

Figura 5.169 – Porcentagem da contribuição do PIB dos municípios da área de estudo. (a) Por estado; (b) Valor
adicionado bruto a preços correntes por atividade econômica no estado de Minas Gerais; (c) Valor adicionado
bruto a preços correntes por atividade econômica no estado do Rio de Janeiro.
Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática (2017)

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

406

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Historicamente, o PIB dos municípios tem tido um crescimento ascendente. Segundo a
série histórica de 2002 a 2017 do PIB municipal disponibilizada pelo IBGE (Figura 5.170), a
maioria dos municípios da área de estudo apresenta montantes de até R$ 1,6 milhões, sendo
que Trajano de Moraes (RJ), Santos Dumont (MG) e Guarani (MG) apresentaram leve queda
de 2016 a 2017 e Itamarati de Minas (MG) tem apresentado decréscimo no PIB desde 2012. Os
municípios cariocas de Rio das Ostras e Macaé apresentam um montante que chegou ao pico
de quase R$ 22 milhões, tendo apresentado seus maiores valores de PIB em 2012 e 2014
respectivamente, demonstrando oscilações e decréscimos desde então.

(a)

(b)
Figura 5.170 – Série Histórica de 2002 a 2017 do PIB municipal da área de estudo. (a) Municípios de até R$ 1,6
milhões; (b) Municípios de até R$ 22 milhões.
Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática (2017)
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A Tabela 5.64 apresenta o PIB total e per capita de cada município da área de estudo
em 2017, além dos valores adicionados a preços correntes de cada atividade econômica.
Percebe-se que a maioria dos municípios possui uma contribuição mais proeminente das
atividades do setor de Serviços, seguida das atividades de Administração Pública. A
agropecuária, em ambos os estados, demonstra uma pequena contribuição nos municípios,
sendo mais proeminente em Itamarati de Minas (30% do PIB total do município). O PIB per
capita apresenta, entre os municípios, valores entre R$ 9.201,45 (Recreio/RJ) até R$ 62.961,48
(Macaé/RJ), demonstrando uma alta desigualdade econômica entre os municípios da área de
estudo.
Tabela 5.64 – Produto Interno Bruto total e per capita e os valores adicionados a preços correntes de cada
atividade econômica de cada município da área de estudo.
PIB
PIB per
Agropecuária Indústria
Serviços
Administração
Município
(R$ mil)
capita (R$)
(R$ mil)
(R$ mil)
(R$ mil)
Pública (R$ mil)
Argirita (MG)
32167,49
11251,31
4090,95
1600,46
9853,59
15500,03
Cataguases (MG)
1579994,76
21059,58
13389,08
299016,17 719508,00
287028,71
Descoberto (MG)
72828,40
14430,04
4602,17
18584,57
20685,64
22624,26
Estrela Dalva (MG)
31686,00
12943,63
4244,84
1341,55
10312,29
14414,57
Ewbank da Câmara (MG)
Goianá (MG)
Guarani (MG)
Itamarati de Minas (MG)
Leopoldina (MG)
Piau (MG)
Pirapetinga (MG)
Recreio (MG)

39851,88
58036,57
120098,73
56507,10
1038714,63
46506,28
588793,63
98427,93

10083,98
14685,37
13274,98
12954,4
19468,36
16317,99
54136,96
9201,45

1884,00
2105,67
12897,55
17127,50
46144,87
6669,60
5348,71
5533,26

4958,16
3707,79
15768,08
2075,76
116603,76
14446,38
224879,88
3584,29

12865,78
28352,66
43611,14
14434,11
556005,30
9004,54
184374,89
39807,89

17790,45
19062,97
37613,24
20534,55
209872,87
15045,79
49171,88
44605,82

Rio Novo (MG)
Santos Dumont (MG)
São João Nepomuceno (MG)
Tabuleiro (MG)
Cantagalo (RJ)
Cordeiro (RJ)

111007,77
905917,01
413880,43
49410,83
681356,64
463500,08

12220,14
19047,48
15595,77
12468,04
34591,9
21811,77

6255,82
12593,24
12453,72
4137,48
22410,35
4129,15

12537,46
197120,65
79337,17
8142,91
245932,00
130554,06

47591,62
359280,87
183675,04
16224,28
211915,74
162558,51

37468,93
177843,04
106184,15
17715,95
160002,57
150424,10

Macaé (RJ)

15371353,00

62961,48

51701,77

4006882,72 6317406,63

2735319,93

160869,68
29604,28
2816,62
26969,33
64152,89
5597721,86
39667,24
28452,06
1955526,11 2198648,37
180004,76
17388,4
21073,76
7960,11
50912,49
Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática (2017).

52832,53
1080020,39
89247,71

Macuco (RJ)
Rio das Ostras (RJ)
Trajano de Moraes (RJ)
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Trabalho e Renda
Neste tópico apresenta-se as informações relativas à população que se encontra no
mercado de trabalho e o desemprego, das pessoas ocupadas de acordo com o setor de atividade
que exercem, da posição na ocupação e, finalmente, a distribuição dos rendimentos recebidos.
A População Economicamente Ativa (PEA) compreende a população que estava
ocupada ou que procurava emprego. As populações não economicamente ativas (PNEA)
compreendem aquelas parcelas da população incapacitada ou que desistiu de procurar trabalho,
estudantes e pessoas que cuidam dos afazeres domésticos. Segundo o Censo Demográfico do
IBGE (2010), como os dados mais recentes sobre este tema, os municípios da região apresentam
PEA acima de 50% (Figura 5.171), sendo o índice mais alto no município de Macaé/RJ (80%)
e o menor em Recreio/MG (58%). A Taxa de Atividade de pessoas com 18 anos ou mais é
majoritária, apresentando taxas de 52% a 73%. Contudo, ainda há uma significativa parcela de
pessoas com 18 anos ou mais desocupadas, podendo chegar a uma taxa de quase 11% como no
município de Santos Dumont/MG.

Figura 5.171 – População Economicamente Ativa nos municípios da área de estudo e suas respectivas Taxas de
Atividade e Desocupação de pessoas com 18 anos ou mais.
Fonte: ATLAS Brasil (2020) com base nos dados do IBGE (2010).
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Em relação aos setores em que trabalha essa População Economicamente Ativa e
ocupada com mais de 18 anos de idade, a Tabela 5.65 demonstra que a maior parte da PEA
compõe o Setor Terciário, somando-se os Setores de Comércio e de Serviços. Contudo, notase que parcela significativa da PEA trabalham no Setor Agropecuário, principalmente nos
municípios mineiros como Piau (44,22%) e Tabuleiro (35,96%). Percebe-se, também, que outro
setor muito proeminente é o da Indústria de Transformação que apresenta uma PEA mais ativa
nos municípios mineiros de Descoberto (38,2%) e São João Nepomuceno (32,64%).
Tabela 5.65 – Proporção da PEA por setor de atividade econômica dos municípios da área de estudo.
Porcentagem de pessoas ocupadas
Setores de
Setor
Serviços
Setor
Indústria de
Setor de
Setor
Setor de
Municípios
Extrativo
Industriais de
Agropecuário
Transformação
Construção Comércio Serviços
Mineral
Utilidade
Pública
Argirita (MG)
23,38
0,25
18,68
1,27
6,65
10,85
35,91
Cantagalo (RJ)
Cataguases (MG)
Cordeiro (RJ)

18,73
5,31
4,22

0,51
0,60
0,62

11,71
19,55
21,14

1,69
2,70
2,09

6,89
6,95
9,89

13,44
17,78
12,46

41,26
44,03
46,01

Descoberto (MG)
Estrela Dalva (MG)
Ewbank da Câmara
(MG)
Goianá (MG)
Guarani (MG)
Itamarati de Minas
(MG)
Leopoldina (MG)

10,24
29,46

1,09
0,66

38,20
5,25

0,51
0,10

6,25
12,10

11,51
6,45

30,24
45,73

6,92

...

11,57

1,02

17,32

9,88

47,43

24,76
19,47

...
0,18

10,06
18,92

0,43
0,68

8,3
9,00

12,31
9,65

42,37
38,20

23,28

0,85

13,76

0,13

6,37

9,30

41,32

9,04

0,13

14,94

0,87

7,28

16,10

44,35

Macaé (RJ)
Macuco (RJ)

1,83
12,03

8,75
0,30

5,96
11,85

0,78
2,44

9,73
8,56

13,20
15,02

48,18
40,88

Piau (MG)
Pirapetinga (MG)
Recreio (MG)

44,22
10,04
14,19

...
4,57
0,12

1,98
15,50
7,72

0,31
0,92
2,43

4,85
6,15
9,42

6,26
12,41
16,34

30,78
40,23
43,07

Rio das Ostras (RJ)
Rio Novo (MG)

1,62
15,67

7,91
...

5,35
11,45

0,98
1,22

15,37
9,86

14,31
14,19

48,26
41,13

Santos Dumont (MG)
São João Nepomuceno
(MG)
Tabuleiro (MG)
Trajano de Moraes (RJ)

8,21

0,54

10,16

1,37

8,22

14,62

47,09

7,23

...

32,64

0,14

8,19

14,90

32,29

35,96
...
7,11
0,32
6,81
35,31
1,41
4,27
0,95
6,45
Fonte: ATLAS Brasil (2020) com base nos dados do IBGE (2010).

10,45
6,35

35,66
41,9
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Considerando o Salário Mínimo de R$510 estabelecido para 2010, ano do Censo
Demográfico de onde as informações foram compiladas, as pessoas ocupadas da maioria dos
municípios possuía um rendimento médio de 1 a 2,5 salários mínimos. Os municípios cariocas
de Macaé e Rio das Ostras, como exceção, demonstram um rendimento médio das pessoas
ocupadas de 3,6 e 3,4 salários mínimos, respectivamente (Figura 5.172).

Figura 5.172 – Redimento Médio das pessoas ocupadas nos municípios da área de estudo.
Fonte: ATLAS Brasil (2020) com base nos dados do IBGE (2010).

Contudo, os valores de rendimentos médios das pessoas ocupadas são mais altos quando
comparados a Renda per capita dos municípios. Mesmo com o incremento no decorrer dos
anos, perceptíveis pela evolução dos dados dos Censos Demográficos (Tabela 5.66), nota-se
que o aumento entre os anos de 2000 e 2010, em alguns municípios, é relativamente menor se
comparado ao aumento entre 1991 e 2000. Como, por exemplo, o município de Rio Novo/MG
que teve um incremento de mais de R$ 220 entre os censos de 1991 e 2000, mas apenas um
aumento de pouco mais de R$16 entre os anos de 2000 e 2010. Todavia, também houveram
altos incrementos em alguns municípios, como Piau/MG que teve um aumento de mais de R$
200 entre os censos de 2000 e 2010 em comparação ao aumento entre os anos de 1991 e 2000
(R$ 18,92). Como exceção a maioria, o município de Recreio/MG apresentou uma queda na
renda entre os censos de 1991 e 2000, mas um incremento significativo do ano 2000 para o ano
de 2010.
Estes fatos são corroborados pelo Índice de Gini, que demonstra a lenta evolução no
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combate a desigualdade da distribuição de renda dos municípios. O Índice de Gini mede o grau
de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita entre os indivíduos. Seu valor
pode variar teoricamente desde 0, quando não há desigualdade (as rendas de todos os indivíduos
têm o mesmo valor), até 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda
a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula).
Tabela 5.66 – Evolução da Renda per capita e do Índice de Gini nos municípios da área de estudo nos anos dos
Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010).
Renda per capita (R$)
Índice de Gini
Municípios
1991
2000
2010
1991 2000 2010
Argirita (MG)

166,44

343,88

442,45

0,51

0,52

0,39

Cantagalo (RJ)

331,14

511,26

641,61

0,59

0,56

0,51

Cataguases (MG)

337,59

505,27

699,57

0,47

0,51

0,46

Cordeiro (RJ)

403,08

544,35

724,29

0,73

0,68

0,60

Descoberto (MG)

183,30

365,10

477,97

0,50

0,43

0,37

Estrela Dalva (MG)

317,98

512,41

701,83

...

0,50

0,47

Ewbank da Câmara (MG)

217,18

300,44

391,34

0,60

0,54

0,49

Goianá (MG)

198,39

400,14

558,09

0,47

0,48

0,40

Guarani (MG)

263,56

372,95

568,73

0,58

0,56

0,50

Itamarati de Minas (MG)

207,17

410,13

540,70

0,55

0,45

0,42

Leopoldina (MG)

302,52

482,84

609,50

0,51

0,55

0,48

Macaé (RJ)

561,15

786,54

1103,42

0,77

0,57

0,48

Macuco (RJ)

296,59

448,22

574,96

0,54

0,59

0,48

Piau (MG)

228,74

247,66

449,68

0,55

0,54

0,51

Pirapetinga (MG)

229,90

450,63

550,30

0,55

0,50

0,42

Recreio (MG)

424,37

410,75

510,95

0,51

0,55

0,46

Rio das Ostras (RJ)

332,51

658,42

1051,19

0,56

0,57

0,50

Rio Novo (MG)

282,13

503,12

519,69

0,54

0,52

0,48

Santos Dumont (MG)

295,05

430,90

578,64

0,58

0,56

0,57

São João Nepomuceno (MG)

329,64

462,36

608,32

...

0,54

0,52

Tabuleiro (MG)

177,35

292,68

503,88

...

0,58

0,54

Trajano de Moraes (RJ)
206,32 429,98 510,96
0,55 0,62
Fonte: ATLAS Brasil (2020) com base nos dados do IBGE (2010).

0,52

Apesar disso, nota-se que a distribuição de renda dos municípios da área de estudo é
relativamente estável e igualitária, apresentando índices que variam de 0,37 (Descoberto/MG)
a 0,60 (Cordeiro/RJ) no ano de 2010. Este fator reflete-se na expressiva diminuição da
porcentagem de pessoas vulneráveis a pobreza (Figura 5.173), como por exemplo no município
de Descoberto/MG que teve quedas de 56% entre os censos de 1991 e 2010, caindo de 85% de
pessoas vulneráveis para 29,4%. Porém, deve-se continuar a atentar-se aos municípios que
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ainda possuem significativa porcentagem de pessoas vulneráveis a pobreza, como Ewbank da
Câmara/MG (42,14%) e Trajano de Moraes/RJ (42,73%).

Figura 5.173 – Porcentagem de pessoas vulneráveis a pobreza nos municípios da área de estudo durante os
Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010.
Fonte: ATLAS Brasil (2020) com base nos dados do IBGE (2010).

Caracterização do contexto econômico na ADA
Através do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) o IBGE faz
o compilado e o processamento de estabelecimentos e domicílios por endereço nos Setores
Censitários estabelecidos no Censo Demográfico. O CNEFE, formado por um banco de dados
de endereços de abrangência nacional e por um conjunto de procedimentos de Atualização do
Setor, fornece às pesquisas do IBGE os meios necessários à seleção dos domicílios para
entrevistas.
Os Estabelecimentos Agropecuários são toda unidade de produção dedicada, total ou
parcialmente, a atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou aquícolas. Para que a unidade de
produção seja classificada como estabelecimento agropecuário é necessário que, além da
atividade, essa unidade tenha uma edificação. Deste modo, é uma medida representativa das
atividades do setor primário na área em questão.
Os estabelecimentos de outras finalidades são toda edificação utilizada para outros fins,
como oficina mecânica, sapataria, farmácia, escritórios, igrejas, etc. Deste modo, é uma medida
representativa das atividades do setor de serviços na área do Setor Censitário.
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Neste contexto, a Tabela 5.67 apresenta um compilado dos estabelecimentos
agropecuários e de outros fins para os Setores Censitários interceptados pelos componentes que
perfazem a ADA do empreendimento. Nota-se que por causa da maior parte da área
interceptada ser composta por setores rurais, a maioria dos estabelecimentos são para fins
agropecuários, como o Setor 316290605000026 em São João Nepomuceno/MG que apresenta
145

estabelecimentos

agropecuários.

Todavia,

nota-se

expressiva

quantidade

de

estabelecimentos do setor de serviços, como em Leopoldina/MG com um setor com mais de
300 estabelecimentos para outros fins (Setor 313840115000002).
Tabela 5.67 – Estabelecimentos agropecuários e de outras finalidades na ADA.
Setor Censitário
Estabelecimentos
Componentes da
Município
UF
Área
Outros
ADA
Geocódigo
Tipo
Agropecuário
(km²)
fins
STD-LPD
Descoberto
MG 312130805000004 RURAL
65,929
82
13
LPD-LGS
Estrela Dalva
MG 312460905000003 RURAL
58,21
44
5
LPD-LGS
Estrela Dalva
MG 312460905000004 RURAL
36,556
56
5
LPD-LGS
Estrela Dalva
MG 312460910000002 RURAL
35,024
25
1
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840105000073 RURAL
70,241
88
8
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840105000077 RURAL
58,101
59
14
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840105000079 RURAL
24,367
19
51
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840105000080 RURAL
25,581
93
9
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840110000002 RURAL
131,816
42
3
STD-LPD
Leopoldina
MG 313840105000075 RURAL
26,523
134
21
STD-LPD
Leopoldina
MG 313840115000004 RURAL
46,231
115
3
STD-LPD
Leopoldina
MG 313840115000005 RURAL
64,344
55
124
STD-LPD
28
36
Leopoldina
MG 313840105000078 RURAL
27,954
LPD-LGS
STD-LPD
145
311
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840115000002 RURAL
58,986
SE LPD
CANTEIRO
Leopoldina
MG 313840110000001 URBANO
0,735
0
10
STD-LPD
Piau
MG 315010905000003 RURAL
49,754
48
13
STD-LPD
Piau
MG 315010905000004 RURAL
50,66
63
19
STD-LPD
Piau
MG 315010905000005 RURAL
36,28
13
4
STD-LPD
Rio Novo
MG 315540505000013 RURAL
81,212
1
12
STD-LPD
Rio Novo
MG 315540505000014 RURAL
32,81
63
3
STD-LPD
2
3
Rio Novo
MG 315540505000015 RURAL
34,377
CANTEIRO
STD-LPD
Rio Novo
MG 315540505000017 RURAL
55,953
15
2
STD-LPD
Santos Dumont MG 316070205000044 RURAL
30,076
14
8
STD-LPD
0
16
SE STD
Santos Dumont MG 316070205000051 RURAL
57,308
CANTEIRO
STD-LPD
Santos Dumont MG 316070220000002 RURAL
37,114
0
3
STD-LPD
Santos Dumont MG 316070220000003 RURAL
71,6
15
8
São João
137
25
STD-LPD
MG 316290605000026 RURAL
96,295
Nepomuceno
São João
95
7
STD-LPD
MG 316290615000003 RURAL
62,943
Nepomuceno
LPD-LGS
Cantagalo
RJ 330110805000013 RURAL
73,272
0
6
LPD-LGS
Cantagalo
RJ 330110805000014 RURAL
49,554
0
21
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LPD-LGS
CANTEIRO
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
CANTEIRO
LPD-LGS
LPD-LGS
SE LGS

Cantagalo

RJ

330110825000002

RURAL

Cantagalo
Cantagalo
Cordeiro
Cordeiro
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macuco

RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ

330110825000003 RURAL
330110825000004 RURAL
330150405000023 RURAL
330150405000032 RURAL
330240315000006 RURAL
330240325000004 URBANO
330240325000005 RURAL
330240325000006 RURAL
330240325000007 RURAL
330240327000003 RURAL
330240327000004 RURAL
330240330000001 URBANO
330240330000007 RURAL
330240330000008 RURAL
330245205000005 RURAL

46,735
30,336
57,916
1,171
30,191
0,949
110,142
124,938
0,921
52,678
57
3,547
42,174
22,976
74,359

Rio das Ostras

RJ

330452405000217

48,607

RURAL

57,9

0

2

0
45
0
0
36
15
40
6
1
2
2
1
9
0
38
13

1
6
13
2
4
65
28
21
0
6
4
33
2
5
24
9

Trajano de
0
6
RJ 330590110000003 RURAL
25,777
Moraes
Trajano de
0
52
LPD-LGS
RJ 330590120000002 RURAL
36,869
Moraes
Trajano de
0
11
LPD-LGS
RJ 330590120000004 RURAL
24,954
Moraes
Trajano de
9
11
LPD-LGS
RJ 330590125000004 RURAL
53,088
Moraes
Trajano de
0
13
LPD-LGS
RJ 330590125000005 RURAL
63,527
Moraes
Legenda: STD-LPD: Trecho Santos Dumont - Leopoldina; LPD-LGS: Trecho Leopoldina - Lagos; SE LGS:
Subestação Lagos; SE LPD: Subestação Leopoldina; SE STD: Subestação Santos Dumont.
LPD-LGS

5.4.3. Uso e Ocupação do Solo
Essa caracterização servirá de referência para avaliar os impactos e definir as medidas
que serão adotadas, de modo que as futuras ações assumam caráter sustentável e adequado às
particularidades locais. Visto que a realidade atual é a ocupação humana em grandes
aglomerados, que chamamos de cidades, a análise do uso e da ocupação do solo representa o
entendimento das dinâmicas socioeconômicas desses aglomerados humanos, em convívio com
os fatores ambientais, legais e de características de infraestrutura instalada.
Neste item é caracterizada a estrutura fundiária dos municípios que compõem a Região
de Estudo, bem como identificadas e mapeadas as áreas rurais, urbanas, comunidades rurais,
culturas sazonais e permanentes, pastagens naturais e/ou cultivadas, matas e outras tipologias
de vegetação natural, bem como outros tipos introduzidos. As fontes utilizadas para a
construção do item foram os próprios instrumentos de planejamento e gestão existentes, obtidos
através de consultas nos sítios eletrônicos oficiais.
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Neste item são demonstrados os principais usos e ocupações do solo existentes no
corredor proposto para estudo, considerando o produto e as classificações do MapBiomas. O
Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil (MapBiomas) é uma
iniciativa que envolve uma rede colaborativa com especialistas nos biomas, usos da terra,
sensoriamento remoto, SIG e ciência da computação que utiliza processamento em nuvem e
classificadores automatizados para gerar uma série histórica de mapas anuais de cobertura e uso
da terra do Brasil. Neste estudo utilizou-se o produto da Coleção 5 da Mata Atlântica,
disponibilizado em formato matricial (pixel de 30x30m) e podendo ser melhor aplicado em
escalas até 1:100.000.
A área de estudo do empreendimento apresenta 5 classes principais que são
discriminadas em 12 subclasses, conforme demonstrado na Tabela 5.68. A classe mais
expressiva na área é de Agropecuária que ocupa 2410,19 km² (69,94%) da área de estudo,
seguida da classe Floresta que compõe 978,06 km² (28,38%) da AE, sendo que deste total
971,30 km² são de Formação Florestal. As outras classes presentes na área são Formação
Natural não Florestal, composta pelos Afloramentos Rochosos, que ocupam 0,52 km² (0,01%),
Áreas não Vegetada (1,27%), da qual 39,17 km² são compostos por Infraestrutura Urbana, e
Corpos d’água que abrange uma área expressiva de 13,30 km² (0,4%), corroborando o fato de
ser uma região de rica rede de drenagem.
Tabela 5.68 – Identificação da classificação do Uso e Ocupação do Solo na área de estudo.

CLASSIFICAÇÃO
Classe
Floresta

Agropecuária
Formação Natural não
Florestal
Área não vegetada
Corpo D’Água

Subclasse
Formação Florestal
Formação Savânica
Floresta Plantada
Mangue
Mosaico de Agricultura e
Pastagem
Pastagem
Lavouras Temporárias

ÁREA
km²
971,30
0,07
6,52
0,17

%
28,2
0,002
0,2
0,005

485,61

14,1

1924,31
0,27

55,8
0,007

Afloramento Rochoso

0,52

0,01

Mineração
Infraestrutura Urbana
Outras áreas não vegetadas
Corpos d’água

0,80
39,17
3,83
13,30

0,02
1,1
0,1
0,4

Cabe ressaltar que a área em estudo é antropizada, com a presença de aglomerados
urbanos e algumas produções rurais permanentes e não compatíveis com empreendimentos de
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

416

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Linha de Transmissão. O foco dado na escolha da definição do traçado da Linha de Transmissão
são as regiões menos urbanizadas e menos antropizadas. A pecuária e a agricultura são as
principais interferências para a cobertura vegetal primária. Quanto às interferências da Linha
de Transmissão em áreas de cobertura florestal densa, verificou-se que haverá ocorrência em
inúmeros trechos, porém, majoritariamente, sendo o uso e ocupação do solo de pastagem e áreas
produtivas, como a criação de gado e culturas temporárias de baixo porte florestal.
Assentamentos e Propriedades Rurais
O assentamento rural, segundo definição do INCRA (2021), é um conjunto de unidades
agrícolas independentes entre si, onde originalmente existia um imóvel rural que pertencia a
um único proprietário. Cada uma dessas unidades é entregue a uma família sem condições
econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por outras vias.
De acordo com o Banco de Dados de Assentamentos Rurais do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) não há assentamentos que interceptam a LT do
empreendimento. Todavia, há dois assentamentos inseridos na área de estudo:
➢ PA Cantagalo (RJ00180000/SR07), localizado no município de Rio das Ostras/RJ,
possui 1749 ha e comporta 207 famílias. Foi obtido em 29/04/1987 por desapropriação,
mas ainda permanece com status “Em Estruturação”. Este assentamento está a
aproximadamente 3,5 km de distância do traçado da LT;
➢ PA Dênis Gonçalvez (MG0472000/SR06), localizado no município de Goianá/MG,
possui 4321,31 ha e comporta 110 famílias. Foi obtido em 23/12/2011 por
desapropriação e apresenta um status de “Criado”. O assentamento está a mais de 9 km
de distância do traçado da LT.
Em relação as propriedade rurais e benfeitorias foram identificadas, até o mês de
fevereiro/2021, 64 propriedade que são interceptadas pelo empreendimento. Conforme
apresentado no Plano de Comunicação Social Prévia (Anexo ao Volume I deste EIA), foram
realizadas reuniões e apresentações com os proprietários destas benfeitorias que sofrerão
interferência direta no empreendimento. Essas apresentações também tinham o propósito de
realizar o cadastro para posterior estudo Fundiário e Indenização (Desimpedimento de Faixa).
Plano Diretor
Plano Diretor Municipal (PDM) é o mecanismo legal que visa orientar a ocupação do
solo urbano, tomando por base um lado de interesses coletivos e difusos tais como a preservação
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da natureza e da memória, e de outro interesses particulares de seus moradores. No Brasil, de
acordo com a Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada “Estatuto da Cidade”, o plano
diretor é o "instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana". Desta
forma, o PDM se torna um instrumento para dirigir o desenvolvimento do Município nos seus
aspectos econômico, físico e social.
A Tabela 5.69 apresenta a situação dos municípios da área de estudo em relação ao
PDM. Nota-se que muitos dos municípios não apresentam um plano diretor definido, ou
possuem versões muito antigas que necessitam ser atualizadas para comportar o crescimento e
expansão das cidades.
Tabela 5.69 – Situação dos municípios da área de estudo em relação ao Plano Dietor Municipal
Possui Plano
Ano de
Última
Município
Diretor?
Criação
revisão
Argirita (MG)
Não
Cataguases (MG)
Sim
2006
Sem revisão
Descoberto (MG)
Não
Estrela Dalva (MG)
Não
Ewbank da Câmara (MG)
Não
Goianá (MG)
Sim
2004
Sem revisão
Guarani (MG)
Não
Itamarati de Minas (MG)
Não
Leopoldina (MG)
Sim
2006
Sem revisão
Piau (MG)
Não
Pirapetinga (MG)
Não
Recreio (MG)
Não
Rio Novo (MG)
Sim
2004
Sem revisão
Santos Dumont (MG)
Sim
2012
Sem revisão
São João Nepomuceno (MG)
Sim
2008
Sem revisão
Tabuleiro (MG)
Não
Cantagalo (RJ)
Sim
2006
em 2016
Cordeiro (RJ)
Não
Macaé (RJ)
Sim
2006
em 2016
Macuco (RJ)
Não
Rio das Ostras (RJ)
Sim
2006
Sem revisão
Trajano de Moraes (RJ)
Não

Estruturas impeditivas
Segundo os dados da Agência Nacional de Aviação Civíl (ANAC), na área de estudo
do empreendimento há presença de quatro aeródromos homologados (ANAC, 2021). Destes, o
empreendimento intercepta diretamente uma pequena parte da área de proteção de um deles, o
denominado Aeroporto de Leopoldina (Figura 5.174), conforme previsto no Relatório R3 do
Edital do Leilão ANEEL nº 02/2019. Cabe ressaltar que serão tomadas todas as providências e
diretrizes de segurança para que não haja interferência nas atividades de ambos os
empreendimentos.
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Os outros aeroportos são: Aeroporto Presidente Itamar Franco, localizado no município
de Goianá/MG e a uma distância de aproximadamente 8,3 km do traçado do empreendimento;
Aeroporto Sebastião Carlos Leite, localizado no município de São João Nepomuceno/MG e a
uma distância de aproximadamente 4 km da LT; e Aeroporto Macaé, localizado no município
de Macaé/RJ e está a mais de 24 km distânte do empreendimento.

Figura 5.174 – Imagem do Google Earth Pro com a localização do Aeroporto de Leopoldina em relação ao
empreendimento.

Ademais, há o paralelismo e o cruzamento do empreendimento com algumas Linhas de
Transmissão, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A área de
estudo do empreendimento apresenta paralelismo com até 54 estruturas, entre Linhas de
Transmissão (LT), Subestações (SE) e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH). Deste total, 18
estruturas interceptam diretamente o empreendimento em questão, com destaque para LT 345
kV Juiz de Fora 1 - Santos Dumont 2 C1, que também utiliza a SE Santos Dumont que será
ampliada.
No volume IV, deste EIA, encontra-se a carta-imagem com a classificação de uso e
ocupação do solo e cobertura vegetal, no Mapa 14: Uso e Ocupação do Solo – particionado em
37 articulações para visualização da alternativa proposta e seu contexto ambiental em escala
1:10.000.
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Tabela 5.70 – Linhas de Transmissão que apresentam paralelismo com o empreendimento.
NOME
DISTÂNCIA
TRECHO
LT Rocha Leão/Petrobás
Intercepta
LPD-LGS
C1= Rocha Leão/Campos C2= Rocha Leão/Iriri
Intercepta
LPD-LGS
LT Venda das Pedras/Macaé Merchant
Intercepta
LPD-LGS
LT UHE Simplício/Rocha Leão
Intercepta
LPD-LGS
LT PCH Macabu/Rocha Leão
Intercepta
LPD-LGS
LT PCH Macabu/Campos dos Goytacazes
30 m
LPD-LGS
LT PCH Macabu/Julius ARP
Intercepta
LPD-LGS
SE Macabu
500 m
LPD-LGS
LT PCH Macabu/Val de Palmas
500 m
LPD-LGS
LT PCH Macabu/UHE Ilha dos Pombos
Intercepta
LPD-LGS
LT PCH Macabu/Mombaça
501 m
LPD-LGS
LT PCH Macabu/trajano de Moraes
502 m
LPD-LGS
LT Ramal PCH Santa Rosa II
Intercepta
LPD-LGS
LT Val de Palmas/Bom Jardim
Intercepta
LPD-LGS
LT Recreio/Pirapetinga
Intercepta
LPD-LGS
LT Além Paraíba/Leopoldina
5km
LPD-LGS
LT Leopoldina/Recreio
Intercepta
LPD-LGS
LT Recreio/Pirapetinga
12km
LPD-LGS
LT UHE Barra do Braúna/Cataguases 2
6km
LPD-LGS
SE Cataguases 2
6km
LPD-LGS
LT Cataguases 2/Cataguases
6km
LPD-LGS
LT Cataguases 2/Muriaé
6km
LPD-LGS
LT Ramal Cataguases
7km
LPD-LGS
LT Ramal ICP
9km
LPD-LGS
SE ICP
8 km
LPD-LGS
LT Ramal CIC
8km
LPD-LGS
SE Cataguases
8km
LPD-LGS
LT Além Paraíba/Cataguases 2
Intercepta
LPD-LGS
LT PCH Maurício/Leopoldina
Intercepta
STD-LPD
LT PCH Maurício/Cataguases 2
4,5km
STD-LPD
LT PCH Maurício/Cataguases
4,5km
STD-LPD
LT PCH Ivan Botelho III/PCH Maurício
4,5km
STD-LPD
LT PCH Maurício/Ubá
4,5km
STD-LPD
LT PCH Maurício/São João Nepomuceno
Intercepta
STD-LPD
LT Ramal Astolfo Dutra
24km
STD-LPD
LT Ubá 3/PCH Ivan Botelho III/PCH Maurício
24km
STD-LPD
SE Rio Novo
1km
STD-LPD
LT Santos Dumont 2/PCH Piau
Intercepta
STD-LPD
LT PCH Guary/UTE Juiz de Fora
Intercepta
STD-LPD
LT PCH Guary/Rio Pomba
700m
STD-LPD
LT Juiz de Fora/PCH Piau
2,8km
STD-LPD
LT Santos Dumont 2/Juiz de Fora
Intercepta
STD-LPD
LT Santos Dumont/Santos Dumont 2/PCH Piau
Intercepta
STD-LPD
LT Santos Dumont 2/Santos Dumont
300m
STD-LPD
LT Santos Dumont 2/Barbacena 2
200m
STD-LPD
LT Santos Dumont/Santos Dumont 2/Juíz de Fora 7
400m
STD-LPD
LT Juiz de Fora/Itutinga
8km
STD-LPD
LT Santos Dumont/CBCC
2km
STD-LPD
LT Santos Dumont/Down Corning
4km
STD-LPD
SE Santos Dumont
4km
STD-LPD
LT Barbacena 2/Santos Dumont
4km
STD-LPD
LT Santos Dumont/Petrobás
4km
STD-LPD
Estação de Compressão de Mantiqueira
12km
STD-LPD
SE Down Corning
8km
STD-LPD
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5.4.4. Saúde
A legislação específica com relação à saúde busca implementar a proposta da
Constituição Federal de 1988, que define que ela é um “direito de todos, e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção,
proteção e recuperação” (artigo 196).
Além da Carta Magna, a Lei Orgânica de Saúde (LOS) e as Normas Operacionais
Básicas (NOB) buscam viabilizar e definir estratégias e movimentos táticos que auxiliem na
implementação e operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando uma real
atenção ao direito à saúde fundamentada na Constituição.
Dispositivos legais garantem, no mínimo, 15% do montante orçamentário municipal,
destinados aos investimentos públicos em saúde. Outras diretrizes básicas, legalmente
constituídas, são: Lei nº 8.080, de 1990 – LOS, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços; Lei nº 8.142,
que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; NOB da Assistência à Saúde
SUS 2002, que amplia as responsabilidades dos municípios na atenção básica, estabelece o
processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca
de maior equidade, e cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do SUS,
entre outras.
É competência da administração municipal garantir que os equipamentos e equipes
destinados ao atendimento da saúde, em seus municípios, sejam capazes de atender à demanda
da população local. A qualidade dos serviços de saúde ofertados nos municípios é considerada
um importante indicador das condições de desenvolvimento e qualidade de vida de sua
população. No entanto, serviços mais especializados e de maior complexidade só se justificam
em centros urbanos maiores, obrigando o deslocamento da população de municípios menores,
ou “Centros Locais”.
Estabelecimentos e Infraestrutura
A gestão da Saúde Pública no Brasil é organizada em três níveis de atenção: primário,
secundário e terciário. O modelo foi adotado para dividir os serviços ofertados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) por categorias determinadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
que buscam promover, restaurar e manter a saúde dos indivíduos.
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No nível primário, conhecido como a porta de entrada no SUS, estão as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs). Nesta etapa são marcadas consultas e exames básicos, como, por
exemplo, hemogramas, além da realização de procedimentos simples, como curativos. Os
profissionais articulam-se para atuar não apenas na UBS, mas também em diversos espaços da
comunidade (como centros comunitários e escolas), além de realizarem visitas domiciliares às
famílias.
As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e outras unidades de
atendimento especializado ou de média complexidade, inclusive de urgência e emergência,
compõem o nível secundário de gestão da Saúde Pública. A organização desse nível é feita com
base em macro e microrregiões de cada Estado, devendo apresentar tanto ambulatórios como
hospitais.
No nível terciário estão os hospitais de grande porte, que atendem casos de alta
complexidade. O objetivo é garantir que procedimentos para a manutenção dos sinais vitais
sejam realizados. Neste nível existem tecnologias médicas e profissionais capazes de atender a
situações que, no nível secundário, não puderam ser tratadas por serem casos mais raros ou
complexos.
Os dados dos estabelecimentos de saúde nos municípios foram obtidos no site do
Ministério de Saúde (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES) do mês de
outubro de 2020. Dos 1.910 estabelecimentos totais dos municípios da área de estudo, 596
(31,20%) estão no estado de Minas Gerais e 1.314 (68,8%) estão no estado do Rio de Janeiro.
A Tabela 5.71 apresenta os principais estabelecimentos de saúde da área de estudo.
Entre os estabelecimentos, os Centros de Saúde/Unidade Básica de Saúde, as Clínicas e
Ambulatórios Especializados e as Unidades de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia
oferecem serviços de baixa complexidade (nível primário). Neste nível, destaca-se que apenas
o município de Macaé/RJ apresenta um registro de Centro de Apoio à Saúde da Família
(CASF).
No nível secundário de gestão pública, as Policlínicas e os Prontos Socorros Gerais
oferecem serviços de média complexidade, correspondendo a 2,6% do total de
estabelecimentos. As Unidades de Prontos Atendimentos só possuem registro nos município
cariocas de Macaé (2), Macuco (1) e Rio das Ostras (1) não chegando a 1% dos
estabelecimentos.
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Oferecendo serviços de alta complexidade (nível terciário) incluem-se os hospitais
gerais, que representam 1,1% dos estabelecimentos, dois Centros de atenção Hemoterápica e/ou
Hematológica e apenas um hospital especializado, estes dois últimos apenas em Macaé/RJ.
Cabe destacar a existência de 1.071 consultórios médicos (56,1% do total), sendo mais de 250
em Cataguases/MG e mais de 560 en Macaé/RJ, além de 46 Postos de Saúde (2,4% do total) ao
longo do corredor de estudo.
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Tabela 5.71 – Estabelecimentos de Saúde em outubro de 2020.
NÍVEL PRIMÁRIO

NÍVEL SECUNDÁRIO

NÍVEL TERCIÁRIO

OUTROS

Argirita (MG)

Centro de
Saude/Unidade
Básica de Saúde
(UBS)
3

Clínica
Especializada/
Ambulatório
Especializado
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cataguases (MG)

18

10

21

-

3

-

1

-

1

-

-

256

-

Município

Unidade de Serviço Centro de Apoio à
Unidade Móvel de
Centro de Atenção
Pronto
Pronto
Hospital
Hospital
de Apoio de
Saúde da Família Policlínica
Nível Pré-HospHemoterápica e/ou
Consultórios
Socorro Geral
Atendimento Geral
Especializado
Diagnose e Terapia
(CASF)
Urgência/Emergência
Hematológica

Postos de
Saúde

Descoberto (MG)

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Estrela Dalva (MG)

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Ewbank da Câmara (MG)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Goianá (MG)

4

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Guarani (MG)

3

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Itamarati de Minas (MG)

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Leopoldina (MG)

14

10

9

-

2

-

2

-

1

-

-

8

-

Piau (MG)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Pirapetinga (MG)

4

5

-

-

-

-

-

-

1

-

-

8

3

Recreio (MG)

3

-

5

-

-

1

-

-

1

-

-

5

Rio Novo (MG)

5

2

2

-

-

-

-

-

1

-

-

3

-

Santos Dumont (MG)

1

8

14

-

1

-

2

-

1

-

-

29

16

São João Nepomuceno (MG)

3

9

3

-

1

-

1

-

1

-

-

15

3

Tabuleiro (MG)

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Cantagalo (RJ)

-

4

7

-

2

-

1

-

2

-

-

25

10

Cordeiro (RJ)

7

3

25

-

1

-

-

-

1

-

-

18

-

Macaé (RJ)

45

129

119

1

12

1

8

2

5

2

1

568

2

Macuco (RJ)

3

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

3

1

Rio das Ostras (RJ)

14

32

49

-

22

-

-

1

5

-

-

129

-

Trajano de Moraes (RJ)

5

-

2

-

1

-

-

-

1

-

-

1

5
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Em outubro de 2020, de acordo com o CNES do Ministério da Saúde, existia um total
de 1.238 leito de internação na área de estudo, sendo 895 do SUS e 343 que não são do SUS
(Tabela 5.72). Destaca-se que 10 municípios do corredor de estudo não apresentam nenhum
leito, o que se deve ao fato de não possuírem Hospital Geral.
Em relação aos equipamentos de saúde, todos os municípios são abastecidos, somandose 9.432 equipamentos tanto do SUS (1.560) quanto fora dele (7.872). Por apresentarem uma
infraestrutura e mais estabelecimentos, os municípios de Cataguases/MG, Macaé/RJ e Rio das
Ostras/RJ detém a maioria dos equipamentos, sendo 53,2% apenas em Macaé.
Tomando como parâmetro o estabelecido na Portaria nº 1101/GM de 12 de junho de
2002 do Ministério de Saúde que estabelece como satisfatória a oferta de 2,5 a 3 leitos
hospitalares totais por 1.000 (mil) habitantes, associado à população total estimada pelo IBGE
em 2020 e aos registros de leitos de internação, verifica-se que apenas os municípios de
Pirapetinga/MG, Recreio/MG, Rio Novo/MG, Cantagalo/RJ e Trajano de Moraes/RJ atendem
o estabelecido por lei. Além dos municípios que não possuem leitos, a maioria dos municípios
caracterizam uma situação inadequada no que se refere ao indicador analisado, sendo o índice
mais baixo em Rio das Ostras/RJ com 0,7 leitos por mil habitantes.
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Tabela 5.72 – Leitos de Internação, Leitos por mil habitantes e Equipamentos de Saúde em outubro de 2020.
Leitos de
Equipamentos de
Internação
Leitos por
Saúde
Hospitalar
Município
mil
habitantes
Não
SUS
SUS
Não SUS
SUS
Argirita (MG)
0,0
25
3
Cataguases (MG)

73

48

1,6

183

1012

Descoberto (MG)

-

-

0,0

21

6

Estrela Dalva (MG)

-

-

0,0

6

4

Ewbank da Câmara (MG)

-

-

0,0

14

20

Goianá (MG)

-

-

0,0

26

14

Guarani (MG)

-

-

0,0

13

5

Itamarati de Minas (MG)

-

-

0,0

25

9

Leopoldina (MG)

97

25

2,3

115

167

Piau (MG)

-

-

0,0

16

10

Pirapetinga (MG)

32

-

3,0

24

44

Recreio (MG)

34

-

3,2

32

16

Rio Novo (MG)

39

-

4,4

53

37

Santos Dumont (MG)

54

21

1,6

66

233

São João Nepomuceno (MG)

51

5

2,1

43

106

Tabuleiro (MG)

-

-

0,0

4

10

Cantagalo (RJ)

71

12

4,1

88

146

Cordeiro (RJ)

40

-

1,8

82

130

Macaé (RJ)

272

213

1,9

465

4551

Macuco (RJ)

-

-

0,0

39

2

Rio das Ostras (RJ)

101

12

0,7

178

1335

Trajano de Moraes (RJ)

31

7

3,6

42

12

A Tabela 5.73 apresenta a quantidade de profissionais da saúde de nível superior por
ocupação no mês de outubro de 2020. O corredor de estudo conta com 4.574 profissionais de
nível superior, sendo que Macaé/RJ é responsável por 47,7% deste contingente. Nota-se que o
municípios de Estrela Dalva/MG não tem registros destes profissionais, mas apresenta um
quadro de dois médicos especialistas, um médico clínico e um médico da estratégia de Saúde
da Família.
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Tabela 5.73 – Quantidade de profissionais de saúde e de nível superior em outrobro de 2020.
Assistente Bioquímico/ Cirurgião Clínico
Gineco
Município
Enfermeiro Fisioterapeuta Fonoaudiólogo
Social
farmacêutico
Geral
Geral
Obstetra
Argirita (MG)
1
1
4
2
1
Cataguases (MG)
14
10
1
76
65
80
8
5
Descoberto (MG)
1
1
2
2
5
2
Ewbank da Câmara (MG)
1
4
4
1
1
1
Goianá (MG)
1
2
3
1
1
Guarani (MG)
2
2
5
12
3
1
1
Itamarati de Minas (MG)
1
1
3
1
Leopoldina (MG)
8
6
39
69
20
6
4
Piau (MG)
2
1
1
3
3
Pirapetinga (MG)
2
3
1
8
16
6
2
1
Recreio (MG)
4
4
11
2
Rio Novo (MG)
2
1
3
8
3
1
Santos Dumont (MG)
3
8
26
44
10
1
3
São João Nepomuceno (MG)
1
6
17
21
8
4
1
Tabuleiro (MG)
2
2
5
3
1
1
Cantagalo (RJ)
4
3
3
11
24
13
5
1
Cordeiro (RJ)
4
2
10
17
13
5
2
Macaé (RJ)
101
47
23
233
353
204
63
57
Macuco (RJ)
2
2
5
11
2
Rio das Ostras (RJ)
50
22
7
73
150
97
34
13
Trajano de Moraes (RJ)
4
2
13
4
1
-
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Médico de
Outras
Nutricionista Odontólogo Pediatra Psicólogo Psiquiatra Radiologista
Família
especialidades
1
2
1
1
8
15
115
12
31
1
10
36
2
3
2
3
1
2
3
2
3
1
4
1
2
1
1
4
2
1
1
1
2
1
2
5
8
28
4
8
2
2
16
1
3
1
3
2
6
1
1
2
1
1
4
1
2
1
4
5
1
10
3
22
7
10
6
3
2
14
2
7
6
1
1
3
2
2
5
14
3
9
2
1
8
3
4
18
2
11
5
20
31
71
345
101
129
14
20
320
2
3
1
1
8
43
121
29
72
7
7
51
1
2
9
5
1
1
-

Outras ocupações
relacionadas à Saúde
2
9
2
13
1
3
1
5
3
9
4
69
2
27
2

Dumont 2 –

427

Total
16
496
23
23
16
37
13
238
15
55
31
32
158
95
21
117
120
2.181
31
811
45
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Infraestrutura de Serviços Públicos de Saúde Local
Em algumas localidades próximas onde será implantado o empreendimento, foram
identificados estabelecimentos de saúde destinados à cobertura do atendimento básico e a
consultas médicas. Na ocorrência de emergências e urgências, a população dessas localidades,
bem como o futuro contingente de trabalhadores do empreendimento, poderá ser direcionada à
essas Unidades de Saúde para atendimento emergencial e, caso necessário, direcionamento para
outra unidade mais especializada nas sedes municipais (Tabela 5.74).
Tabela 5.74 – Unidades de Saúde próximas ao empreendimento.
Trecho da LT
Unidade de Saúde
Distância da LT (Km)
Santos Dumont 2 –
Leopoldina 2 C1

Leopoldina 2 C1 –
Lagos C1

Hospital de misericórdia Santos Dumond

2,3

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

2,81

Casa de Caridade Leopoldinense
Hospital São Lucas

8
9,3

Hospital Antônio Castro
Centro Médico de Rio das Ostras

4,65
12,6

Hospital Regional de Barra de São João
Hospital Comunitário de Laranjal

17
20

Através dos dados do CNEFE é possível saber quantos estabelecimentos de saúde
existem por setor censitário, que representa uma medida espacial mais próxima do
empreendimento. A Tabela 5.75 apresenta os estabelecimentos de saúde nos Setores
Censitários, de acordo com o Censo Demográfico 2010, que são interceptados pelos
componentes da ADA do empreendimento. A tabela também demonstra a quantidade de
domicílios atendidos dentro destes mesmos setores. Ressalta-se que o CNEFE não apresenta,
para todos os setores, a discriminação do tipo de estabelecimento de saúde, mas sabe-se que
são, em sua maioria, Postos de Saúdes, Consultórios ou Prontos-Socorros.
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Tabela 5.75 – Estabelecimentos de Saúde e domicílios atendido nos Setores Censitários interceptados pela ADA.
Setor Censitário
Componentes da
Estabelecimentos
Município
UF
Domicilios
Área
ADA
de Saúde
Geocódigo
Tipo
(km²)
STD-LPD
Descoberto
MG 312130805000004 RURAL
65,929
0
209
LPD-LGS

Estrela Dalva

MG 312460905000003

RURAL

58,21

0

162

LPD-LGS

Estrela Dalva

MG 312460905000004

RURAL

36,556

0

158

LPD-LGS

Estrela Dalva

MG 312460910000002

RURAL

35,024

0

53

LPD-LGS

Leopoldina

MG 313840105000073

RURAL

70,241

0

270

LPD-LGS

Leopoldina

MG 313840105000077

RURAL

58,101

0

150

LPD-LGS

Leopoldina

MG 313840105000079

RURAL

24,367

0

206

LPD-LGS

Leopoldina

MG 313840105000080

RURAL

25,581

0

155

LPD-LGS

Leopoldina

MG 313840110000002

RURAL

131,816

0

107

STD-LPD

Leopoldina

MG 313840105000075

RURAL

26,523

0

128

STD-LPD

Leopoldina

MG 313840115000004

RURAL

46,231

0

134

STD-LPD
STD-LPD
LPD-LGS
STD-LPD
LPD-LGS
SE LPD
CANTEIRO

Leopoldina

MG 313840115000005

RURAL

64,344

0

91

Leopoldina

MG 313840105000078

RURAL

27,954

0

93

Leopoldina

MG 313840115000002

RURAL

58,986

1

307

Leopoldina

MG 313840110000001 URBANO

0,735

1

94

STD-LPD

Piau

MG 315010905000003

RURAL

49,754

0

140

STD-LPD

Piau

MG 315010905000004

RURAL

50,66

1

312

STD-LPD

Piau

MG 315010905000005

RURAL

36,28

0

114

STD-LPD

Rio Novo

MG 315540505000013

RURAL

81,212

0

219

STD-LPD
STD-LPD
CANTEIRO
STD-LPD

Rio Novo

MG 315540505000014

RURAL

32,81

0

154

Rio Novo

MG 315540505000015

RURAL

34,377

0

175

Rio Novo

MG 315540505000017

RURAL

55,953

0

79

STD-LPD
STD-LPD
SE STD
CANTEIRO
STD-LPD

Santos Dumont

MG 316070205000044

RURAL

30,076

0

106

Santos Dumont

MG 316070205000051

RURAL

57,308

0

327

Santos Dumont

MG 316070220000002

RURAL

37,114

0

79

STD-LPD

Santos Dumont
São João
Nepomuceno
São João
Nepomuceno
Cantagalo

MG 316070220000003

RURAL

71,6

0

92

MG 316290605000026

RURAL

96,295

0

513

MG 316290615000003

RURAL

62,943

0

166

STD-LPD
STD-LPD
LPD-LGS

RJ

330110805000013

RURAL

73,272

2

219

LPD-LGS
LPD-LGS
CANTEIRO
LPD-LGS

Cantagalo

RJ

330110805000014

RURAL

49,554

0

126

Cantagalo

RJ

330110825000002

RURAL

57,9

0

130

Cantagalo

RJ

330110825000003

RURAL

46,735

3

109

LPD-LGS

Cantagalo

RJ

330110825000004

RURAL

30,336

0

63

LPD-LGS

Cordeiro

RJ

330150405000023

RURAL

57,916

0

141

LPD-LGS

Cordeiro

RJ

330150405000032

RURAL

1,171

0

29
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LPD-LGS

Macaé

RJ

330240315000006

RURAL

30,191

0

161

LPD-LGS

Macaé

RJ

330240325000004 URBANO

LPD-LGS

Macaé

RJ

330240325000005

RURAL

0,949

1

236

110,142

1

203

LPD-LGS

Macaé

RJ

330240325000006

RURAL

124,938

0

152

LPD-LGS

Macaé

RJ

330240325000007

RURAL

0,921

0

53

LPD-LGS

Macaé

RJ

330240327000003

RURAL

52,678

0

143

LPD-LGS

Macaé

RJ

330240327000004

RURAL

57

1

90

LPD-LGS

Macaé

RJ

330240330000001 URBANO

3,547

1

322

LPD-LGS

Macaé

RJ

330240330000007

RURAL

42,174

0

53

CANTEIRO

Macaé

RJ

330240330000008

RURAL

22,976

0

128

LPD-LGS
LPD-LGS
SE LGS

Macuco

RJ

330245205000005

RURAL

74,359

0

293

Rio das Ostras

RJ

330452405000217

RURAL

48,607

0

108

Trajano de
RJ 330590110000003 RURAL
25,777
1
98
Moraes
Trajano de
LPD-LGS
RJ 330590120000002 RURAL
36,869
2
497
Moraes
Trajano de
LPD-LGS
RJ 330590120000004 RURAL
24,954
0
175
Moraes
Trajano de
LPD-LGS
RJ 330590125000004 RURAL
53,088
0
147
Moraes
Trajano de
LPD-LGS
RJ 330590125000005 RURAL
63,527
2
192
Moraes
Legenda: STD-LPD: Trecho Santos Dumont - Leopoldina; LPD-LGS: Trecho Leopoldina - Lagos; SE LGS:
Subestação Lagos; SE LPD: Subestação Leopoldina; SE STD: Subestação Santos Dumont.
LPD-LGS

Dados epidemiológicos de Malária
As doenças transmitidas por vetores constituem importante causa de morbidade e
mortalidade no Brasil, sendo um dos principais problemas de saúde pública. Entende-se como
doença transmitida por vetor a que requer a participação de artrópodes, principalmente insetos,
responsáveis pela veiculação biológica de parasitos e micro-organismos ao homem e a animais
domésticos, não sendo transmitida de pessoa para pessoa.
Segundo a última atualização da Lista de municípios pertencentes às áreas de risco ou
endêmicas para malária, que utiliza o ano de 2018 como referência, entende-se por ‘Área de
Risco’ os municípios com ao menos 1 caso autóctone nos últimos 3 anos. O município de Macaé
apresentou, conforme registro da lista, 2 casos autóctones em 2016 e 3 em 2017, de forma que
está registrado como Área de Risco. Neste sentido, o empreendedor está realizando os estudos
específicos necessários junto à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde
(SVS/MS) sob o Processo nº 25000.140227/2020-70.
Conforme os dados epidemiológicos presentes no Portal TabNet, aplicativo
desenvolvido pelo DATASUS para gerar informações das bases de dados do Sistema Único de
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Saúde (SUS), dos 22 municípios apenas cinco apresentaram casos confirmados de Malária no
período de 2001 a 2020. Segundo os dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), os municípios são: Leopoldina/MG, Santos Dumont/MG, Cordeiro/RJ,
Macaé/RJ e Rio das Ostras/RJ. A Tabela 5.76 demonstra os casos confirmados de Malária no
período de 2001 a 2020 nestes municípios da área de influência do empreendimento, onde notase que há um total de: 3 casos em Leopoldina; 1 em Santos Dumont; 1 em Cordeiro; 45 casos
em Macaé; e 7 em Rio das Ostras.
Tabela 5.76 – Casos confirmados de malária de 2001 a 2020 nos municípios da área de influência do
empreendimento.

Casos confirmados de Malária no período de 2001 a 2020
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leopoldina
(MG)
Santos
Dumont
(MG)
Cordeiro
(RJ)
Macaé
(RJ)
Rio das
Ostras
(RJ)

1

2

1
1
2
1

1

1
1

2
1

4

4

3

11

2

2

1

1

1

1

6

3

2

1

Em Leopoldina foi registrado apenas um caso em 2007 e dois casos em 2018 que
ocorreram com homens brancos da zona Urbana do município. O resultado parasitológico dos
3 casos constou a presença de Plamodium vivax, mas todos os casos não eram autóctones, ou
seja, não foram contraídos na zona de residência das pessoas infectadas, sendo que 1 caso foi
originado do estado do Pará e 2 do estado do Amapá.
Santos Dumont apresentou apenas um caso em 2004 com uma mulher branca da zona
Urbana na faixa etária de 20-39 anos. O caso também era não autóctone, cuja origem da
infecção é o estado do Amazonas. O resultado toxicológico deste caso registrou a presença de
P. falciparum e P. vivax. De forma semelhante, Cordeiro apresentou apenas um caso em 2015
com um homem branco de 20-39 anos da zona Urbana. Apesar de não haver registro da origem
do caso, o resultado parasitológico acusou a presença de gametócitos de P. falciparum.
Dos casos registrados para o município de Rio das Ostras, todos ocorreram em zona
urbana, sendo 5 em homens e 2 em mulheres de raça Branca (2 casos) e Parda (5 casos). Cinco
dos casos não são autóctones, sendo que sua origem foi registrada em: Rondônia (1), Amazonas
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(3) e Mato Grosso (1), sendo que 2 casos foram registrados como do estado do Rio de Janeiro.
Todos os resultados parasitológicos registraram a presença de P. vivax.
Em contrapartida, o município de Macaé apresentou 45 casos confirmados no período
avaliado. Destes casos, 41 ocorreram em zona Urbana, 2 em zona Rural e 2 não foram
registrados. 33 casos ocorreram com homens e 12 com mulheres, sendo 24 de Raça Branca, 7
Preta, 12 Parda e 2 não registrados. Do total de casos, 25 não são autóctones (Rondônia (9),
Acre (1), Amazonas (8), Pará (2), Amapá (2), Maranhão (1), Alagoas (1) e Mato Grosso (1)),
12 não foram registradas a origem e 8 são autóctones. Os resultados parasitológicos
apresentaram: P. falciparum (4); P. vivax (37); P. falciparum e P. vivax (3); e P. malariae (1).

5.4.5. Educação
A Constituição Federal de 1988 enuncia a educação como direito de todos, dever do
Estado e da família, com a tríplice função de garantir a realização plena do ser humano, inserilo no contexto do Estado Democrático e qualificá-lo para o mundo do trabalho. A um só tempo,
a educação representa tanto um mecanismo de desenvolvimento pessoal do indivíduo, como da
própria sociedade em que ele se insere. O acesso à educação está inserido no contexto dos
direitos sociais, econômicos e culturais e está previsto em Lei.
Numa sociedade democrática, não basta a igualdade de oportunidades de acesso a vagas
nas instituições de ensino: é necessário que sejam garantidos meios de permanência e de
condições adequadas para os estudos. A garantia do direito à educação de qualidade é um
princípio fundamental para as políticas e gestão da educação, seus processos de organização e
regulação, assim como para o exercício da cidadania. Educação, ciência e desenvolvimento
tecnológico são diretamente associados às possibilidades de desenvolvimento humano e
econômico sustentável. Desse modo, melhorias nas condições gerais de educação e no acesso
à educação de qualidade para a população devem fazer parte da agenda do Poder Público para
o setor.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96 – art. 9, 10 e 11), compete ao
município a oferta de educação infantil e, sobretudo, do Ensino Fundamental, sua
responsabilidade prioritária. Os estados são responsáveis pela oferta prioritária do Ensino
Médio e pela garantia do Ensino Fundamental, em conjunto com os municípios. No que se
refere ao Distrito Federal, dada sua singularidade, ele tem as mesmas competências de estados
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e municípios.
É importante destacar que a União, por meio de sua função redistributiva e supletiva,
deve prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios
para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade
obrigatória. Isso quer dizer que o planejamento da educação envolve os diferentes entes
federados nas políticas educacionais, programas e, sobretudo, por meio da aprovação de planos
de educação (nacional, estadual e municipal).
A Região Sudeste, onde está inserida a área de estudo, foi uma das cinco regiões
brasileiras, junto com a Centro-Oeste, que apresentou os menores percentuais de atendimento
à população estudantil através da rede pública de ensino, mesmo sendo esta a maior responsável
pelo atendimento aos estudantes do Ensino Infantil ao Ensino Médio (IBGE/PNAD, 2011).
A seguir apresentam-se os dados e informações secundárias extraídas do Censo de
Educação Básica elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação.
Estabelecimentos de Ensino
O Brasil, em 2017, apresentava 185.925 escolas ativas, sendo 700 de dependência
administrativa Federal, 30.848 Estaduais, 113.642 Municipais e 40.735 de dependência
privada. Deste total, os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro são responsáveis por 27.672
estabelecimentos ativos, dos quais 16.424 se localizavam em MG (8,83%) e 11.248 no RJ
(6,04%). Os municíos da área de estudo, somados, apresentavam 564 escolas ativas, das quais
sua grande maioria era de dependência administrativa municipal.
A Tabela 5.77 apresenta o quantitativo de escolas nos municípios e dados em relação à
infraestrutura disponível nos estabelecimentos no ano de 2017. Destaca-se que apesar de a
maioria dos municípios apresentar 100% de cobertura da infraestrutura básica, como água
filtrada, energia eletrica e tratamento de esgoto, os estabelecimentos ainda carecem de uma
melhor infraestrutura relacionada a biblioteca e acesso a portadores de deficiência.
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Tabela 5.77 – Infraestrutura escolar dos municípios de acordo com o Censo da Educação Básica de 2017.

Município

Escolas
ativas
em 2017

Dependência
Federal Estadual Municipal Privada

Serviço de
Alimentação
(%)

Água
filtrada
(%)

Esgoto via Energia via
Rede
Rede
Pública (%) Pública (%)

Acesso Coleta de
Dependencias
a
lixo
Biblioteca acessíveis aos
internet periódica
(%)
portadores de
(%)
(%)
deficiência (%)

Argirita
Cataguases
Descoberto

3
47
4

-

1
9
1

2
25
3

13
-

100
77
100

100
100
100

100
98
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
72
50

33
43
100

Estrela Dalva
Ewbank da Câmara
Goianá
Guarani
Itamarati de Minas

3
3
3
8
7

-

1
1
1
2
1

2
2
2
4
6

2
-

100
100
100
88
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
71

100
100
100
100
100

67
100
100
100
100

100
100
100
100
86

67
100
67
63
29

67
33
100
50
29

Leopoldina
Piau
Pirapetinga
Recreio
Rio Novo

32
2
12
10
8

1
-

11
1
1
2
2

7
1
7
6
6

13
4
2
-

69
100
83
90
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
92
100
88

100
100
100
100
100

91
100
58
70
63

66
100
33
30
25

Santos Dumont
São João Nepomuceno
Tabuleiro
Cantagalo
Cordeiro
Macaé

45
29
3
18
22
188

1
1

9
4
1
5
5
11

29
17
2
11
11
110

6
8
2
6
66

89
83
100
89
77
72

100
100
100
100
95
100

96
93
100
83
95
76

100
100
100
100
100
99

60
72
67
89
95
83

98
100
100
94
95
99

64
66
33
67
64
38

29
38
33
28
68
37

Macuco
Rio das Ostras
Trajano de Moraes

8
88
21

-

2
5
5

4
47
16

2
36
-

75
66
100

100
99
90

100
52
24

100
100
100

100
95
43

100
100
95

88
40
48

63
53
10

Fonte: < http://portalbi.mec.gov.br/portal-bi/relatorios/censo_educacao_basica/infra.php>
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Quanto ao tipo de oferta do sistema educacional nos municípios da área de estudo é
possível observar a predominância de estabelecimentos nas áreas urbanas da rede municipal
de ensino (Tabela 5.78). Destaca-se que a oferta nas áreas rurais é quase que
predominantemente municipal também, sendo escassa ou nula em alguns municípios,
principalmente mineiros.
Tabela 5.78 – Número de Estabelecimentos de ensino da Educação Básica nos municípios da área de estudo por
dependência administrativa em 2019.
Município

Urbana

Total

Rural

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Estadual

Municipal

Argirita

3

-

1

2

-

-

-

Cataguases
Descoberto
Estrela Dalva

46
4
3

1
-

9
1
1

24
3
2

12
-

-

-

Ewbank da Câmara
Goianá
Guarani

4
3
7

-

1
1
2

3
2
3

2

-

-

Itamarati de Minas
Leopoldina

3
55

1

1
11

2
21

17

-

5

Piau
Pirapetinga
Recreio
Rio Novo
Santos Dumont
São João Nepomuceno
Tabuleiro

2
11
10
7
45
31
3

1
-

1
1
2
2
9
4
1

1
6
6
5
17
18
1

4
2
7
7
-

-

11
2
1

Cantagalo
Cordeiro
Macaé
Macuco

17
22
182
8

1
-

5
5
12
2

9
10
103
4

2
6
63
2

-

1
1
3
-

Rio das Ostras
Trajano de Moraes

87
20

-

4
2

46
4

33
-

1
3

3
11

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica, INEP (2019).

Do total de estabelecimentos, 798 escolas na área de estudo ofertam o Ensino Básico,
ou seja, Ensinos Infantil, Fundamental e Médio. Todavia, destaca-se também o expressivo
número de estabelecimentos dedicados ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e à Educação
Especial (Figura 5.175).
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Figura 5.175 – Estabelecimentos de ensino da Educação Básica dos municípios da área de estudo por etapa de
ensino em 2019.
Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica, INEP (2019).

Em relação as Instituições de Ensino Superior (IES), a Tabela 5.79 apresenta os
estabelecimentos presentes na área de estudo. Ao total são 50 IES, sendo que os únicos
municípios que possuem pelo menos um pólo são: 11 pólos em Cataguases/MG (Cat); 9 em
Leopoldina/MG (Leo); 1 em Pirapetinga/MG (Pir); 6 pólos em Santos Dumont/MG (SDu); 3
em São João Nepomuceno/MG (SJN); 5 em Cantagalo/RJ (Can); 5 em Cordeiro/RJ (Cor); 37
pólos em Macaé/RJ (Mac); e 21 em Rio das Ostras/RJ (RdO).
Nota-se que a maioria são Universidades, Faculdades e Centros Universitários da rede
particular, que oferecem cursos presenciais e à distância, com a presença de campus EAD
(Educação a Distância). Todavia, há 11 instituições públicas na área de estudo, entre
Universidades e Institutos Federais.
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Tabela 5.79 – Institutos de Ensino Superior (IES) nos municípios da área de estudo.
Municípios

Nome da IES

Leo
Mac
Mac
Mac
Mac; RdO
Mac
Cat; Leo; Cor; Mac; RdO
Cat; SDu; Mac
RdO
Cat; Leo
Cor; RdO
Cat; Mac; RdO
RdO
Mac
SJN; RdO
Mac; RdO
Mac

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG)
Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP)
Centro Universitário Campos de Andrade (UNIANDRADE)
Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR)
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)
Centro Universitário de Araraquara (UNIARA)
Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR)
Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI)
Faculdade Assis Gurgacz (FAG)
Faculdade Capixaba da Serra (MULTIVIX SERRA)
Faculdade Cenecista de Osório (FACOS)
Faculdade das Américas (FAM)
Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais (FEAD/MG)
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Macaé (FAFIMA)
Faculdade Dom Bosco (FDB)
Faculdade Educacional da Lapa (FAEL)
Faculdade São Lucas (FSL)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF
Fluminense)
Universidade Anhanguera (UNINDER)
Universidade Anhembi Morumbi (UAM)
Universidade Braz Cubas (UBC)
Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO)
Universidade Cândido Mendes (UCAM)
Universidade Castelo Branco (UCB)
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)
Universidade de Franca (UNIFRAN)
Universidade de Marília (UNIMAR)
Universidade de Taubaté (UNITAU)
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO)
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE)
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
Universidade do Tocantins (UNITINS)
Universidade Estácio de Sá (UNESA)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
Universidade Federal de Juiz De Fora (UFJF)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Universidade Federal Rural do Rio de Janeir (UFRRJ)o
Universidade Guarulhos (UNG)
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES)

Mac
Mac
Mac
Cat, SDu; Mac
Mac; RdO
Mac
Cat; Leo; SDu; Mac; RdO
Mac
Cat; Leo; SDu; RdO
RdO
Mac
Leo
Cor; Mac; RdO
Mac; RdO
SDu
Mac
Cat; Can; Mac; RdO
Mac
Cat; SJN
Can; Mac
Can; Mac
Can; Mac; RdO
Can; Mac
Mac; RdO
Mac
Cat; Cor
Cat; Leo; SDu; SJN; Cor;
Mac; RdO
Mac
Leo; Pir; Mac; RdO
Mac
RdO
Leo
Mac

Categoria
Administrativa
Publica
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR)

Privada

Universidade Nove de Julho (UNINOVE)
Universidade Paulista (UNIP)
Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)
Universidade Santa Cecília (UNISANTA)
Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR)
Universidade Veiga de Almeida (UVA)

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
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Através dos dados do CNEFE é possível saber quantos estabelecimentos de ensino estão
inseridos, nos Setores Censitários interceptados pela ADA do empreendimento (Tabela 5.80).
Ressalta-se que a base de dados do CNEFE não especifica o tipo de ensino para cada
estabelecimentos, mas sabe-se que são escolas de Ensino Fundamental e/ou Médio.
Tabela 5.80 – Estabelecimentos de Ensino na ADA do empreendimento.
Setor Censitário
Componentes da
Município
UF
Área
ADA
Geocódigo
Tipo
(km²)
STD-LPD
Descoberto
MG 312130805000004 RURAL
65,929
LPD-LGS
Estrela Dalva
MG 312460905000003 RURAL
58,21
LPD-LGS
Estrela Dalva
MG 312460905000004 RURAL
36,556
LPD-LGS
Estrela Dalva
MG 312460910000002 RURAL
35,024
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840105000073 RURAL
70,241
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840105000077 RURAL
58,101
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840105000079 RURAL
24,367
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840105000080 RURAL
25,581
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840110000002 RURAL
131,816
STD-LPD
Leopoldina
MG 313840105000075 RURAL
26,523
STD-LPD
Leopoldina
MG 313840115000004 RURAL
46,231
STD-LPD
Leopoldina
MG 313840115000005 RURAL
64,344
STD-LPD
Leopoldina
MG 313840105000078 RURAL
27,954
LPD-LGS
STD-LPD
LPD-LGS
Leopoldina
MG 313840115000002 RURAL
58,986
SE LPD
CANTEIRO
Leopoldina
MG 313840110000001 URBANO
0,735
STD-LPD
Piau
MG 315010905000003 RURAL
49,754
STD-LPD
Piau
MG 315010905000004 RURAL
50,66
STD-LPD
Piau
MG 315010905000005 RURAL
36,28
STD-LPD
Rio Novo
MG 315540505000013 RURAL
81,212
STD-LPD
Rio Novo
MG 315540505000014 RURAL
32,81
STD-LPD
Rio Novo
MG 315540505000015 RURAL
34,377
CANTEIRO
STD-LPD
Rio Novo
MG 315540505000017 RURAL
55,953
STD-LPD
Santos Dumont MG 316070205000044 RURAL
30,076
STD-LPD
SE STD
Santos Dumont MG 316070205000051 RURAL
57,308
CANTEIRO
STD-LPD
Santos Dumont MG 316070220000002 RURAL
37,114
STD-LPD
Santos Dumont MG 316070220000003 RURAL
71,6
São João
STD-LPD
MG 316290605000026 RURAL
96,295
Nepomuceno
São João
STD-LPD
MG 316290615000003 RURAL
62,943
Nepomuceno
LPD-LGS
Cantagalo
RJ 330110805000013 RURAL
73,272
LPD-LGS
Cantagalo
RJ 330110805000014 RURAL
49,554
LPD-LGS
Cantagalo
RJ 330110825000002 RURAL
57,9
CANTEIRO
LPD-LGS
Cantagalo
RJ 330110825000003 RURAL
46,735
LPD-LGS
Cantagalo
RJ 330110825000004 RURAL
30,336
LPD-LGS
Cordeiro
RJ 330150405000023 RURAL
57,916
LPD-LGS
Cordeiro
RJ 330150405000032 RURAL
1,171
LPD-LGS
Macaé
RJ 330240315000006 RURAL
30,191
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2
1
1
2
0
1
0
0
1
0
0
2
1
4
0
1
2
2
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
3
2
1
2
1
1
0
0
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LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
LPD-LGS
CANTEIRO
LPD-LGS
LPD-LGS
SE LGS

Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macaé
Macuco

RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ

330240325000004 URBANO
330240325000005 RURAL
330240325000006 RURAL
330240325000007 RURAL
330240327000003 RURAL
330240327000004 RURAL
330240330000001 URBANO
330240330000007 RURAL
330240330000008 RURAL
330245205000005 RURAL

0,949
110,142
124,938
0,921
52,678
57
3,547
42,174
22,976
74,359

2
3
0
1
1
1
0
1
0
1

Rio das Ostras

RJ

330452405000217

48,607

2

RURAL

Trajano de
RJ 330590110000003 RURAL
25,777
Moraes
Trajano de
LPD-LGS
RJ 330590120000002 RURAL
36,869
Moraes
Trajano de
LPD-LGS
RJ 330590120000004 RURAL
24,954
Moraes
Trajano de
LPD-LGS
RJ 330590125000004 RURAL
53,088
Moraes
Trajano de
LPD-LGS
RJ 330590125000005 RURAL
63,527
Moraes
Legenda: STD-LPD: Trecho Santos Dumont - Leopoldina; LPD-LGS: Trecho Leopoldina - Lagos;
Subestação Lagos; SE LPD: Subestação Leopoldina; SE STD: Subestação Santos Dumont.
LPD-LGS

3
5
0
3
4
SE LGS:

Matrículas
Em 2019, os municípios da área de estudo somavam um total de 163.087 matrículas da
Educação Básica, sendo o Ensino Básico responsável pela maioria, com 54,8% de matrículas
no Ensino Fundamental, 20,4% no Ensino Infantil e 14,6% no Ensino Médio. Observa-se que
o Ensino de Jovens e Adultos também é proeminente nos municípios, sendo responsável por
6,12% das matrículas. A Tabela 5.81 apresenta o quantitativo de matrículas por município no
ano de 2019, onde nota-se que só o município de Macaé/RJ já é responsável por 38,6% das
matrículas, sendo que dos municípios mineiros destacam-se Cataguases (8,2%) e Leopoldina
(6,8%).
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Tabela 5.81 – Número de matrículas da Educação Básica nos munípios da área de estudo por etapa de ensino em
2019.
Ensino
Ensino
Profissional Ensino de
Ensino
Ensino
Ensino Profissional
Ensino
Município
de Formação Jovens e
TOTAL
Infantil Fundamental Médio
Técnico de
Especial
Inicial
Adultos
nível Médio
Continuada
Argirita
137
299
76
21
25
533
Cataguases
2.733
7.387
1.909
749
63
596
505
13.437
Descoberto
191
533
213
21
19
958
Estrela Dalva
93
288
72
75
5
528
Ewbank da Câmara
184
516
206
37
32
943
Goianá
105
472
123
47
16
747
Guarani
302
910
258
27
91
135
1.561
Itamarati de Minas
158
444
66
39
25
21
732
Leopoldina
1.944
6.069
2.004
672
768
286
11.130
Piau
58
306
68
13
29
445
Pirapetinga
520
1.220
278
82
47
71
2.112
Recreio
326
958
273
89
113
53
1.717
Rio Novo
276
872
259
26
72
50
1.479
Santos Dumont
1.677
5.031
1.566
722
430
229
9.248
São João
1.170
2.826
802
100
303
169
5.137
Nepomuceno
Tabuleiro
99
450
99
21
10
669
Cantagalo
646
2.310
505
139
239
101
3.700
Cordeiro
1.019
2.473
666
270
1.018
150
5.296
Macaé
14.249
32.670
8.810
4.393
19
4.017
1.753
63.012
Macuco
468
1.146
241
30
95
30
1.950
Rio das Ostras
6.502
20.780
4.952
1.608
8
1.885
900
35.585
Trajano de Moraes
471
1.352
294
142
51
23
2.168
Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica, INEP (2019).

Índices de escolaridade
A qualidade da infraestrutura e do desempenho educacional pode ser medida com base
em indicadores, tal como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), do
Ministério da Educação. Com a análise estabelecida a partir do IDEB, as escolas e o
desempenho dos alunos são qualificados. Em uma escala de 0 a 10, o IDEB é medido
bianualmente, baseado no alcance das metas municipais e estaduais. Para os interesses deste
estudo, estão listadas na Tabela 5.82, as metas observadas em 2017 e 2019 e as que estão
projetadas para o ano de 2021, no que foi estabelecido pelo Ministério da Educação, como
evolução da qualidade de ensino no âmbito da educação do Ensino Básico na rede Pública
(Federal, Estadual e Municipal). O Governo Federal estabeleceu como meta que as escolas
alcancem a nota 6 no ensino da 4ª série/5º ano, equiparada à qualidade do ensino em países
desenvolvidos.
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Tabela 5.82 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica dos municípios da área de estudo.
4ª série/5º ano
8ª série/9º ano
3ª série EM
IDEB
Meta
IDEB
Meta
IDEB
Meta
Municípios
Observado Projetada Observado Projetada Observado
Projetada
2017 2019
2021
2017 2019
2021
2017 2019
2021
Argirita

5.7

5.5

6.3

4.2

3.9

6.3

4.0

4.3

4.5

Cataguases
Descoberto
Estrela Dalva
Ewbank Da Câmara
Goianá
Guarani
Itamarati De Minas

6.0
7.1
5.8
5.7
6.0
6.6
7.6

6.1
7.3
6.4
5.4
6.3
6.5
6.3

6.8
6.4
5.5
6.3
6.8
6.6
6.1

4.5
5.0
5.2
3.7
3.8
4.9
4.0

4.4
5.1
4.4
4.5
4.0
5.1
4.0

6.0
5.7
6.1
5.3
5.9
6.3
5.6

3.3
3.4
3.7
2.7
4.1
4.2
3.9

3.8
5.0
*
*
4.5
3.8
3.9

3.7
3.8
4.1
3.3
4.5
4.6
4.3

Leopoldina
Piau

5.7
6.1

5.8
5.7

6.0
5.7

3.9
3.1

4.3
*

5.0
5.3

3.8
2.3

4.4
4.8

4.3
2.9

Pirapetinga
Recreio
Rio Novo

5.5
5.8
6.0

5.6
6.0
5.7

6.1
6.1
6.4

4.1
3.8
4.4

4.1
4.4
3.9

6.1
5.9
5.7

2.6
3.7
2.8

*
4.6
4.4

3.4
4.1
3.4

Santos Dumont
São João Nepomuceno
Tabuleiro

6.0
6.2
5.7

6.2
6.2
5.7

6.6
6.9
6.8

4.3
3.9
5.0

4.3
4.0
4.2

5.7
5.2
5.8

3.5
2.8
3.5

4.1
3.0
3.8

3.9
3.3
4.0

Cantagalo
5.6
5.3
6.0
4.5
4.3
5.6
4.3
4.6
4.8
Cordeiro
5.5
5.3
6.5
5.0
4.9
5.6
4.0
4.4
4.4
Macaé
5.9
6.3
6.4
4.5
4.8
5.4
3.6
4.2
4.0
Macuco
5.7
6.0
6.4
4.7
4.3
5.8
4.3
4.7
4.8
Rio Das Ostras
6.2
6.6
6.3
4.9
5.4
5.7
3.5
3.7
3.9
Trajano De Moraes
5.9
5.8
7.8
4.1
5.3
6.2
4.6
4.3
5.0
Observações: * Número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados; os
resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta.
Fonte: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>

Observa-se que a maioria dos municípios atingiu a meta na 3ª série do EM em 2019,
resultado também observado em relação a 4ª série/5º ano em 2017 e 2019. Apesar de os
municípios não terem atingido a meta em relação a 8ª série/9º ano, nota-se uma tendência de
leve crescimento do IDEB para 2021, embora ainda indique a necessidade de maiores
investimentos em educação.
Outro indicador que mede o acesso da população à educação são os índices que calculam
a alfabetização. A Tabela 5.83 apresenta a Taxa de Analfabetismo dos municípios da área de
estudo, bem como a porcentagem da população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010,
alfabetizada e não alfabetizada. Nota-se que a procentagem de pessoas alfabetizadas em todos
os municípios ultrapassa 65%, mas apresentando Taxas de Analfabetismos bem variadas de 3,3
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(Rio das Ostras/RJ) a 16,6 (Estrela Dalva/MG).
Tabela 5.83 – Índices de alfabetização da população nos municípios da área de estudo.

Taxa de
População
analfabetismo alfabetizada (%)
Argirita (MG)
10,3
71,60
Cantagalo (RJ)
9,3
70,53
Cataguases (MG)
5,5
75,52
Cordeiro (RJ)
5,3
74,48
Descoberto (MG)
6,9
73,74
Estrela Dalva (MG)
16,6
66,60
Ewbank da Câmara (MG)
11
73,06
Goianá (MG)
9,5
80,62
Guarani (MG)
11,4
69,71
Itamarati de Minas (MG)
3,9
76,24
Leopoldina (MG)
7,4
73,07
Macaé (RJ)
4,1
73,49
Macuco (RJ)
8,9
69,10
Piau (MG)
12,3
71,07
Pirapetinga (MG)
7,3
73,14
Recreio (MG)
11,1
71,46
Rio das Ostras (RJ)
3,3
73,58
Rio Novo (MG)
9,1
71,65
Santos Dumont (MG)
7,1
73,68
São João Nepomuceno (MG)
5,3
75,15
Tabuleiro (MG)
11,9
70,38
Trajano de Moraes (RJ)
14,3
66,58
Município

População não
alfabetizada (%)
8,20
7,25
4,41
4,21
5,49
13,24
9,02
8,47
9,00
6,57
5,83
3,17
6,78
9,96
5,77
8,90
2,52
7,19
5,61
4,25
9,46
11,13

Fonte: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/censo/cnv/alfbr.def>

5.4.6. Estrutura Viária
Neste item serão apresentados os sistemas de transporte que interligam os municípios
da região de estudo considerando o sistema rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo e,
complementarmente, a localização de outros empreendimentos energéticos da região ou
próximos a área em estudo e os sistemas de transporte de Gás Natural do Estado, que estiverem
dentro desta mesma área de interesse. Foram consideradas todas as informações relevantes de
órgãos federais como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
Ministério dos Transportes, Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) IBGE, competências municipais como as
Prefeituras e demais sítios eletrônicos de instituições federais nacionais.
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As possíveis transformações socioeconômicas pelas quais poderão passar as cidades que
irão sofrer algum tipo de interferência dos empreendimentos devem ser avaliadas de forma a
consolidar estratégias de mitigação e controle na pressão sobre os equipamentos públicos.
Eventuais alterações nas condições de vida da população requerem a capacidade de adequação
dos serviços, de infraestrutura suficiente e atendimento eficiente às demandas socioeconômicas,
especialmente em municípios que já sejam vulneráveis social e economicamente, como é o caso
da região em Estudo.
O Estado do Rio de Janeiro possui um extenso sistema de transporte rodoviário. Este
sistema, pela disponibilidade e baixo custo, é o mais utilizado pela população residente, ou não
residente, na região de estudo, tendo como principais rodovias Federais interceptadas pelo
empreendimento a BR-040 a BR-101 e a BR-116, sendo que a BR-040 passa pelos municípios
de Ewbank da Câmara e Santos Dumont. Nos municípios de Macaé e Rio das Ostras são
cortados pela BR-101, cruzando próximo a Subestação Lagos, seguindo a nordeste durante
grande parte do corredor em análise.
A BR-120 localizada no estado de Minas Gerais cruza os municípios de Leopoldina e
Cataguases, interceptado pelos corredores da LT 345kV Leopoldina 2 – Lagos e da LT 345kV
Santos Dumont2 - Leopoldina 2.

5.4.7. Comunicação e Informação
Como infraestrutura de comunicação e informação disponível no corredor analisado,
apresentam-se os principais meios de expressão de massa e expressão individual, tais como:
audiovisual (canais de televisão), comunicação de mídia escrita (jornais impressos e web) e
comunicação pessoal (operadoras de telefone fixo e celular) – de forma que seja possível traçar
um perfil de disponibilidade e acesso à informação, além do perfil de integração entre os
municípios.
Nota-se uma grande integração, em todas as mídias, com a população de interesse, seja
por meio de e-mail, telefone ou rede social e ainda segundo dados oficiais do IBGE, o acesso à
internet no Brasil, acontece cada vez mais pelo telefone móvel. Os acessos que antes eram
majoritariamente feitos pelo computador, agora são realizados cada vez mais pelos celulares.
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“Em 2005, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
investigou, como tema suplementar, o acesso à Internet e a posse
de telefone móvel celular para uso pessoal, resultante de
convênio entre o IBGE e o Comitê Gestor da Internet no Brasil CGI.br, objetivando ampliar o conhecimento sobre a utilização
das tecnologias da informação e das comunicações no País, não
só com vistas à necessidade de indicadores para o atendimento
no contexto nacional como também à comparação internacional
de estatísticas sobre a sociedade da informação. (...) Constitui
importante fonte de estatísticas sobre a utilização das tecnologias
da informação e das comunicações pelas pessoas, subsidiando,
assim, o planejamento nacional e as políticas públicas voltadas
para o desenvolvimento tecnológico do País” (IBGE, 2005)
No período entre 2010 e 2016 o setor de telefonia tem crescido expressivamente,
segundo índices Firjan1, e suprido, em parte, a demanda no que tange ao acesso à informação
de massa e, comunicação sonora entre cidadãos. As operadoras de celular que abrangem a
região de estudos, aqui em foco são: Vivo, Tim, Nextel, Claro e Oi (Tabela 5.84).
Tabela 5.84 –Operadoras telefônicas por município na área de estudo.
Operadoras de celular
Município
Claro

Nextel

Oi

Vivo

Tim

X

X

X

X

X

X

Argirita

X

Cataguases

X

Estrela Dalva

X

Leopoldina

X

Pirapetinga

X

X

X

Recreio

X

X

X

Descoberto

X

Ewbank da Câmara

X

Guarani

X

Goianá

X

Itamarati de Minas

X

X

Piau

X

X

Rio Novo

X

X

X

X

Santos Dumont

X

X

X

X

São João Nepomuceno

X

X

X

X

Tabuleiro

X

Cantagalo

X

X

X

X

X

Cordeiro

X

X

X

X

X

Macaé

X

X

X

X

X

Macuco

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Rio das Ostras

X

X

X

X

X

Trajano de Moraes
X
X
X
Fonte: <https://listtas.com/cobertura-celular/>

X

Durante a pesquisa, também foram levantados os principais veículos de comunicação
de rádio e jornais de maior circulação nos municípios da área de estudo (Tabela 5.85). Vale
ressaltar que todas as Prefeituras Municipais possuem um site que apresenta uma seção de
notícias, onde poderão ser veículadas informações sobre o empreendimento, caso necessário
para a Comunicação Social.
Tabela 5.85 – Principais veículos de comunicação nos municípios da área de estudo
MUNICÍPIOS
RÁDIOS
JORNAIS
Argirita
Rádio Band FM
Jornal Estado de Minas
Cataguases
Rádio Melodia; Rádio Multisom Cataguases
Jornal Cataguases
Descoberto
Rádio Cultura
Jornal Folha Especial
Estrela Dalva
Rádio 100.9 FM
Ewbank da Câmara
Rádio 96.1 FM
Goianá
Rádio 101.1 FM
Guarani
Rádio Guarany; Rádio Top; Rádio Novidade
Itamarati de Minas
Rádio 106.1 FM
Jornal Leopoldinense; Portal O
Leopoldina
Rádio Cidade; Rádio Jornal
Vigilante
Piau
Rádio 107.1 FM
Pirapetinga
Rádio Pirapetinga AM
Recreio
Rádio Mundial Recreio; Rádio 96.9 FM
Jornal Pólis Recreio
Rádio Web Comunicação FM; Rádio
Rio Novo
Diário Oficial do Município
Comunitário FM
Santos Dumont
Rádio Mania; Rádio Cultura
Jornal Mensagem; Portal Cabangu
São João
Rádio Difusora; Rádio Transamérica; Rádio
Jornal Voz de S. João; Jornal SJ
Nepomuceno
Criativa
Online; Portal SJN
Tabuleiro
Rádio Mineirinha
Cantagalo
Rádio Anunciação; Nossa Rádio
Jornal da Região
Cordeiro
Rádio 94 FM
Jornal Tribuna da Serra
Jornal Expresso Regional; Jornal O
Macaé
Rádio 95 FM; Rádio FM 101; Hits FM
Debate
Macuco
Rádio Macuco
Jornal O Macuco
Portal Rio das Ostras; Jornal do
Rio das Ostras
Rádio Energia
Servidor
Trajano de Moraes
Rádio Antena Jovem
-

5.4.8. Comunidades Tradicionais
Comunidades Tradicionais são definidas pelo Decreto Federal nº 6040 de 07/02/2007
como “grupos com cultura e organização social próprias que são expressas e transmitidas por
tradição”. O uso do termo “comunidades tradicionais” pode gerar certa ambiguidade e
discriminação política para aqueles grupos sociais que não possuem essa classificação, o que
implica certa atenção na sua utilização, visto que os grupos considerados tradicionais são
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incluídos em uma categoria que envolve muitos fatores culturais e ambientais (GERHARDT,
2008; SANTOS, 2014).
Foram consideradas as comunidades objeto de legislação específica, para quem as
formas de relação com o território e os usos dos recursos naturais que são essenciais para sua
reprodução social, econômica e cultural, a partir de uma perspectiva histórica. Neste
diagnóstico foram adotadas como referência as definições do Decreto nº 6.040, de 07 de
fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e
Comunidades Tradicionais, sob a coordenação da Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (SEPPIR) da Presidência da República e que define, em seu artigo 3º:
➢

Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam
e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas
gerados e transmitidos pela tradição;
➢

Territórios Tradicionais: os espaços necessários à reprodução cultural, social e

econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma
permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os artigos 231 da Constituição e 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações.
Considerando a Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades
Tradicionais e a Portaria Interministerial nº 60/2015 – que define os procedimentos para as
tratativas com as Comunidades Tradicionais no âmbito do licenciamento, foi realizado um
levantamento das comunidades tradicionais nos municípios da AII nas bases de informação da
Fundação Cultural Palmares (FCP) e da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Importante
destacar que o Anexo I da Portaria Interministerial nº 60/2015, que define as distâncias das
terras indígenas e comunidades quilombolas que devem ser adotadas em relação às linhas de
transmissão, são de 8 km na Amazônia Legal e de 5 km nas demais regiões.
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Terras e Reservas Indígenas
A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) foi instituída pela Lei Federal nº 5.371, de 5
de dezembro de 1967, com a finalidade de estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento
da política indigenista, gerir o Patrimônio Indígena, e exercitar o poder de polícia nas áreas
reservadas e nas matérias atinentes à proteção do índio, dentre outros (BRASIL, 1967). Somente
em 28 de dezembro de 2009, foi aprovado o Estatuto da FUNAI, através do Decreto Federal nº
7.056. De acordo com este Estatuto, a FUNAI tem por finalidade: exercer, em nome da União,
a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas; formular, coordenar, articular,
acompanhar e garantir o cumprimento da política indigenista do Estado brasileiro; administrar
os bens do patrimônio indígena, dentre outros (BRASIL, 2009).
No que concerne à atuação dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal
envolvidos no licenciamento ambiental, a Instrução Normativa (IN) da FUNAI nº 02, de 27 de
março de 20155, estabelece as normas sobre a participação da FUNAI no processo de
licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades potencial e efetivamente
causadoras de impactos ambientais e socioculturais que afetem terras e povos indígenas.
De acordo com a Portaria Interministerial nº 60/2015, de 24 de março de 2015, que
regulamenta os procedimentos e os prazos para a atuação da FUNAI entende-se por terra
indígena:
“a. áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório
circunstanciado de identificação e delimitação tenha sido aprovado
por ato da FUNAI, publicado no Diário Oficial da União;
b. áreas que tenham sido objeto de portaria de interdição expedida pela
FUNAI em razão da localização de índios isolados, publicada no
Diário Oficial da União; e
c. demais modalidades previstas no art. 17 da Lei no 6.001, de 19 de
dezembro de 1973.”

A Constituição Federal Brasileira de 1988 garante em seu Artigo 20 que as terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União sendo a demarcação apenas um ato
declaratório, visto que a Lei reconhece o direito "originário" sobre as Terras; e apresenta o
Capítulo VIII destinado aos Índios o qual define:
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"Art. 231 São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcálas, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à
sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes."

O Censo Demográfico de 2010 contabilizou a população indígena com base nas pessoas
que se declararam indígenas, no quesito cor ou raça, e para os residentes em Terras Indígenas
que não se declararam, mas se consideraram indígenas. Esse Censo revelou que, no Brasil, das
896 mil pessoas que se declaravam ou se consideravam indígenas, 572 mil, ou 63,80%, viviam
na área rural, das quais 517 mil, ou 57,50%, moravam em Terras Indígenas oficialmente
reconhecidas.
Em consulta à base de dados da FUNAI, constatou-se que não há registro de Terras ou
Reservas Indígenas nos municípios integrantes do corredor preferencial proposto.
Comunidades Quilombolas
O reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos, segundo Mazurec
(2012), veio com a ampliação de direitos coletivos, “especialmente com relação ao
reconhecimento de direito de propriedade às terras ocupadas por comunidades negras que, na
ausência de uma definição ‘melhor’ desses sujeitos ao direito de reparação do Estado para com
as populações negras devido ao período da escravatura no Brasil, os denominou no artigo 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 de
‘remanescentes das comunidades dos quilombos’”.
O autor aponta para três “abordagens” nos procedimentos do licenciamento ambiental,
para a consideração destes grupos: (i) homogeneização das populações atingidas; (ii)
reconhecimento como comunidade tradicional, dotada de um modo de vida diferenciado dos
demais grupos e dependente dos recursos naturais e, por fim, (iii) como comunidade étnica
quilombola, onde identidade e território estão correlacionados.
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As Comunidades Quilombolas, tal como apresentado pela Fundação Cultural Palmares
(FCP), são “remanescentes de quilombos segundo critérios de auto definição, com trajetória
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida, que tenham
sido certificadas pela Fundação Cultural Palmares”.
Por sua vez Terras Quilombolas (TQ) são “áreas ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos, utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social,
econômica e cultural, identificadas, delimitadas ou tituladas por órgão competente” INCRA –
conforme determina o Decreto nº 4.887 de 20/11/2003, que regulamenta tal procedimento
tratado no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
No que tange ao licenciamento ambiental, segundo informações da Portaria
Interministerial nº 60 de 24 de dezembro de 2015, Capítulo I, parágrafo IX e XIII, serão
consideradas as Terras Quilombolas que “tenham sido reconhecidas por RTID devidamente
publicado” pelo INCRA, sendo este documento o Relatório Técnico de Identificação e
Delimitação.
Em consulta à base de dados da FCP e INCRA, não foram constatadas a presença de
Terras Quilombolas ou Comunidades Quilombolas nos municípios interceptados pelo corredor
preferencial.
5.4.9. Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico
Um Patrimônio compreende lugares, objetos e manifestações culturais diversas que,
valorizadas por serem provenientes de nossos ancestrais, têm importância social, cultural,
econômica, científica e também são exemplos insubstituíveis de fonte de vida e inspiração.
Trata-se de ponto de referência, identidade, aquilo que distingue os brasileiros de outros povos
e culturas e que, portanto, deve ser protegido. Sabe-se que uma das principais razões da
preservação do patrimônio é a melhoria da qualidade de vida da comunidade, que implica seu
bem-estar material e espiritual, a garantia do exercício da memória e da cidadania.
A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 216, discorre sobre patrimônio
arqueológico e cultural, material e imaterial, e sobre à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, e estabelece ao poder público o dever de
zelar pelos patrimônios brasileiros. Com isso foi criado o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), na década de 30, com o intuito de proteger os bens mais fáceis de
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serem perdidos ao longo do tempo, que são a história e a imaterialidade que formaram nossa
cultura local e também o que difere a humanidade dos outros grupos animais, nossa capacidade
de produzir cultura.
A Constituição Federal também estabelece, no seu artigo 23, como competência comum
à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a proteção do patrimônio cultural em toda sua
diversidade, evitando perdas, danos e evasões e proporcionando pleno acesso a ele. E acentua,
no artigo 30, a competência municipal na promoção da proteção do patrimônio históricocultural local. A capacidade de cada município de resguardar seus patrimônios coletivos,
através de políticas públicas, é um importante indicador, pois as ações de preservação
possibilitam a recriação e ressignificação da memória coletiva no presente, reforçando o
significado da participação da sociedade em ações que fortaleçam a cidadania.
De acordo com a Carta Internacional de Lausanne, publicada em 1990, o conhecimento
das origens e desenvolvimento das sociedades humanas é de fundamental importância para toda
a humanidade por possibilitar o reconhecimento das nossas raízes culturais e sociais. Dessa
forma, as políticas urbanas de mobilidade, saneamento básico, aproveitamento dos recursos
hídricos, preservação ambiental, habitação, rede de saúde, segurança, desenvolvimento
socioeconômico, ou toda e qualquer relação que o ser humano desempenhe em seu meio,
produzem repercussões diretas no território e, por isso, de extrema importância para o
planejamento futuro dessa inter-relação, de forma cada vez mais equilibrada, para à manutenção
de um meio ambiente saudável para todos os partícipes desse processo, garantindo também
nossas origens histórico-culturais.
Destaca-se que o presente empreendimento, através do Processo IPHAN nº
01450.001612/2020-36, já obteve a anuência a Licença Prévia através do Ofício nº
6777/2020/CNL/GAB PRESI/PRESI-IPHAN (SEI/IPHAN 2354094 e SEI/IBAMA 8937181)
em 10/12/2020 nos termos da Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015 e da
Instrução Normava IPHAN nº 001 de 25 de março de 2015 (em Anexo a este Volume).
A seguir, apresenta-se um resumo da Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico dos principais Sítios Arqueológicos levantados. Foram realizadas distintas
formas de caracterização, tendo-se em conta a avaliação do potencial deste empreendimento
em relação à matriz arqueológica. Em todas as áreas foram consideradas as características
ambientais observadas no reconhecimento de campo, além da pesquisa bibliográfica. No
reconhecimento de campo foram averiguadas a disponibilidade de recursos hídricos, existência
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de fontes de matérias-primas rochosas e argilosas, cavidades passíveis de servir como abrigos
e áreas ocupadas tradicionalmente.
Avaliação do Potencial Arqueológico da área de estudo
Atualmente, no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), o Estado de Minas
Gerais apresenta 2.141 sítios arqueológicos cadastrados e o Estado do Rio de Janeiro contempla
1.219 cadastros. Números esses expressivos devido a grande quantidade de pesquisas nesses
locais com potencial intrínseco dada a riqueza de recursos naturais presentes.
O contexto arqueológico da Região Norte Fluminense possui um relevante histórico de
pesquisas arqueológicas, sendo razoavelmente bem conhecido o processo de ocupação humana,
relacionado a uma longa história de adaptações e diferentes dinâmicas de uso dos recursos. De
uma perspectiva regional, há evidências diversificadas de ocupações recuadas no tempo,
representadas por diversos sambaquis e sítios líticos relacionados a grupos caçadorescoletores-pescadores, sítios arqueológicos ligados aos povos de dois principais troncos
linguísticos Tupi e Jê, além dos sítios arqueológicos históricos relacionados às missões
religiosas e aldeamentos, e finalmente igrejas, antigas fazendas, sistemas de vias férreas que
permitem caracterizar o intenso processo de ocupação humana regional.
O contexto arqueológico de Minas Gerais apresenta sítios arqueológicos associados
tanto a grupos indígenas "caçadores-coletores", quanto a grupos indígenas "agricultoresceramistas" ou ainda, associados ao período histórico/colonial. Para as áreas elevadas,
constituídas por sistemas de colinas, morros e serras, os vestígios materiais foram detectados
em elevações mais ou menos suaves, nos flancos superior, médio e inferior das encostas, mas
também nos terraços fluviais, abrigos rochosos, entre outros. As diferentes características e
densidades dos vestígios encontrados permitem supor a existência de ampla variabilidade nas
ocupações e no uso diferencial da paisagem e seus recursos.
Os dados arqueológicos obtidos para a Zona da Mata Mineira, de certo modo,
corroboram as informações históricas e etnohistóricas sobre sua ocupação por populações
indígenas. Todavia, no que tange à análise da cultura material, são identificados atributos
tecnológicos e morfológicos na indústria cerâmica típicos de uma tradição arqueológica
historicamente relacionada a grupos de origem Tupi.
Desde a atuação do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA),
implantado no Brasil na década de sessenta, estabeleceu-se que no Estado de Minas Gerais
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predominava uma tradição arqueológica cerâmica tecnologicamente desenvolvida, porém, sem
a presença de decoração pintada ou elaborada como aquela testemunhada pela Tradição
Tupiguarani, típica das regiões costeiras e outras partes do país. As Tradições mais
frequentemente citadas para Minas Gerais eram a Aratu e a Una (DIAS, 1992; PROUS, 1992).
De modo geral em sua configuração ambiental, geológica e arqueológica, a ordenação dos sítios
pré-coloniais da Zona da Mata Mineira apresenta certa unicidade. São lito-cerâmicos a céu
aberto, unicomponenciais, apresentando vestígios em superfície e em pouca profundidade.
Para os geoindicadores de potencial arqueológico observados durante vistoria dos
pontos de averiguação na área do traçado que corta o Estado do Rio de Janeiro temos a maior
porcentagem dos pontos com 70% para presença de corpos hídricos em até 500 metros e 30%
ausente para geoindicador. No que diz respeito aos geoindicadores de potencial arqueológico,
no Estado de Minas Gerais, observados em campo que são elementos do meio físico-biótico
dotados de alguma expressão locacional para os sistemas regionais de povoamento, os pontos
de averiguação apresentaram em 43,8% de presença de corpos hídricos em até 500 metros e
56,3% dos pontos não foram percebidos geoindicadores.
Sítios Arqueológicos no entorno do empreendimento
Dentro de uma área de influência, designadas por um buffer de 200m no entorno do
empreendimento, foram identificados 4 sítios arqueológicos no trecho do traçado da LT Santos
Dumont-Leopoldina, e 3 no trecho do traçado de Leopoldina-Lagos. A Tabela 5.86 apresenta a
descrição dos sítios arqueológicos segundo o CNSA/IPHAN e a Figura 5.176 demonstra a sua
localização e proximidade com o traçado.
Todos os sete sítios arqueológicos localizados foram visitados para atualização de suas
informações cadastrais, mas, em nenhuma visita, foram encontrados vestígios arqueológicos
mencionados nos seus registros como sítios.
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UF

MG

RJ

Tabela 5.86 – Sítios Arqueológicos no entorno do traçado do empreendimento.
Sítio
Município
Coordenadas
CNSA
Descrição
Arqueológico
Sítio lito-cerâmico Tupiguarani, fragmentos
23K 705445 /
Descoberto
Goiabeiras
MG00933
cerâmicos de formas e tamanhos variados
7621149
com diversos tipos de decoração.
Sítio lito-cerâmico Tupiguarani, fragmentos
São João
23K 715153 /
cerâmicos de formas e tamanhos variados
Poca
MG00923
Nepomuceno
7615818
com diversos tipos de decoração e lascas de
quartzo.
São João
23K 703715 /
Sítio unicomponencial, pré-histórico,
Vira Chapéu
MG00934
Nepomuceno
7621165
vestígios de lascas de quartzo.
Pedras sobrepostas, com formato
Ruína da
23K 650450 /
quadrangular, aproximadamente 5m em cada
Santos Dumont
MG01202
Francesa
7621858
vértice, altura variando entre 80cm e 1,60m
e largura de 50cm.
23K 778468 /
Sítio situado no topo do morro com elevação
Cantagalo
RJ-GP-06
RJ00093
7560626
de cota entre 60/70 metros.
23K 779038 /
Cordeiro
Candim
RJ00104 Fragmentos cerâmicos esparsos de cor negra
7560675
Material cerâmico e louças e presença de
24K 192601 /
Rio das Ostras
Coqueiro
RJ01148
estruturas construtivas com alicerce em
7521319
rocha
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(a)

(b)
Figura 5.176 – Localização dos Sítios Arqueológicos no entorno do traçado do empreendimento: (a) Trecho
Santos Dumont – Leopoldina; (b) Trecho Leopoldina – Lagos.
Fonte: Imagem Google Earth Pro.
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6. CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA E ASPECTOS CONSTRUTIVOS
DA LINHA DE TRANSMISSÃO

6.1. Linha de Transmissão (LT)
A Linha de Transmissão (LT) 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 - Lagos C1
tem seu Trecho 1 originado na SE Santos Dumont, que será ampliada, partindo até o município
de Leopoldina/MG onde será instalada a SE Leopoldina, também objeto deste licenciamento.
Desta SE, a linha prossegue em seu Trecho 2 até a SE Lagos, a qual também será ampliada.
Ambos os trechos da LT têm a função de suprir a demanda da região através de um circuito
simples, trifásico com tensão máxima operativa entre fases (Vmax) no trecho de 362 kV e uma
tensão nominal de 345 kV. Desta forma, a LT se apresenta em dois trechos que totalizam 250
km de extensão, discriminados entre:
➢ LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1: 96 km;
➢ LT 345 kV Leopoldina 2 C1 - Lagos C1: 154 km.
Para o dimensionamento da faixa de servidão foram considerados os critérios
estabelecidos na Norma ABNT-NBR-5422/1985, a qual atende ao desempenho mecânico e
elétrico, associado ao ângulo de balanço dos condutores e a largura mínima necessária para
atender aos valores adequados de gradiente superficial, radio-interferência, ruído audível,
campo elétrico e campo magnético, conforme estabelecido no Edital de Leilão da ANEEL nº
002/2019.
Os 3 (três) primeiros critérios foram verificados para a tensão máxima de operação do
empreendimento e os 2 (dois) últimos para a tensão operativa. Atendendo aos critérios elétricos
e mecânicos descritos anteriormente, estabeleceu-se uma largura de 44 m para a faixa de
servidão em ambos os trechos. Com base nestas características é possível determinar que a área
total abrangida pela faixa de servidão do empreendimento é de 1540 ha. A Tabela 6.1 apresenta
um resumo das caracteristicas dos dois trechos da LT.
Tabela 6.1 – Características básicas da Linhas de Transmissão.
CARACTERÍSTICA
LT
DESCRIÇÃO
Santos Dumont (2) – Leopoldina (2) (C1)
Tensão Nominal
345 kV
Leopoldina (2) (C1) – Lagos (C1)
Santos Dumont (2) – Leopoldina (2) (C1)
Número de Circuitos
Circuito Simples
Leopoldina (2) (C1) – Lagos (C1)
Santos Dumont (2) – Leopoldina (2) (C1)
Fases
Trifásico
Leopoldina (2) (C1) – Lagos (C1)
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Extensão
Largura da Faixa de
Servidão
Área da Faixa de Servidão

Santos Dumont (2) – Leopoldina (2) (C1)
Leopoldina (2) (C1) – Lagos (C1)
Santos Dumont (2) – Leopoldina (2) (C1)
Leopoldina (2) (C1) – Lagos (C1)
Santos Dumont (2) – Leopoldina (2) (C1)
Leopoldina (2) (C1) – Lagos (C1)

96 km
154 km
44 m
4,23 km²
6,32 km²

6.1.1. Distâncias de Segurança
As distâncias de segurança para as LTs operando em regime de longa duração foram
calculadas conforme metodologia indicada no capítulo 10 da Norma ABNT-NBR-5422/1985.
As distâncias de segurança para operação de curta duração (condição de emergência) foram
calculadas conforme metodologia indicada no item 10.4 da mesma norma. A verificação das
distâncias de segurança deve ser feita com os cabos condutores e para-raios nas temperaturas
que conduzam aos menores espaçamentos, a partir da mesma temperatura ambiente,
principalmente em relação a outras LTs. A Tabela 6.2 apresenta as distâncias de segurança
mínimas em relação a diversos obstáculos naturais ou contruídos que são atravessados pela LT
ou dela se aproximam.
Tabela 6.2 – Distâncias de Segurança em relação a obstáculos naturais ou construídos.
OPERAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO
NATUREZA DA REGIÃO OU OBSTÁCULO
DISTÂNCIA (m)
Locais acessiveis apenas a pedestres
8,5
Locais onde circulam máquinas agrícolas
8,5
Rodovias, ruas e avenidas
10
Ferrovias não eletrificadas
11
Ferrovias eletrificadas ou com previsão de eletrificação
14
Suporte de linha pertencente a ferrovias
5,6
Águas navegáveis
H + 3,6
Águas não navegáveis
7,6
Linha de Transmissão ou distribuição de energia elétrica
2,8
Linhas de Telecomunicações
3,4
Telhados e Terrados
5,6
Paredes
4,6
Paredes Cegas

2,1

Instalações transportadoras
4,6
Veículos rodoviários e ferroviários
4,6
Vegetação de Preservação Permanente
5,6
OPERAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (CONDIÇÃO DE EMERGÊNCIA)
Locais acessíveis apenas a pedestres
7,8
Locais onde circulam máquinas agrícolas
7,8
Rodovias, ruas e avenidas
8,2
Ferrovias não eletrificadas
9,4
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6.1.2. Série de Estruturas (Torres)
Estima-se que a Linha de Transmissão (LT), em sua extensão total, terá cerca de 450
torres, com vão médio entre as torres de aproximadamente 450 metros. Os tipos de torres que
irão compor a série de estruturas serão do tipo metálico treliçada autoportante (40% do total) e
estaiada (60% do total), apresentando alturas que variarão entre 14,5 m e 46,5 m.
As silhuetas típicas das estruturas predominantes na construção da LT serão
apresentadas no Projeto Básico de Engenharia. O resumo sobre os tipos de estruturas estão
apresentadas na Tabela 6.3 e 6.4. A seguir apresenta-se os esquemas de cada tipo de torre, as
quais são:
➢ Torre estaiada de suspensão leve tipo RMEL;
➢ Torre estaiada de suspensão pesada tipo RMEP;
➢ Torre autoportante de suspensão leve tipo RMSL;
➢ Torre autoportante de suspensão pesada tipo RMSP;
➢ Torre autoportante de ancoragem meio de linha tipo RMAA;
➢ Torre autoportante de ancoragem meio de trilha e ancoragem fim de linha tipo RMAT;
➢ Torre autoportante de transposição tipo RMTR.

Autoportante

Estaiada

Tabela 6.3 - Tipos de Estruturas presentes no trecho Santos Dumont – Leopoldina e suas características básicas.
DEFLEXÃO VÃO MÉDIO
ESTRUTURAS
ALTURAS NOMINAIS (m)
(°)
(m)
0
525
RMEL
18 a 40,5
(Suspensão leve)
1
590
0
625
RMEP
22,5 a 45
(suspensão pesada)
2
560
0
525
RMSL
16,5 a 42,0
(suspensão leve)
1
490
0
750
RMSP
16,5 a 46,5
(suspensão pesada)
5
575
RMAA
30
400
16,5 a 43,5
(ancoragem meio de trilha)
Ancoragem meio
60
400
de trilha
RMAT
16,5 a 31,5
Ancoragem fim de
20 (LT)
400
trilha
30(SE)
0
700
RMTR
14,5 a 40
(transposição)
4
565
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Autoportante

Estaiada

Tabela 6.4 – Tipos de estruturas presentes no trecho Leopoldina – Lagos e suas características básicas.
DEFLEXÃO VÃO MÉDIO
ALTURAS NOMINAIS
ESTRUTURAS
(°)
(m)
(m)
0
575
RMEL
18 a 40,5
(Suspensão leve)
1
535
0
685
RMEP
22,5 a 45
(suspensão pesada)
2
610
0
575
RMSL
16,5 a 42,0
(suspensão leve)
1
535
0
815
RMSP
16,5 a 46,5
(suspensão pesada)
5
645
RMAA
30
500
16,5 a 43,5
(ancoragem meio de trilha)
Ancoragem meio
60
450
de trilha
RMAT
16,5 a 31,5
Ancoragem fim de
20 (LT)
450
trilha
30(SE)
0
760
RMTR
14,5 a 40
(transposição)
4
625

Torre Tipo RMEL
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Torre Tipo RMEP

Torre Tipo RMSL

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

459

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Torre Tipo RMSP

Torre Tipo RMAA
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Torre Tipo RMAT

Torre Tipo RMTR
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6.1.3. Tipificação dos Solos e Fundações
Fundações para Solos Normais
Consideram-se como normais os solos argilosos, arenosos, siltosos ou mistos (argilosiltosos, arenoargilosos etc.) com ou sem presença de água e rocha abaixo do nível da base da
escavação das fundações. Para esses solos é prevista como alternativa preferencial a instalação
de fundações típicas em tubulões de concreto armado, verticais, com ou sem base alargada.
Para solos em que a alternativa em tubulões se mostrar inadequada é prevista a instalação de
fundações em sapatas de concreto. Para rocha sã ou pouco fraturada é prevista a instalação de
tubulões curtos ou blocos em concreto armado ancorados na rocha. Nos locais em que seja
possível escavar a rocha poderá ser utilizado como alternativa fundação em tubulão curto em
concreto armado engastado diretamente na rocha.
Fundações para Solos Especiais
Os solos muito fracos, com ou sem presença d’água a baixa profundidade, é prevista a
instalação de estacas metálicas, raiz ou de concreto armado coroadas por blocos de concreto
armado independentes ou interligados por vigas horizontais. O detalhamento dessas fundações
será desenvolvido na fase do projeto executivo quando forem conhecidas as características do
solo dos locais onde serão instaladas as estruturas e selecionados os métodos construtivos mais
adequados às condições locais.
6.1.4. Bases das Torres
O tipo da fundação se define na fase de tipificação dos solos. Considerando que a região
de implantação da futura LT tem solos com perfis geotécnicos variados, em termos de conteúdo,
espessura e propriedades, em determinados trechos o substrato se constitui de rocha sã.
Para este projeto, com base em experiências anteriores na região, está previsto o
conjunto de fundações, por tipologia de torres, descrito a seguir.
Estruturas Estaiadas
As fundações para os mastros das estruturas estaiadas poderão ser executadas em sapata,
tubulão, bloco pré‐moldado, bloco chumbado em rocha ou hastes helicoidais. Em relação aos
estais, estes poderão ser em tubulão, haste ancorada em rocha, bloco pré‐moldado, bloco
ancorado em rocha ou hastes helicoidais.
As Figuras 6.1 a 6.8 exemplificam algumas dessas fundações. A definição de cada tipo
ocorrerá em função das características do solo, de acordo com o perfil geotécnico do terreno,
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após os trabalhos de sondagens, a serem avaliadas na fase de elaboração do Projeto Executivo
do empreendimento.

Figura 6.1 - Fundação em tubulação sem base alargada para os estais

Figura 6.2 - Fundação em viga pré-moldada para os estais

Figura 6.3 - Fundação em barra ancorada sem tricone para os estais
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Figura 6.4 - Fundação em barra ancorada com tricone para os estais

Figura 6.5 - Fundação em tubulação sem base alargada para o mastro

Figura 6.6 - Fundação em sapata pré-moldada com regeneração para o mastro
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Figura 6.7 - Fundação em sapata pré-moldada com placa pré-moldada para o mastro

Figura 6.8 - Fundação em bloco ancorado em rocha para o mastro

Estruturas Autoportantes
As fundações para as estruturas autoportantes poderão ser executadas em tubulão,
sapata, bloco ancorado em rocha ou especiais (estacas metálicas). Da mesma forma que a
tipologia anteriormente ilustrada, a definição de cada tipo será feita em função das
características do solo, após os trabalhos de sondagens geotécnicas, a serem avaliadas na fase
de elaboração do Projeto Executivo do empreendimento. A Figura 6.9 a 6.12 ilustram
graficamente algumas dessas fundações.
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Figura 6.9 - Fundação em tubulação com base alargada

Figura 6.10 - Fundação em tubulação sem base alargada

Figura 6.11 - Fundação em sapata
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Figura 6.12 - Fundação em bloco ancorado em rocha

6.1.5. Premissas do Projeto
Considerando os aspectos desse trecho, em particular em relação à geologia, ao relevo,
às formas topográficas e às tipologias de vegetação nativa arbórea que ainda remanescem na
região de implantação do empreendimento, situadas em APPs ou em fragmentos esparsos,
procurar-se-á locar as torres de modo que se possam realizar as atividades de construção com a
menor necessidade de supressão de vegetação.
Neste sentido, as principais premissas do projeto estão listadas a seguir:
➢ Não locar estruturas nas proximidades de moradias isoladas, vilarejos e áreas
periurbanas.
➢ Adotar o alteamento das estruturas, para que propiciem altura suficiente para a
passagem dos cabos sobre os remanescentes de fragmentos florestais sem a
necessidade de supressão de vegetação.
➢ Uso de estruturas de maior altura e, por conseguinte, de vãos mais otimizados
➢ Evitar a erradicação de cultivos existentes de porte baixo e que não colocam em
risco a operação da LT.
➢ Evitar a abertura de acessos novos e, caso necessário, fazer o controle de erosões.
➢ Evitar locar torres em fragmentos florestais.
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6.1.6. Diretrizes Selecionadas
Apresenta-se as diretrizes selecionadas para os dois trechos da LT 345 kV, integrantes
do lote 3 do Edital de Leilão ANEEL n°02/2019.
Travessias de LTs da Rede Básica
➢ LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1
⚫

Sob LT 345 kV Santos Dumont 2 – Juiz de Fora

➢ LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos C1
⚫

Sob LT 345 kV Adrianópolis – Macaé Merchant

⚫

Sob LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé Merchant
Travessias de LTs

➢ LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1
⚫

Sobre LT 138 kV Santos Dumont 2 – PCH Piau

⚫

Sobre LT 138 kV PCH Guary – UTE Juiz de Fora

⚫

Sobre LT 138 kV PCH Maurício – Leopoldina

➢ LT 345 kV Leopoldina 2 – Lagos C1
⚫

Sobre LT 138 kV Além Paraíba – Cataguases 2

⚫

Sobre LT 69 kV Leopoldina – Recreio

⚫

Sobre LT 138 kV Macabu PCH – Ilha dos Pombos

⚫

Sobre LT 138 kV Val de Palmas – Bom Jardim

⚫

Sobre LT 138 kV Ramal PCH – Santa Rosa II

⚫

Sobre LT 138 kV UHE Simplício – Rocha Leão

⚫

Sobre LT 138 kV PCH Macabu – Julius ARP

⚫

Sobre LT 138 kV PCH Macabu – Rocha Leão

⚫

Sobre LT 138 kV Rocha Leão – Campos

⚫

Sobre LT 138 kV Rocha Leão – Iriri

⚫

Sobre LT 138 kV Rocha Leão – Petrobrás

⚫

Sobre LT 69 kV Rocha Leão – Macaé
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6.2. Subestações
O empreendimento visa realizar a instalação de uma Subestação no município de
Leopoldina/MG denominada SE Leopoldina 2, além de realizar a ampliação de duas SE já
existentes, a SE Santos Dumont 2 e a SE Lagos. A SE Santos Dumont 2 é de propriedade da
Transmissora Brasileira de Energia (TBE) e encontra-se já em Fase de Operação de acordo com
os critérios definidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A SE Lagos é de
propriedade da Transmissora Lagos SPE S.A e encontra-se, dentro do licenciamento ambiental,
em Fase de Instalação do empreendimento segundo o órgão licenciador estadual.
No âmbito do presente licenciamento, a SE Leopoldina 2 contemplará a instalação dos
seguintes equipamentos:
➢ TENSÃO DE OPERAÇÃO 345Kv (Disjuntor e Meio - DJM) contendo:
⚫

1 Módulo de Infraestrutura Geral – MIG;

⚫

2 Módulos de Interligação de Barras (345 kV);

⚫

2 Módulos de Conexão de Transformador;

⚫

2 Módulos de Entrada de Linha (para Santos Dumont 2 e Lagos);

⚫

7 Unidades de Autotransformação Monofásia 345/v3-138/v3-13,8 kV de 75 MVA
cada.

➢ TENSÃO DE OPERAÇÃO 138 kV (Barra Dupla 4 Chaves - BD4) contendo:
⚫

6 Módulos de Entrada de Linha;

⚫

2 Módulos de Conexão de Transformador;

⚫

1 Módulo de Interligação de Barras.
Para ampliações de Subestações existentes serão utilizadas áreas internas ao terreno da

Subestação e a aquisição de área adicional pelo empreendedor, na qual será contemplado espaço
suficiente para as seguintes instalações:
➢ SE Santos Dumont 2:
⚫

1 Módulo de Interligação de Barras;

⚫

1 Módulos de Entrada de Linha (para Leopoldina 2).
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➢ SE Lagos:
⚫

1 Módulo de Interligação de Barras;

⚫

1 Módulos de Entrada de Linha (para Leopoldina 2).
A Tabela 6.5 apresenta as características básicas de cada subestação a ser acessada.

Características

Tabela 6.5 - Características básicas das subestações.
Subestações (SE)
Santos Dumont 2

Leopoldina 2

Lagos

Tensão Nominal

345 kV

345 kV/ 138 kV

345 kV

Potência Instaladora

Sem transformação

transformação de 450
MVA

Sem transforação

Área da propriedade

Existente

289.200,27 m²

Existente

Área a ser instalada

8.339,95 m² (ampliação)

46.136,80 m²

16.512,784 m²
(ampliação)

De acordo com o Edital ANEEL 002/2019, serão executadas todas as obras civis e de
montagem correspondentes às novas instalações e expansões, considerando que as áreas
destinadas às ampliações necessitam de acertos quanto a terraplenagem, necessidade de
complementação da drenagem, complementação das áreas britadas e malha de aterramento
principal. Os elementos urbanísticos tais como vias de acesso, de circulação e cercas externas
precisam ser reestudadas, complementadas e/ou realocadas para atender as novas necessidades
de circulação e/ou aumento de área.
Os projetos serão baseados no atendimento das condições locais e das exigências e
critérios definidos no Edital do Leilão ANEEL nº 002/2019, observando ainda as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes ao assunto, sempre em suas
últimas revisões, estendendo-se à especificação dos materiais a serem empregados, podendo-se
utilizar normas técnicas de outras entidades, internacionalmente reconhecidas, onde as normas
da ABNT não forem suficientes.
As interveções a serem realizadas, tanto na instalação quanto na ampliação das SE, são:
terraplenagem, execução de fundações, drenagem e montagens eletromecânicas e elétricas.
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6.2.1. Terraplanagem
Para ampliação da Subestação estão previstas obras de terraplanagem. Para tal, a partir
dos arranjos básicos das SEs e dos levantamentos geotécnico e topográfico, serão definidas as
cotas de implantação das plataformas das áreas das ampliações e as inclinações dos taludes, de
modo a otimizar os serviços de movimentação de terra. Para a execução do aterro serão adotadas
as recomendações da NBR-5.681 e NBR-7.180 a 7.182 da ABNT. Os serviços de terraplenagem
podem contemplar as atividades de supressão de vegetação, limpeza superficial e raspagem do
terreno, corte, aterro e compactação, escavação, reaterro, entre outras. Tais atividades são
detalhadas a seguir. O volume total de terraplanagem para as SEs será estimado na fase de
projeto executivo.
Limpeza Superficial e Raspagem do Terreno
Nesta etapa será realizada a remoção da vegetação rasteira e da camada superficial do
solo. A camada superficial do solo será removida por meio de raspagem de toda a área e
transportada para locais pré-estabelecidos. A raspagem deverá atingir a profundidade de
aproximadamente 30cm.
Caso a raspagem seja maior do que o valor acima mencionado, poderá ser considerada
como escavação. Nessa raspagem, o solo não deverá apresentar raízes e detritos. A remoção
mencionada será transportada para uma área de bota-fora temporário, dentro dos limites da área
prevista para ampliação da SE, onde haverá a distribuição em camadas, compactação e revegetação, de modo a manter a aparência do local. A camada superficial do solo, proveniente
dessa raspagem, poderá ser estocada, para posterior utilização no plantio de grama nos taludes
e ajardinamento.
Supressão de Vegetação
Consiste na remoção de toda a vegetação composta de árvores com diâmetro superior a
15 cm e arbustos existentes no terreno, incluindo a remoção de raízes. Estes materiais serão
removidos para locais previamente aprovados pela fiscalização, a fim de que não causem
prejuízos à execução dos serviços na obra, ao paisagismo local, ao meio ambiente e a terceiros.
Tal atividade será realizada em consonância com a Autorização de Supressão de Vegetação
(ASV) a ser obtida junto ao IBAMA.
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Corte
O material escavado e não aproveitado na construção de aterros será movido e
reaproveitado na área da SE Lagos e deverá ser executada compactação controlada com o
intuito de evitar a ocorrência de processos erosivos. As inclinações dos taludes de corte do
terreno serão executadas conforme especificadas no projeto, a fim de garantir a estabilidade dos
mesmos. Atingida a cota final de escavação, caso a superfície do solo apresente áreas com grau
de compactação natural inferior ao especificado para os aterros, será executada uma escavação
adicional de 0,3 m com posterior reaterro e compactação em camadas.
Aterro e Compactação
O maciço de aterro terá as dimensões indicadas no Projeto Básico. Os equipamentos
utilizados na compactação (rolos pé-de-carneiro, vibratórios, pneumáticos, etc.) irão satisfazer
às exigências e aos fins a que se destina o aterro. O material a ser utilizado na construção do
maciço será o material retirado do corte.
A área a ser aterrada será limpa e isenta de raízes, detritos e materiais com fraca
capacidade de suporte, tais como argila mole com materiais orgânicos e/ou areia muito.
O material de aterro será lançado e compactado em camadas horizontais com cerca de
20 cm de solo solto. O material será homogeneizado por meio de grades e, caso necessário,
será utilizado caminhão pipa para a regularização da umidade do solo homogeneizado. O
desvio da umidade deverá estar entre mais ou menos 2% da umidade ótima do Ensaio Normal
de Compactação (NBR-7.182). O material do maciço deverá ser compactado com a umidade
ótima até atingir um grau de compactação não inferior a 95% do Ensaio Normal de
Compactação (NBR-7.182).
Pretende-se realizar um ensaio de controle de compactação por camada nos pontos
indicados pela fiscalização. Os controles de compactação e umidade serão feitos por pessoal
especializado. As várias etapas dos serviços de compactação serão previamente autorizadas
pela fiscalização com base nos dados obtidos do material e sua aplicação. A superfície da crista
do maciço deverá ficar no nível indicado em projeto.
Os taludes devem ser acertados manualmente onde se fizer necessário, observando-se
as inclinações de projeto. Os taludes de corte e aterro deverão receber proteção vegetal que
será definida em projeto específico, de acordo com as características climáticas da região.
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Escavações
As escavações para execução das fundações deverão obedecer às dimensões indicadas
no projeto. Em função da natureza do solo e da profundidade das escavações, serão definidos
a necessidade e o tipo de escoramentos a utilizar. O material das escavações adequado para o
reaterro será estocado ao longo das valas ou das áreas de escavação a uma distância conveniente
para evitar desmoronamento, retorno à escavação e/ou empecilhos para execução dos demais
serviços. O material inadequado para reaterro e o material em excesso serão removidos para
locais determinados pela fiscalização. As escavações serão mantidas sem presença de água por
meio de bombeamento, se necessário, tomando-se também providências para que a água da
superfície não escoe para dentro das mesmas.
Toda escavação realizada para execução de drenagem e/ou malha de terra deverá ser
reaterrada.
Reaterro
Inicialmente, o material para reaterro será previamente aprovado pela fiscalização. Os
locais a serem reaterrados deverão estar limpos, removendo-se pedaços de madeira ou outros
materiais, obedecendo-se aos mesmos controles e exigências expostos neste item.
O reaterro será executado em camadas de 20 cm de material solto, com umidade ótima
e compactado manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactação de no mínimo
95% do Ensaio Normal de Compactação (NBR-7.182). O controle da compactação será visual
e, em caso de dúvidas, a fiscalização fará verificações em campo, medindo-se o peso específico
pela cravação de cilindro amostrador de paredes finas e determinando-se a umidade, pelo
equipamento "Speed".
Após a execução dos reaterros e acertos do terreno, a terra excedente será removida para
local licenciado, onde será espalhado em camadas, compactado e re-vegetado.
6.2.2. Fundações
As fundações das Subestações serão projetadas e executadas de acordo com as normas
da ABNT para cada particularidade. Considerando cargas, esforços dinâmicos, peso próprio,
curto-circuito, carga de vento além das condições geotécnicas do local da subestação, poderão
ser utilizados os seguintes tipos de fundação:
➢ Fundação em estacas pré-moldadas de concreto e ou metálicas;
➢ Fundação em sapatas de concreto armado;
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➢ Fundação em Tubulões em Concreto Armado;
➢ Fundação em Estacas escavadas em Concreto Armado;
➢ Fundação para postes e suportes de concreto armado pré-moldados;
A locação das fundações propostas deverá ser feita topograficamente e com base no
desenho locação das fundações. Os chumbadores serão locados com o uso de gabaritos. A
elevação do topo das fundações em relação ao terreno acabado, sem brita, será de 20 cm, salvo
onde houver platôs com declividade.
Fundação em Estacas
As estacas poderão ser metálicas ou pré-moldadas de concreto. As peças de concreto
poderão ou não ser centrifugadas e deverão ser providas de anéis metálicos, soldados à
armadura longitudinal e projetadas de maneira a permitir a emenda das estacas durante a
cravação. As emendas garantirão a ligação entre seus elementos e uma unidade no conjunto
que terá igual resistência ao longo de todo o comprimento.
O concreto das estacas pré-moldadas deverá apresentar uma resistência igual ou superior
a 20 MPa. O aço será o CA-50. As estacas pré-moldadas só poderão ser transportadas e
cravadas depois de decorridos no mínimo, 28 dias de sua concretagem. As estacas pré-moldadas
serão dimensionadas para resistir, além da carga normal de projeto, as tensões oriundas da
cravação e do transporte.
As estacas metálicas deverão ser soldadas de topo, com reforço de tala soldada em todo
o comprimento. As estacas metálicas deverão ser isentas de corrosão, trincas ou qualquer
deficiência que possa comprometer sua segurança. Não serão admitidos erros de cravação em
planta superiores a 10% do diâmetro da estaca medidos no nível de arrasamento das mesmas.
As estacas serão cravadas por percussão de modo contínuo até profundidade tal que
permita obter com segurança a carga de projeto requerida. A cravação deverá ser executada
segundo programa previamente apresentado e aprovado pela fiscalização. Logo que a
profundidade prevista for atingida, a cravação será interrompida, e será executado ensaio ou
outro método de inspeção aprovado pela fiscalização que permita verificar a obtenção da
capacidade de carga.
Fundação em Sapatas de Concreto Armado
Serão executadas de acordo com o projeto, de acordo com as elevações, dimensões,
armaduras e resistência do concreto especificado.
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Fundação em Tubulões de Concreto Armado
Este tipo de fundação consta de um poço escavado mecânica ou manualmente com
alargamento de base ou não. Após a escavação será efetuada a remoção de solo solto, a
colocação da armadura e o preenchimento com concreto especificado no projeto.
Fundação em Estacas Escavadas de Concreto Armado
Este tipo de fundação consta de estacas moldadas no local após escavação no local com
trado mecânico, manual ou com perfuratrizes rotativas, armadas e concretadas com concreto
FCK a partir de 20 Mpa.
6.2.3. Rede de Drenagem
Para ampliação das Subestações caberá adequação do sistema de drenagem necessário
ao novo arranjo, inclusive pela construção das novas fundações para as estruturas.
Preferencialmente, serão adotados métodos de drenagem subsuperficial do pátio,
composto, basicamente, de drenos contínuos em valas com manilhas ou drenos cegos moldados.
Nos locais onde não houver espaço para a instalação de drenos, serão projetados caimentos no
terreno em direção a caixas ou valas coletoras, as quais serão ligadas à rede geral de drenagem.
6.2.4. Montagens Eletromecânicas e Elétricas
Montagem de Secionador
O secionador será montado em estruturas metálicas ou suportes de concreto. Cada polo
deverá ser instalado de modo que a base fique perfeitamente nivelada quando fixado às
estruturas suporte. Os pólos dos secionadores serão rigorosamente alinhados e nivelados nas
estruturas. Os equipamentos serão ajustados e regulados de acordo com a instrução do
Fabricante, a fim de permitir fácil operação por um único homem.
Os mecanismos de operação serão instalados para proporcionar uma operação positiva
e suave, sem emperramento de quaisquer peças, tanto na posição totalmente aberta como na
posição totalmente fechada. O mecanismo de operação será aterrado por meio de cordoalhas
flexíveis e com conectores e acessórios.
O disjuntor será montado e somente após concluídos os ajustes e regulagens referidas
no item anterior, o equipamento poderá ser operado pelo mecanismo de comando.
Concluídos esses trabalhos, serão executadas ligações primárias em AT.
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Montagem de Transformador de Corrente, Transformador de Potencial
Capacitivo e Para raios
Para a montagem destes equipamentos serão considerados os seguintes itens básicos:
➢ Sobre os suportes cuidando para que os cabos sejam presos somente nos pontos permitidos
e de maneira que os isoladores não sejam danificados.
➢ Verificação da posição correta dos transformadores de corrente quanto à polaridade dos
terminais.
➢ Verificação das conexões internas quando os transformadores de corrente forem fabricados
para mais de uma relação de transformação.
Para a montagem destes equipamentos, serão utilizadas cordas de nylon, sendo a
suspensão efetuada nos pontos indicados pelo Fabricante.
O içamento para a fixação no suporte deverá ser feito após a limpeza do equipamento
no chão e obedecendo a recomendações do Fabricante quanto a amarrações de “estropo” e
inclinação máxima permitida ou, na falta destas.
Os para-raios, quando fornecidos em seções independentes, serão montados de acordo
com as indicações do fabricante, quanto à sequência e numeração destas seções.
Concluída a montagem serão executadas as ligações primárias de todos os equipamentos
em referência e instalação dos contadores de descarga no caso dos para-raios.
A ligação entre os para-raios e contadores de operação com as hastes de aterramento
deverá ser feita conforme detalhes de projeto.
Critérios Básicos de Dimensionamento das Instalações
Para os casos de ampliação de instalação em funcionamento, conforme exigências do
Edital ANEEL, será necessário levar em consideração, sempre que possível, os critérios
adotados na instalação existente e respeitar a padronização inicial. É importante verificar, a
adequação das estruturas e suportes aos níveis de curto circuito previsto para esta etapa.
Cabos, Tubos e Barramentos
Os barramentos do pátio serão constituídos de condutores rígidos e flexíveis.
Em cada vão de barramentos flexíveis serão utilizados tensores em ambas as
extremidades, para facilitar o ajuste da flecha.
Será apresentada uma tabela de tensões e flechas para cada vão de barramentos flexíveis,
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para as temperaturas de 0, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 graus centígrados. Condições extremas serão
verificadas. Com o objetivo de manter os barramentos flexíveis estáveis e uma instalação coesa,
são previstos espaçadores rígidos nos feixes dos condutores de uma mesma fase.
Nas ligações entre os barramentos flexíveis de níveis diferentes ou entre barramentos
flexíveis e terminais fixos com cabos aéreos flexíveis, é previsto um comprimento de cabo com
folga suficiente, para evitar maiores esforços e arrancamento do cabo devido ao vento.
As curvaturas das descidas dos barramentos flexíveis de interligação entre barramentos
rígidos intermediários e barramentos inferiores ou equipamentos serão, sempre que possível,
idênticas para as três fases do mesmo vão.
A conexão do para-raios terá flexibilidade suficiente para retirada do equipamento em
um mínimo de tempo, sem afetar as conexões adjacentes.
Sempre que possível, os barramentos serão instalados antes de serem montados os
equipamentos eletromecânicos que lhe fiquem por baixo. Serão evitadas, dobras, tensões ou
ranhuras de qualquer espécie, os condutores não serão pisados e/ou atravessados por veículos,
arrastados sobre superfície ou postos em contato com qualquer material que possa prejudicar o
alumínio.
Para se efetuar a prensagem das luvas/conectores, serão obedecidas e às indicações dos
fabricantes, quanto às maneiras e áreas de compressão. Ao ser colocado cabo no interior da
respectiva luva e antes de prensá-la, será colocada a quantidade de massa anti-oxidante
determinada pelo fabricante.
Após serem devidamente preparados, os cabos serão suspensos e presos às respectivas
cadeias, sendo que para maior facilidade, as mesmas terão seus tensores abertos a meio curso.
Após fixação dos cabos nas respectivas cadeias, os mesmos serão colocados na flecha
definitiva indicada, a qual será verificada por meio de aparelho topográfico. Terminada a
montagem dos barramentos, serão verificados os alinhamentos e verticalidade das estruturas,
bem como as flechas dos condutores.
Os tubos de alumínio ou cobre deverão ser cortados e preparados rigorosamente dentro
das indicações do projeto. Após o corte, os tubos deverão ter suas bordas devidamente
acertadas, evitando-se rebarbas e partes pontiagudas.
Na execução das curvas, deverão ser usadas dobradeiras hidráulicas com gabaritos
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adequados ao raio de curvatura e diâmetro do tubo, de forma a não deformá-las
transversalmente.
Pórticos de Saídas de Linha e Estruturas Suportes de Equipamentos e
Barramentos
As estruturas dos pórticos, bem como os suportes para equipamentos serão em estruturas
metálicas ou em concreto pré-moldado. No caso de estruturas metálicas, as mesmas serão
montadas sobre fundações de concreto armado fixadas por chumbadores.
Todas as peças serão limpas antes de serem montadas. O içamento das vigas, pilares e
suportes será feito por meio de cordas de nylon ou fibra vegetal e guindaste sobre pneus e/ou
caminhão Munck. Os pontos de pega nas peças erguidas serão escolhidos de tal forma que não
submetam as mesmas a esforços superiores aos previstos pelos esquemas de carga.
Após a instalação das vigas na posição correta e ajustados os parafusos de fixação dos
pilares, é que será efetuado o aperto dos chumbadores de fixação das estruturas às bases. Serão
verificados topograficamente o prumo, alinhamento e nivelamento de todas as vigas, pilares e
suportes montados, como também a posição de engate dos pontos de fixação das cadeias nas
vigas.
Colunas e Cadeias de Isoladores
Serão utilizadas colunas de isoladores de pedestal de porcelana, de vidro temperado ou
polimérico, do tipo multicorpo, núcleo sólido. Serão utilizadas cadeias de isoladores para
ancoragem e para suspensão nos barramentos superiores, intermediários e principais. As
cadeias de isoladores serão montadas no chão, utilizando-se ferragens, isoladores e demais
componentes e posteriormente içadas para as respectivas estruturas de suporte. Terminada a
montagem das cadeias no chão e antes de se iniciar a operação de içamento, será verificado se
as cupilhas de cada isolador estão perfeitamente encaixadas e com as pontas ligeiramente
abertas, para melhor fixação, evitando-se dessa forma possíveis quedas.
Conectores
Os conectores a serem utilizados serão anti-corona e possuirão tensão mínima para
início de corona visual igual ou superior a 242 kV. A tensão de rádio interferência será conforme
norma especializada.
Após a execução dos barramentos serão colocados todos os conectores e espaçadores
necessários e indicados pelo projeto. Os conectores e espaçadores terão as superfícies de contato
devidamente preenchidas com pasta anti-oxidante. Na montagem dos barramentos será dado
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aperto provisório nos conectores, apenas o suficiente para possibilitar a montagem. Após a
execução dos ensaios será dado o aperto nos conectores.
Equipamentos Secundários
Para a montagem dos cubículos de comando, controle, medição, proteção e automação,
serão inicialmente verificados conforme o caso, o nivelamento dos pisos, a colocação e o
alinhamento de canaletas e chumbadores. Os locais onde serão instalados os painéis deverão
estar completamente limpos, acabados e todas as bases e chumbadores preparados para receber
os equipamentos.
Os painéis serão totalmente fechados de modo a se evitar a penetração de umidade no
interior dos mesmos, a entrada de cabos será pela parte inferior por meio de prensa-cabos
adequados. Serão fornecidos e montados com a fiação interna completa, podendo, no entanto,
para facilidade de transporte, ser divididos em seções, e neste caso serão montados e
adequadamente interligados na obra.
Todos os painéis ou seções de painel serão ligados a malha de terra da subestação. Antes
de realizar os testes de funcionamento será verificada a ligação a terra e efetuada uma
verificação geral como também a limpeza dos painéis e equipamentos. Após a montagem de
cada seção serão verificados todos os componentes dos painéis observando a sua fixação, a
existência ou não dos danos causados no transporte ou na montagem e o perfeito funcionamento
das portas (que deverão abrir e fechar livremente) e dos respectivos fechos.
Após todas as inspeções mecânicas serão concluídas as ligações elétricas entre as
diferentes seções. Após a montagem e antes de qualquer outro teste, será executado o teste de
continuidade de toda a fiação com base nos esquemáticos de projeto.
6.3. Disturbios e Interferência
De acordo com as dimensões estabelecidas para a faixa de servidão, foram identificados
os valores para os distúrbios e interferências esperados para a LT em questão, apresentados a
seguir.
6.3.1. Rádio Interferência
O submódulo 2.4 da ONS especifica que a relação sinal/ruído no limite da faixa de
servidão, para a tensão máxima operativa, deve ser no mínimo 24 dB, para 50% das condições
climáticas ocorrendo no período de um ano. O sinal adotado para o cálculo deve ser o nível
mínimo de sinal na região atravessada pela LT, conforme legislação pertinente.

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

479

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
A partir do critério exposto acima e adotando um sinal de 66 dB a 1 MHz, obtém-se o
nível máximo de rádio interferência admissível no limite da faixa de servidão, em pelo menos
50% de todas as condições climáticas ocorridas em um ano, como RImáx ≤ (66 – 24) dB ≤ 42
dB.
Os níveis de Rádio Interferência (RI) no limite da faixa da LT deverão ser 41,50 dB,
com probabilidade de não ser excedido 50% de todas as condições climáticas ocorridas no ano,
a partir de correções de resistividade do solo e densidade relativa do ar média da região.
Dessa forma, considerando-se de todas as condições climáticas ocorridas no ano, podese verificar que o valor de rádio interferência no limite da faixa de servidão, com 50% de
probabilidade de não ser excedido, atende ao critério estabelecido.
6.3.2. Rádio Audível
O ruído audível gerado pela operação de uma linha de transmissão pode variar
sensivelmente de acordo com as condições atmosféricas. O Projeto Básico de Engenharia teve
como premissa que o ruído audível, no limite da faixa de servidão, para a tensão máxima
operativa, deveria ser no máximo igual a 58 dBA, para as seguintes condições climáticas:
➢ durante chuva fina (< 0,00148 mm/min);
➢ durante névoa de 4 horas de duração;
➢ após chuva (primeiros 15 minutos)
O ruído audível foi verificado para condições que correspondam ao condutor úmido
(usualmente relacionadas ao nível de ruído com 50% de probabilidade de ser excedido). Os
valores do ruído audível em um eixo transversal às linhas de transmissão foram calculados pelo
programa EFCOCA, para as condições Foul L50 e Foul L5. Os valores obtidos para o Ruído
Audível (RA) no limite das faixas de servidão são de 47,09 dBA < 58 dBA,
6.3.3. Efeito Corona
O gradiente nas fases deve ser verificado para a tensão máxima de operação das LTs
(345 kV) e é calculado a partir do programa CAMPOFX. Para a análise do gradiente nas fases
e para verificar se o mesmo é adequado, compara-se o seu valor com o gradiente crítico, que é
calculado a partir da seguinte fórmula:
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A Tabela 6.6 apresenta os valores de gradiente crítico e do gradiente superficial nas
fases.
Tabela 6.6 - Valores de gradiente crítico e do gradiente superficial
Parâmetros
Gradiente
LT
Crítico
Nas fases
R (cm)
m
δ
(kV/cm)
(kV/cm)
LT Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 - Lagos C1
1,458 0,82 0,88
19,36
17,66

6.3.4. Escoamento de Correntes Elétricas
Campo Elétrico
De acordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 616/2014, o campo elétrico a 1,5 m
do solo, no limite da faixa de servidão, deve ser menor ou igual a 4,17 kV/m, e menor ou igual
a 8,33 kV/m no interior da faixa de servidão para a população ocupacional. Aliado a isso, o
campo elétrico dentro da faixa de servidão não deve provocar efeitos nocivos em seres
humanos, levando-se em consideração a utilização que for dada a cada trecho. Os valores
obtidos para o campo elétrico foram calculados para a altura de 1,5 m do solo. São apresentadas
a seguir (Figura 6.13) as correntes induzidas para os valores máximos de campo elétrico e para
veículos com dimensões compatíveis com o correspondente uso da faixa de servidão.
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Figura 6.13 - Correntes dos valores máximos de campo elétrico para veículos.

Campo Magnético
De acordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 616/2014, o campo magnético a 1,5
m do solo, no limite da faixa de servidão, deve ser inferior ou no máximo igual a 160,9 A/m, o
que equivale a uma indução magnética de 200 µT. Na faixa de servidão, esse valor não deverá
ser superior a 804,5 A/m, o que equivale a uma indução magnética de 1000 µT.
Foram calculados os valores do campo magnético em um eixo transversal à LT para a
corrente operativa longa duração e corrente máxima curta duração. Além disso, foi calculado,
também, o campo magnético na largura da faixa de servidão, em um eixo perpendicular à
diretriz da LT, localizado em um ponto do perfil com espaçamento mínimo condutor-solo,
considerando terreno plano. Os valores calculados do campo magnético na condição mais
desfavorável (curta duração) foram: para a LT Santos Dumont - Leopoldina de 9,58 µT; e para
a LT Leopoldina - Lagos de 9,65 µT.
6.4. Medidas de Segurança
6.4.1. Restrições de Uso e Ocupação do Solo na Fase de Operação
Após o encerramento das obras, durante a operação da LT, será necessária a manutenção
de padrões adequados de uso de solo na faixa de servidão, considerando algumas restrições
apresentadas a seguir:
➢ Impedir que as atividades agrícolas praticadas sob a LT contemplem culturas que facilitem
a ocorrência de queimadas, como cana-de-açúcar;
➢ Impedir culturas com elementos de grande porte, como silvicultura;
➢ Impedir construções de casas ou quaisquer outras benfeitorias;
➢ Impedir a implantação de instalações elétricas e mecânicas;
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➢ Impedir o depósito de materiais inflamáveis sob a LT;
➢ Impedir a instalação de áreas recreativas, industriais, comerciais e culturais;
➢ Realizar a manutenção da altura da vegetação na faixa de servidão e em áreas de segurança,
por meio de corte seletivo, de acordo com o estabelecido na NBR-nº 5.422/1985.
6.4.2. Medidas de Proteção, Sistema de Aterramento de Estruturas e Cercas
Sistema de Aterramento de Estruturas e Cercas
As estruturas metálicas, a serem utilizadas, possuirão sistemas de aterramento,
dimensionados de forma a dissipar adequadamente para a terra os eventuais fluxos de corrente.
Estes fluxos são oriundos de descargas atmosféricas (cabo para-raios) ou pela ocorrência de
curtos-circuitos ao longo da linha, apesar do sistema de proteção da linha elimina o curtocircuito em décimos de segundos.
O dimensionamento do sistema de aterramento garantirá a segurança para seres
humanos e animais que se encontrem na faixa de servidão da linha de transmissão, e ocasionará
o desempenho adequado das instalações quando da ocorrência desses eventos.
A resistência de aterramento das estruturas será calculada levando em consideração as
características do solo, nível ceraúnico, e a instalação de dispositivos específicos junto às
estruturas. Os estudos da resistividade do solo são feitos concomitantemente aos estudos de
solo relativos ao projeto de fundações, nos locais de montagem das torres.
O sistema de aterramento consistirá na instalação de quatro ramais de fio contrapeso
conectados às cantoneiras de ancoragem dos pés das estruturas autoportantes. Os quatro ramais
afastam-se das estruturas em formação radial até o limite da faixa de servidão, passando em
seguida a correr paralelos aos limites da faixa.
Os ramais deverão ser enterrados em valetas com 0,80 m de profundidade e
comprimento de acordo com a fase de aterramento determinada para a estrutura. Os locais que
apresentarem elevada resistividade e. desde que a consistência do solo em questão permita,
devem-se completar os quatro ramais de fio contrapeso por quatro hastes de aterramento. As
mesmas deverão ser conectadas às estruturas por meio de ramais curtos de fio contrapeso e
deverão ser enterradas a uma profundidade em torno de 3 m. Serão utilizados cabos de aço
zincado 3/8” com diâmetro de 9,144 mm como contrapesos.
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Após a concretagem e cura das fundações, deverá ser medida a resistência de
aterramento das estruturas em condições de tempo bom e solo seco após três dias da instalação
da fase de aterramento especificada no projeto executivo. Essa verificação deve ser feita a fim
de obter o correto funcionamento do mesmo, cuja resistência de aterramento está limitada a 20
Ω, de acordo com os parâmetros de projetos para o referido empreendimento.
Além dos sistemas de aterramentos ligados às estruturas, inclui-se na proteção a seres
humanos e animais, o aterramento de todas as cercas da faixa de servidão, conforme os critérios:
➢ As cercas situadas ao longo, no interior da faixa de servidão, serão seccionadas e aterradas
em intervalos de 50 m;
➢ As cercas transversais à Linha de Transmissão serão seccionadas e aterradas nos limites da
faixa de servidão;
➢ As cercas situadas fora da faixa de servidão, porém a uma distância de até 50 m do eixo da
linha, serão seccionadas a intervalos máximos de 300 m e aterradas nos pontos médios dos
seccionamentos feitos;
➢ As cercas eletrificadas também serão seccionadas.
Normalmente, o seccionamento é feito através da instalação de equipamento plástico no
trecho de cerca interrompido. O seccionador é aplicado com as mãos, dispensando o uso de
qualquer ferramenta ou equipamento. O arame deverá ser seccionado após aplicação total do
conjunto, utilizando-se, para tal, um alicate de corte.
Para o aterramento das cercas, após as amarrações com os arames da cerca, a
extremidade do fio de aterramento nº 9 BWG deverá ser conectada a uma haste de aterramento
(cantoneira L de 1 m) por meio de parafuso e chapa de fixação, ou presilha bifilar.
Nos casos onde a cerca estiver seccionada por passagens do tipo porteira, mata-burro,
colchete, etc, estes dispositivos serão aterrados em todos os trechos sob a linha. É importante
destacar que o seccionamento/aterramento das cercas só é executado após a obtenção de
autorização do proprietário para execução do mesmo.
Sistema de Aterramento de Estruturas
Todas as estruturas metálicas disporão de sistemas de aterramento, dimensionados para
que os eventuais fluxos de corrente para a terra sejam dissipados adequadamente. Estes fluxos
de corrente são originados por descargas atmosféricas ou mesmo pela ocorrência de curtos-
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circuitos ao longo da linha, embora neste último caso, o sistema de proteção da linha elimine o
curto-circuito em décimos de segundos.
Os cabos serão enterrados no solo com profundidade média de 80 cm. Em terrenos
cultivados ou que possam vir a ser cultivados e sob estradas não pavimentadas, o contrapeso
estará enterrado a uma profundidade de 100 cm. Nos locais onde houver restrições físicas ou
restrições estabelecidas por órgãos ambientais à instalação dos cabos contrapesos próximos aos
limites da faixa de servidão, as geometrias de aterramento a serem instaladas ocorrerão próximo
das estruturas, abrangendo a área autorizada para desmatamento para permitir a montagem das
torres, e em uma faixa de serviço ao longo do eixo da LT.
Nos casos de restrição ambiental, para o sistema de aterramento das estruturas estaiadas,
os ramais de fio contrapeso serão, também, complementados por hastes de aterramento
próximas às fundações dos estais. As hastes deverão ser enterradas verticalmente a uma
profundidade em torno de 3 m e conectadas às estruturas utilizando ramais curtos de fio
contrapeso.
Para fins de conferência, após a concretagem e cura das fundações e pelo menos 02
(dois) dias após a instalação do aterramento, é medida a resistência de aterramento de cada
estrutura em dia de tempo bom e com solo seco, a fim de verificar se a resistividade do solo
está adequada para o correto funcionamento do sistema de aterramento, que de acordo com os
parâmetros de projeto para o referido empreendimento está limitado a 20Ω. Este valor foi
calculado para o desempenho da LT de modo a limitar o total de desligamentos por descargas
atmosféricas para esta LT a um número inferior a dois desligamentos por 100km por ano,
conforme Edital.
Além dos sistemas de aterramentos ligados às estruturas, inclui-se na proteção a seres
humanos e animais, o aterramento de todas as cercas situadas no interior da faixa de servidão,
conforme os seguintes critérios:
As cercas situadas ao longo, no interior da faixa de servidão, serão seccionadas e
aterradas em intervalos de 50 m;
As cercas transversais à Linha de Transmissão serão seccionadas e aterradas nos limites
da faixa de servidão;
As cercas situadas fora da faixa de servidão, porém a uma distância de até 50 m do eixo
da linha, serão seccionadas a intervalos máximos de 300 m e aterradas nos pontos médios dos
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seccionamentos feitos;
Usualmente, o seccionamento é feito pela instalação de equipamento plástico no trecho
de cerca interrompido, conforme Erro! Fonte de referência não encontrada.. O seccionador
é aplicado com as mãos, dispensando o uso de qualquer ferramenta ou equipamento. O arame
deve ser seccionado após aplicação total do conjunto, utilizando-se, para isto, um alicate de
corte.

Figura 6.14 - Exemplo de Seccionador.

Para o aterramento das cercas, após as amarrações com os arames da cerca deverá ser
conectada a uma haste de aterramento (cantoneira L de 1 m) por meio de parafuso e chapa de
fixação, ou presilha bifilar, conforme ilustra a Figura 6.15.

Figura 6.15 - Exemplo da aplicação do fio de aterramento em cerca.

No caso de cercas estarem seccionadas por passagens de qualquer natureza do tipo
porteira, mata-burro, colchete, etc., estes dispositivos serão aterrados em todos os trechos sob
a linha.
Cabe ressaltar que o seccionamento/aterramento das cercas só é executado após a
obtenção de autorização do proprietário para execução do mesmo.
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6.4.3. Possíveis acidentes
As obras de uma LT ou de ampliação de uma SE, assim como outros empreendimentos
similares, tende a gerar algumas situações de risco, incluindo a possibilidade de acidentes com
consequências nefastas para os trabalhadores, para a população de entorno e/ou para o ambiente
de implantação. Deve‐se, no decorrer das obras, observar a legislação e as normas de segurança
de trabalho aplicáveis, especialmente no que concerne às medidas preventivas. Dessa forma, é
fundamental se antecipar aos riscos, buscar o reconhecimento efetivo dos já previstos, ficando
a avaliação e complementação deles a ser realizada conforme o andamento e as etapas dos
serviços nas obras.
Para a identificação, avaliação e continuidade do Programa, serão aplicadas as Normas
Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, atendendo às
compatibilidades e orientações aplicadas pelas entidades Association Advancing Occupational
and Environmental Health (ACGIH), National Institute of Occupational Safety and Health
(NIOSH) e Occupational Safety and Helath Administration (OHSA).
O empreendedor e suas subcontratadas implementarão o Sistema de Gestão de QSMS,
que prevê procedimentos específicos de identificação e gestão dos riscos por atividade,
conforme. Há ainda o Plano de Emergência, que é apresentado no Volume III deste EIA (PAC).
Com base em informações históricas de outros empreendimentos de mesma natureza,
considerados os riscos relacionados, apresentam-se as medidas aplicáveis para a redução da
frequência ou da severidade desses riscos.
Descrição de Medidas
Para minimizar as chances de ocorrências de acidentes, é necessário que o
empreendedor assuma uma postura preventiva, que permita o conhecimento das possíveis
situações de risco, de tal modo que a tomada de decisões seja de forma pronta e eficaz nos
momentos de emergência. O reconhecimento dessas situações de risco é levado a cabo através
de uma série de ações investigativas, baseadas no histórico de construção de outras LTs.
Além das medidas específicas citadas acima, são previstas também medidas genéricas.
Essas medidas preventivas genéricas se baseiam na conscientização dos trabalhadores, tanto no
que se refere a cuidados com sua própria saúde/segurança como no respeito com as demais
pessoas que utilizam as áreas em que serão realizadas as obras. Além dos treinamentos, também

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

487

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
é muito importante a determinação de regras para o uso obrigatório de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs), direção defensiva e limites de velocidade. Tais determinações
devem ser constantemente divulgadas através de placas e cartazes ilustrados nos ambientes de
trabalho. Para a população local, também é relevante a instalação de placas de sinalização
alertando para a circulação extraordinária e temporária de veículos e os potenciais riscos de
atropelamento e acidentes.
Medidas de Controle no Ambiente para Produtos Químicos
Como controle ambiente, deverão ser utilizados, quando do manuseio de Produtos
Químicos, EPIs, conforme a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
(FISPQ), avaliação do produto, sua utilização no serviço, quantidade utilizada, frequência /
periodicidade e interação com outros produtos químicos, de acordo com a Norma Técnica NBR14725 da ABNT.
As roupas de utilização normal pelos trabalhadores, mesmo que protegidas, deverão ser
lavadas separadamente das demais.
Os trabalhadores não devem ingerir alimentos, beber ou fumar durante o manuseio
desses produtos, evitando contaminação por ingestão, lavando frequentemente as mãos para o
caso de executar qualquer outra atividade (comer, manusear outros produtos, etc.).
Em caso de contato com a pele e olhos, verificar a aplicação de se lavar com água em
abundância (confirmar orientações pela FISPQ), conforme o tipo de produto, e encaminhar o
trabalhador imediatamente ao Médico, levando o rótulo do produto ou a ficha FISPQ.
Se boa parte da roupa for molhada ou grande parte da pele contaminada por um produto,
o trabalhador deverá ser encaminhado ao Médico e monitorado por 12 horas, no mínimo, ou
conforme determinação desse especialista.
Se for necessária a limpeza de vasilhames, esta deverá ser realizada de forma a não
contaminar os cursos e corpos d’água, adotando-se, nesses casos, a logística reversa.
Todos os produtos utilizados devem ser guardados nos recipientes originais, mantendo
o rótulo em boas condições, e possuir identificação de suas características pelo Diamante de
Hommel ou diagrama de Hommel, que é uma simbologia aplicada em diversos países, que
busca mostrar o nível de periculosidade dos elementos químicos presentes em um produto. Os
produtos ou restos dos produtos que tiverem de ser conservados em embalagens diferentes das
originais deverão ser identificados contendo o nome comercial, nome químico e suas
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especificações de segurança, possuindo a identificação de suas características pelo Diamante
de Hommel.
É proibido utilizar, para acondicionamento de produtos químicos, recipientes que
possam ser confundidos com outros utilizados para alimentos, rações, medicamentos,
cosméticos ou produtos sanitários.
Medidas de Controle no Ambiente - Forte Trajetória
➢ Físico – Ruído: todos os equipamentos emissores de ruído serão avaliados
quantitativamente e serão objeto de inspeções técnicas e manutenções preventivas e
periódicas.
➢ Físico – Vibrações: nas atividades geradoras de vibrações, os equipamentos utilizados
serão objeto de inspeções técnicas e manutenções preventivas e periódicas.
➢ Físico – Radiação Não Ionizante (RNI): para a execução de atividade com exposição a
RNI, os trabalhadores deverão preferencialmente fazer uso de tendas, guarda-sol e protetor
solar na execução suas atividades, além do uso obrigatório de capacete.
➢ Químico – Produtos Químicos: todos os trabalhadores que, eventualmente, vierem a ser
expostos a produtos químicos passarão por treinamento de utilização de EPI, sobre os riscos
na utilização do produto e informações em relação à FISPQ.
➢ Biológico – Microorganismos patogênicos: todos os trabalhadores que tiverem exposição
a esses riscos passarão por treinamento de utilização de EPI e sobre os riscos quando ao
contato.
Medidas de Controle ao Indivíduo
➢ Físico – Ruído: para os Protetores Auriculares tipo PLUG e Abafadores de Ruído, o fator
de atenuação deverá ser de no mínimo, 17 dB.
➢ Físico – Vibrações: nas atividades geradoras de vibrações, deverão ser utilizadas Luvas
Anti‐Vibração e realizados descansos periódicos e/ou revezamentos.
➢ Físico – Radiação Não Ionizante: todos os trabalhadores que estiverem em exposição a
esses riscos passarão por treinamento de utilização de Bloqueador Solar e/ou Roupas com
mangas compridas.
➢ Químico – Produtos Químicos: todos os trabalhadores que tiverem exposição aos produtos
químicos utilizarão EPIs, conforme informações obtidas na FISPQ e análise quanto ao tipo
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de atividade, frequência, tempo, condições do ambiente e manuseio do produto.
➢ Químico – Vapores Orgânicos: todos os trabalhadores que tiverem exposição a Vapores
Orgânicos utilizarão EPIs, conforme informações obtidas na FISPQ e análise quanto ao
tipo de atividade, frequência, tempo, condições do ambiente e manuseio do produto.
➢ Biológico – Microorganismos patogênicos: Todos os trabalhadores que tiverem exposição
a esses riscos utilizarão luvas de látex e máscaras semifaciais descartáveis.
Medidas de Controle Administrativo
Todos os trabalhadores passarão por treinamento de integração admissional constante
de 6 (seis) horas, referentes aos procedimentos de segurança do trabalho e dos riscos de
acidentes e de doenças ocupacionais, relativos à sua atividade laborativa.
O evento será registrado em ficha específica de treinamento de segurança e prevenção
de acidentes. Todos os trabalhadores receberão os EPIs para preservação da sua integridade
física e mental, sendo isso registrado em ficha de controle. Cópias dessas fichas de controle de
recebimento dos respectivos equipamentos deverão estar com o departamento de segurança do
trabalho do empreendimento ou com o engenheiro responsável.
Medidas de Prevenção – Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
Dentre os procedimentos, constará a adoção de EPIs, que estabelece padrões a serem
utilizados, conforme preceitua a NR‐6, por meio de Ficha Técnica interna. Na Ficha de Entrega
de EPI, será lançado o número do Certificado de Aprovação (CA) correspondente ao mesmo.
O controle de fornecimento de EPI é efetuado através de formulário próprio e individual, onde
são registradas as entregas, devoluções e trocas.
Medidas de Prevenção – Uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs)
Os principais Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) são resumidamente
apresentados a seguir.
➢ Cones de sinalização
⚫

Onde utilizar: ambientes externos.

⚫

Objetivo: sinalizar aos motoristas e pedestres áreas que possam proporcionar
potencialidade de risco, qualquer que seja ele.

⚫

Quando utilizar: para demarcar área onde se executará determinada atividade, ou
ainda que possua alguma máquina ou equipamento temporariamente estacionado.
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⚫

Como utilizar: disponibilizar os cones de sinalização na posição vertical, no entorno
da máquina, equipamento ou área a sinalizar. A distância dos pontos onde ficarão os
cones ao objeto ou local que se deseja sinalizar deverá ser suficiente para garantir a
segurança dos bens materiais e das pessoas envolvidas, sendo essa distância
determinada pelo profissional responsável do setor e/ou pelo SESMT.

⚫

A quem se destina: a todos que se aproximarem do local sinalizado.

➢ Fitas Zebradas
⚫

Onde utilizar: em ambientes internos e externos.

⚫

Objetivo: sinalizar aos funcionários e visitantes áreas que possam proporcionar
potencialidade de risco, qualquer que seja ele.

⚫

Quando utilizar: para demarcar área temporariamente interditada ou embargada, com
acesso exclusivo de pessoas autorizadas e/ou que estejam trabalhando no local
demarcado.

⚫

Como utilizar: a fita deverá ser fixada no entorno do local que se deseja interditar ou
embargar. Poderão ser utilizadas colunas, cones, estacas (de madeira beneficiada, ferro
ou outro material adequado) para a fixação das fitas. A distância da fita ao objeto ou
local a ser sinalizado deverá ser suficiente para garantir a segurança dos bens materiais
e das pessoas envolvidas, sendo essa distância determinada pelo profissional
responsável do setor e/ou pelo SESMT.

⚫

A quem se destina: todos que se aproximarem do local demarcado.

➢ Placas de Sinalização
⚫

Onde utilizar: ambientes internos e externos.

⚫

Objetivo: indicar locais, setores, sinalização de perigo, tráfego de máquinas pesadas e
caminhões, homens trabalhando e no que se julgar necessário para a segurança de
empregados e de terceiros.

⚫

Quando utilizar: sempre que for necessário, a critério do padrão de sinalização
utilizado pela empresa, do SESMT, ou de órgãos de fiscalização externos.

⚫

Como utilizar: fixar a placa em local visível.

⚫

A quem se destina: todos os trabalhadores, visitantes, terceiros e população em geral.
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➢ Rampas de Acessos
⚫

Onde utilizar: ambientes internos e externos.

⚫

Objetivo: promover a acessibilidade.

⚫

Quando utilizar: as rampas são utilizadas para fazer a ligação de um local ao outro que
tenha aclive ou declive.

⚫

Como utilizar: de acordo com a necessidade e critérios de construção, em normas
específicas.

⚫

A quem se destina: todos os trabalhadores, visitantes, terceiros e população em geral.

➢ Tela e Alambrados de Proteção
⚫

Onde utilizar: ambientes externos.

⚫

Objetivo: demarcar limites em desníveis, evitando acidentes por quedas,
desmoronamentos e isolamento de acessos ou ambientes.

⚫

Quando utilizar: quando houver desníveis de pisos e terrenos e quando for para isolar
ou segregar uma área para determinada tarefa.

⚫

Como utilizar: fixar a tela de proteção nos limites com estacas de madeira ou ferro por
todo o perímetro do desnível / área.

⚫

A quem se destina: todos os trabalhadores, visitantes, terceiros e população em geral.

➢ Extintor de incêndio
⚫

Onde utilizar: áreas internas e externas.

⚫

Objetivo: extinguir princípios de incêndio.

⚫

Quando utilizar: sempre que for detectado um princípio de incêndio nas instalações do
empreendimento, em máquinas e/ou equipamentos.

⚫

Como utilizar: deve ser utilizado pela brigada de incêndio, SESMT e/ou pessoas
treinadas; de acordo com o tipo de fogo, utilizar extintor de incêndio apropriado.

⚫

A quem se destina: todos os trabalhadores que forem treinados para o uso desse
equipamento.
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Em casos de acidentes, uma equipe de plantão treinada e multidisciplinar será destacada
para ir ao campo verificar a existência de possíveis vítimas, extensão dos danos materiais e ao
meio ambiente. Essa equipe deverá realizar o levantamento de:
➢ confirmação da ocorrência e identificação do local;
➢ inexistência de vítimas;
➢ qualificação e quantificação de benfeitorias e/ou equipamentos afetados;
➢ necessidade da realização de lançamento de cabos;
➢ danos ambientais;
➢ danos às fundações;
➢ condições dos acessos, topografia do terreno e tipo de vegetação danificada;
➢ estratégia para a chegada das equipes de apoio na reconstrução;
➢ retirada de fotos (dossiê), com vistas à limpeza e à recomposição da vegetação local, no
final dos trabalhos.
No caso específico de efeitos sobre o empreendimento, durante o levantamento de
campo a equipe deverá contatar, através de equipamento de comunicação apropriado, o
“Coordenador da Equipe de Manutenção”, que irá mobilizar uma equipe multidisciplinar
composta por especialistas responsáveis.
Após a finalização dos serviços, será realizada uma limpeza das áreas afetadas. Os
registros fotográficos feitos no campo, antes da entrada das equipes de manutenção, irão
subsidiar os especialistas de Meio Ambiente, objetivando o restabelecimento das áreas
degradadas com a emissão de Relatório e Plano de Ação elaborados a partir das recomendações
quanto às ações corretivas necessárias.
6.5. Etapa das Atividades de Planejamento e Implantação
6.5.1. Levantamento Topográfico Cadastral
O trabalho de topografia irá considerar os seguintes pontos:
➢ A passagem da LT sobre remanescentes florestais será evitada, pelo afastamento do
traçado, retrocedendo-se as torres previamente locadas para estabelecimento de novos
ângulos, se necessário. Será evitada, ao mínimo necessário, a locação de torres em Áreas
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de Preservação Permanente (APP).
➢ A localização do traçado deverá considerar as condições geológico-geotécnicas, levando
em consideração os seguintes aspectos relevantes: (i) terrenos estáveis; (ii) evitar a locação
em terrenos alagados e inundáveis, pântanos, brejos, mangues e margens de rios; (iii) na
locação das torres, estruturas de suporte e estais não poderão ser instalados sobre áreas de
preservação (margem de rios, mata ciliar, etc.).
Nos casos de travessias especiais, como ferrovias, linhas de telecomunicações, linhas
elétricas, rios, estradas, gasodutos, etc., são requeridos levantamentos detalhados do ângulo de
incidência, altura do obstáculo, e distância a cada fase dos condutores. Para o caso específico
de travessias de linhas elétricas, é necessária a conferência da distância e altura das estruturas
adjacentes, bem como as alturas dos condutores no ponto de cruzamento.
Durante os trabalhos de topografia, a equipe responsável estará atenta visando reduzir
ao máximo o número de intervenções, buscando reduzir as necessidades de realocações de
benfeitorias.
Ao longo do deslocamento da equipe especializada, o traçado é sinalizado com marcos
nos pontos que permitam a visualização direta entre si, ou a uma distância de até 1 km,
preferencialmente sob cercas divisórias ou locais protegidos, para evitar a remoção acidental.
6.5.2. Estabelecimento da Faixa de Servidão
As atividades de levantamento/cadastro, avaliação, negociação, indenização ou
aquisição de propriedades e benfeitorias presentes ao longo da faixa de servidão do
empreendimento serão realizadas conforme os procedimentos descritos a seguir.
Cadastramento
Para efetuar a identificação dos proprietários de terrenos inseridos na faixa de servidão,
utilizase um formulário denominado “Folha Cadastral”. Para o preenchimento da Folha
Cadastral, utiliza-se todo documento necessário incluindo, (i) certidões de nascimento e
casamento de cada proprietário, (ii) documentos de identidade de cada proprietário, (iii)
certidões de registro da propriedade e outros documentos que comprovem sua propriedade, tal
como contrato particular e recibo obtido pelo proprietário quando da compra da propriedade.
Licença de Passagem e Liberação de acesso
A Licença de Passagem e a Liberação para Abertura de Acessos serão obtidas em
negociações com os proprietários, em documentos específicos, onde constarão os objetivos da
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obra e o compromisso da concessionária em ressarcir os danos e prejuízos a serem causados no
imóvel. O proprietário será informado dos critérios e procedimentos a serem adotados em
função da passagem do empreendimento, assim como das etapas da obra, seus serviços e
consequências sobre o imóvel, indenizações, cortes de árvores, remoção de benfeitorias, entre
outros.
Abertura de Processos
As etapas do processo de constituição da faixa de servidão serão relacionadas em
processos individualizados, contemplando todos os documentos e histórico do processo de
instituição de servidão ou indenização, até a efetiva escrituração e registro da servidão na
matrícula do imóvel. Todos os registros do proprietário e do imóvel também irão compor esta
documentação.
Levantamento Físico/Inventário
O levantamento de documentos existentes será complementada por meio de inventário
criterioso das terras e benfeitorias, sendo estas discriminadas segundo a classe de aptidão
agrícola dos solos e o manejo tecnológico empregado, ou segundo o tipo de edificações
existentes na propriedade. Dessa forma, no Levantamento Físico serão apresentados:
➢ Levantamento de terras: levantamento topocadastral (in situ), junto ao proprietário,
passando-se aos levantamentos de campo, que serão elaborados em formulário específico,
identificando-se o uso atual das terras contidas na faixa de servidão, bem como se avaliando
sua aptidão agrícola, de acordo com a metodologia da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA.
➢ Benfeitorias: Registro, qualificação e quantificação de edificações, casas, paióis, poços,
cercas e outras melhorias contidas na faixa de servidão, que deverão ser deslocadas para
passagem da LT, de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras e da Engenharia de
Avaliações.
➢ Danos: será efetuado em formulário específico, no qual constarão a qualificação e a
quantificação de matas, culturas anuais e perenes, eventuais necessidades de recuperação
de solos e outros danos que possam ocorrer em decorrência das obras de construção da LT,
durante as atividades de implantação das torres, lançamento de cabos e abertura de acessos
às obras no imóvel atingido. Nesta avaliação, será importante considerar a fonte de renda
da família. Em caso de única fonte de renda proveniente do uso agrícola ou de pequenas
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propriedades familiares, deverá ser considerado o valor estimado da produção que o
proprietário ou arrendatário deixará de receber por causa da perda temporária ou definitiva
da produção agrícola.
Pesquisa de Preço
Os dados serão obtidos seguindo as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), para imóveis rurais e urbanos (NBR-8.799/1985 e NBR5.676/1989, respectivamente), por amostragem, de valores de terras e benfeitorias reprodutivas
e não reprodutivas. A pesquisa será realizada nos municípios interceptados pelo
empreendimento, sendo então estabelecidos preços diferenciados para indenização, de acordo
com a região onde a propriedade está inserida. Nesse processo serão também consideradas
outras Normas Técnicas aplicáveis (ex.: NBR-8.976 - Avaliação de Unidades Padronizadas;
NBR-8.951 (NB 899) - Avaliação de Glebas Urbanizáveis; NBR-14.653-2 - Avaliação de
Imóveis Urbanos; NBR-14.653-3 - Avaliação de Imóveis Rurais.
➢ Avaliação: Será elaborado um “Laudo de Avaliação” para cada propriedade, com base na
Tabela de Preços para oferta ao proprietário e nos quantitativos constantes nos
levantamentos físicos de campo.
➢ Negociações: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, a área de terra necessária à implantação
da linha de transmissão. Esse documento pode ser necessário durante as negociações com
os proprietários. Neste presente projeto, a documentação a ser apresentada à ANEEL para
obtenção da declaração está sendo levantada e será entregue oportunamente a esta Agência.
Nas negociações será apresentado o Laudo de Avaliação com uma oferta de valor ao
proprietário, acompanhada dos esclarecimentos dos procedimentos avaliatórios, visando a
aprovação do proprietário em relação aos valores apresentados. Neste Laudo de Avaliação
será apresentado o valor definitivo da compensação.
Nos casos em que não houve acordo com o proprietário, será interposta ação judicial para
instituição da servidão para passagem do empreendimento, só então se fazendo uso desse
documento.
➢ Indenização e Escrituras de Imóveis: Serão emitidos cheques nominais aos beneficiários
das indenizações devidas, a serem pagos no momento da assinatura, em cartório, das
competentes escrituras ou contratos de instituição de servidão do imóvel. A indenização de
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danos ou para remoção de benfeitorias será efetuada mediante recibo emitido pelo
proprietário ou beneficiários.
6.5.3. Contratação de Mão de Obra e Previsão de Efetivo para cada Atividade
Prevê-se que no pico de obra haverá a alocação de 230 trabalhadores envolvidos com a
implantação do empreendimento, sendo 80 colaboradores alocados nas obras da Linha de
Transmissão e 150 nas Subestações. Estima-se ainda que 40% serão especializados e 60% não
especializados. Este quantitativo de trabalhadores vai depender também da estratégia de
contratação a ser adotada. Para a formação da equipe de trabalhadores não especializados, tais
como ajudante geral, servente, pintor, motorista, pedreiro e vigia, será priorizada a contratação
de mão de obra local, visando minimizar a instalação de trabalhadores oriundos de outras
localidades na região do empreendimento. Para tal, ainda na fase de mobilização, as prefeituras
dos municípios atravessados pelo empreendimento serão contatadas, de modo que sejam
identificadas as potencialidades de contratação em cada localidade, de acordo com a demanda
de trabalhadores esperada para a fase de obras. Nos casos em que não houver mão de obra local
suficiente para os trabalhos não especializados será requisitada a vinda de trabalhadores de
outras regiões.
6.5.4. Mobilização
Para a implantação do empreendimento, haverá, inicialmente, a mobilização para
execução dos trabalhos preliminares, os quais darão suporte ao desenvolvimento dos serviços
principais. As tarefas a serem executadas na fase de implantação consistirão em preparar a
logística, contratação de mão de obra, instalação das áreas de canteiro de obras, liberação da
faixa de servidão e de serviço, construção das vias de acesso, montagem das torres, lançamento
dos cabos, comissionamento entre outras providências.
6.5.5. Abertura de Estradas de Acesso
Os acessos têm como função atender as necessidades da construção da obra. Dessa
forma, os caminhos existentes na região serão utilizados prioritariamente e somente na falta
destes ou dos mesmos não serem viáveis e adequados, novos caminhos poderão ser abertos
(após a autorização dos proprietários).
Em caso de utilização, parcial ou total, de estradas e acessos já existentes, serão
providenciadas as melhorias necessárias para que possam ser utilizadas durante a execução da
montagem. Após o término da obra, as estradas devem estar no seu estado original ou
melhoradas.
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De modo geral, os acessos serão executados preferencialmente dentro da faixa de
serviço, com uma largura máxima a ser definida posteriormente, em função da
demanda/autorização para supressão de vegetação. Esta largura é de 5 m para as LTs 345 kV
mas, pontualmente, poderão ocorrer áreas de abertura maior que 5 m somente relacionados com
a instalação de áreas de manobra. Em casos especiais, onde seja necessário realizar um caminho
por fora da faixa de serviço, deve-se obter a autorização por escrito do proprietário ou
responsável, e ter a aprovação do Chefe de Obra.
Os caminhos de acessos serão abertos seguindo as premissas de sempre respeitar a
morfologia do terreno, de forma que as águas pluviais que por ela escoam superficialmente se
afastem do local da torre e não causem erosão. Além disso, serão realizadas obras de drenagem
necessárias para captação e condução dos escoamentos superficiais (bueiros, canaletas, valetas,
etc.) e que, conduzam as águas pluviais de modo a se afastarem do local das torres e que evitem
a erosão nos terrenos adjacentes ao serviço e na própria estrada.
Todos os taludes de cortes e/ou aterros necessários à abertura dos acessos terão que ser
devidamente protegidos, visando proteger as instalações e preservar o terreno contra a erosão,
com o plantio de grama (revegetação) e dispositivos de drenagem e contenção. Sempre que
necessário (junto a rodovias principais), ou solicitado pelo proprietário, serão instalados
porteiras ou mata-burros. Nos demais acessos, serão usados colchetes provisórios. Em
travessias de riachos ou córregos serão construídos bueiros; para que em nenhum momento seja
interrompido o curso d’água.
Na etapa da construção, serão instaladas placas indicadoras com o nome da LT, nome
da empreiteira e números das estruturas ao início de cada caminho.
Após o detalhamento do planejamento dos acessos, serão elaborados croquis de seu
posicionamento em relação à LT para facilitar a sua abertura e a orientação da equipe de obra,
assim como atualização dos mesmos junto ao órgão ambiental.
Medidas de Controle Ambiental
As medidas de controle ambiental que devem ser consideradas são:
➢ A remoção de cobertura vegetal se limitará ao desenvolvimento dos trabalhos;
➢ Sempre que necessário, serão implantados dispositivos de drenagem provisória que
orientem o escoamento das águas pluviais sobre áreas de solo exposto e que dissipem a
energia do escoamento concentrado.
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Além disso, outro ponto relevante no processo de abertura de acessos é a necessidade
de supressão da vegetação. Deve-se buscar a redução tanto durante a fase de planejamento e
seleção dos acessos, quanto durante a implantação dos mesmos.
6.5.6. Implantação das Praças de Montagem de Torres e das Praças de
Lançamento de Cabos
Implantação de Torres
Escavações para Fundação de Torres
O material escavado para as fundações das estruturas será utilizado, prioritariamente,
como reaterro nas áreas próximas às torres. Nos casos em que forem instaladas fundações com
tubulões, onde o vão escavado é totalmente preenchido pela estrutura de concreto, o material
excedente da escavação será espalhado homogeneamente sobre a área de praça da torre, sempre
preservando a vegetação. É importante destacar que, em razão das metodologias usadas para
esse tipo de empreendimento, não será necessário o uso de áreas de bota-fora, ou áreas de
empréstimo, para a implantação das torres, ou, se for o caso, o uso de poucas destas áreas.
Contudo, conforme já mencionado, na fase atual de Projeto Básico, ainda não é possível
precisar esta informação. Na hipótese de ser identificada a necessidade de tais áreas, serão
tomadas, previamente, todas as ações necessárias para o licenciamento ambiental da atividade
ou aquisição/deposição de material em áreas já licenciadas.
Em relação à escavação das fundações das torres, serão observados seguintes aspectos:
➢ Na escavação das fundações, será evitado alargamento das praças de montagem;
➢ As escavações não serão realizadas durante chuvas intensas e as cavas já abertas que
precisarem ser mantidas por mais de 1 (um) dia serão protegidas com material impermeável
e cercadas, além de executada drenagem provisória eficiente ao seu redor;
➢ A execução das fundações de torres junto a cursos d’água e nascentes merecem atenção, a
fim de não provocar qualquer alteração ou interrupção no sistema de drenagem natural. Em
relação ao transporte de sedimentos para o corpo d'água, serão implantadas as contenções
que se façam necessárias;
➢ Ao término das obras de fundações, o terreno à sua volta será recomposto, revestido,
compactado, drenado e protegido, não dando margem ao início de processos erosivos;
➢ Dever-se-á evitar a utilização de máquinas pesadas na abertura de praças de trabalho. A
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escavação poderá ser feita manualmente nos locais mais críticos, visando preservar ao
máximo as condições naturais do terreno e sua vegetação. Destaca-se, contudo, que esta
seria uma situação atípica, rara de acontecer;
➢ A presença de formigueiros e cupins na faixa de servidão, em uma distância de até 15 m
do centro das cavas de fundação, deverá ser avaliada para que seja decidida pela sua
eliminação ou pela realocação da torre;
➢ Ao final das escavações, as cavas de fundações serão cobertas, cercadas e sinalizadas para
evitar acidentes com a população local e com a fauna silvestre ou doméstica;
➢ Sempre que necessário, as fundações deverão receber proteção contra erosão, pela
execução de canaletas, muretas, etc.
Concretagem
As fôrmas poderão ser metálicas ou de madeira industrializada, maximizando a
possibilidade de reaproveitamento do material. As sobras dos materiais remanescentes serão
armazenadas em local apropriado no canteiro de obras para possível aproveitamento.
Serão adotadas medidas de precaução em relação a contaminação do solo durante o
transporte do concreto, durante a concretagem, ou durante a lavagem dos referidos caminhões.
Locais apropriados serão estabelecidos para a lavagem dos caminhões e depósito das sobras de
concreto removidas dos locais de aplicação.
A matéria prima (agregados e aditivos) para elaboração do concreto serão adquiridos
em mineradoras e indústrias que estejam regularizadas junto aos órgãos competentes. Este
material será armazenado com os cuidados devidos para evitar contaminação do solo em caso
de vazamentos.
A fundação não deverá ser desformada até que o concreto tenha suficiente resistência
estrutural e possa suportar seu próprio peso e as cargas normais de construção. Serão validadas
as dimensões e condições finais do concreto após a retirada da forma.
Locação e Montagem de Torres
A localização de cada torre é determinada pelo Projeto Executivo, que após os
levantamentos topográficos e, de acordo com as condicionantes ambientais, é elaborado
considerando critérios técnicos e normas técnicas, com prioridade para os locais com o mínimo
de interferência possível.
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

500

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
A montagem das torres autoportantes pode ser assistida de um guindaste ou manual.
Ambas as modalidades começam com a montagem inicial dos montantes inferiores (sapatas)
com suas correspondentes treliças.
Na montagem manual, considera-se o restante da torre sendo pré-montado por partes,
as quais serão içadas por meio de mastro de cargas e utilização de roldanas e cordas para seu
içamento.
Na montagem com guindaste, também há a pré-montagem no solo, mas o içamento se
faz pelo maquinário.
Paralelamente à implantação das estruturas, as áreas deverão ter pequenas obras de
drenagem no seu entorno em caso de potencial ocorrência de erosão hídrica, como valetas,
curvas de nível e canais escoadouro das águas pluviais, de modo a minimizar ou mesmo
prevenir os efeitos da erosão, preservando-se as estruturas de quaisquer basculamentos em
função de eventuais descalçamentos. Nesse sentido, deve haver a revegetação das áreas do
entorno imediato das torres com as espécies herbáceas, quando em área antropizada.
A seguir serão apresentados os procedimentos e recomendações ambientais e de
segurança a serem adotados:
➢ Os serviços de montagem serão executados dentro da área estipulada para a praça de
montagem, mantendo-se o processo diário de recolhimento de resíduos sólidos e oleosos;
➢ Só poderão permanecer dentro da praça de montagem os funcionários necessários à
execução dos serviços;
➢ Na execução desses serviços nas proximidades de áreas urbanas/habitacionais, serão
providenciadas as proteções adequadas para evitar acidentes, tais como tapumes, cercas
isolantes, sinalizações, etc.
Lançamento de Cabos Condutores
Planejamento e Preparo das Praças de Lançamento de Cabos
Inicialmente, será elaborado de um Plano de Lançamento, contemplando a localização
das praças de lançamento (puller e freio), cruzamentos encontrados no lançamento (rodovias,
ferrovias, LTs), escolha de materiais e ancoragens. Quando da elaboração dessas folhas, serão
verificadas e estudadas alternativas para a localização das praças de lançamento, com a
preocupação de evitar que as estruturas extremas dos tramos sejam submetidas a esforços
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excessivos por ocasião do lançamento dos condutores; e emendas em vãos de cruzamentos com
rodovias, ferrovias ou linhas de transmissão.
Após a escolha do local das praças, as mesmas devem ser limpas e, para tal, será
necessário realizar a supressão de vegetação nas áreas a serem utilizadas para a instalação dos
equipamentos de lançamento de cabos. A localização destas praças priorizará áreas já
degradadas e de topografia plana, evitando as raspagens do solo para nivelamento do terreno.
Para as praças onde estão instalados os freios, procura-se otimizar o processo,
possibilitando o seu deslocamento em 180º, para que ele possa atender a vante e ré.
As praças de lançamentos de cabos são provisórias e se localizam dentro da faixa de
servidão da LT, podendo ter dimensões variáveis de acordo com os equipamentos a serem
utilizados. Metade das praças será destinada à instalação dos freios e a outra metade destinada
à instalação dos pullers. A dimensão dessas praças deverá se de 40 m x 60 m.
No preparo das praças, serão tomadas as medidas cabíveis para evitar a ocorrência de
processos erosivos, após a conclusão dos trabalhos. Tanto quanto possível, a vegetação rasteira
ser mantida intacta.
Serão tomados cuidados especiais na execução das praças junto a cursos d’água e
nascentes, visando não provocar qualquer alteração ou interrupção no sistema de drenagem
natural. De modo a evitar o transporte de sedimentos para o corpo d'água, serão implantadas as
contenções que se façam necessárias.
Após a finalização das atividades construtivas, assim como os acessos provisórios, as
praças de lançamento poderão ser desmontadas, vindo a ser recuperadas de modo que adquiram
as mesmas condições de uso do solo existentes antes da intervenção.
Lançamento de Cabos
De maneira geral, o método construtivo adotado para a LT prevê o lançamento
tensionado dos cabos, que diminui a necessidade de desmatamento na faixa de servidão.
O processo se inicia com o lançamento do cabo piloto por trator ou veículo normal. Ao
lançar-se o cabo, deve-se verificar a livre circulação do mesmo e evitar possíveis engates. O
cabo guia “piloto” (cabo de aço 3/4”) puxará os condutores diretamente das bobinas para as
roldanas nas torres, sem tocar o solo (tensionado). O desenrolamento dos condutores será
efetuado com o auxílio de cabo piloto antitorção previamente estendido ou com o uso do pré-
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piloto, o que é provido de rolamentos blindados que lhes permitem melhores condições de
trabalho, com o mínimo de atrito. Antes dos trabalhos serem iniciados, serão realizados ensaios
dos cabos pilotos a serem utilizados no lançamento de cabos.
Os equipamentos puller e freios utilizados no lançamento de cabos, durante a execução
dos trabalhos, estarão presos ao solo por ancoragens. Sempre que possível, o desenrolamento
de uma bobina será feito de uma só vez, e o bom estado do cabo será verificado, para que sejam
eliminados os trechos danificados ou com defeitos de fabricação. Será utilizada proteção
adequada para manter a integridade do cabo, evitando arrastá-lo sobre rochas ou superfícies
abrasivas.
As bobinas de cabo, durante o desenrolamento, estarão suficientemente afastadas do
freio, para permitir o desenrolamento total do cabo, evitando sobras de cabos nas bobinas,
apesar das diferenças de comprimento. Após sua utilização em campo, as bobinas vazias
deverão retornar ao pátio de materiais, podendo ser reaproveitadas para outros fins.
As sobras de cabos serão enroladas separadamente em cada bobina, especificando em
etiqueta à prova de intempéries, o comprimento aproximado, peso, bitola e nome do fabricante
e retornadas ao pátio de material, com vistas ao seu reaproveitamento.
Após os lançamentos, os cabos serão nivelados e concatenados conforme o projeto,
grampeados e ancorados, ou seja, fixação dos cabos nas torres.
Na interceptação da linha em construção com outras linhas, rodovias, estradas, rios, etc.
serão feitos sistemas de pórticos de madeira (ex.: cavaletes) ou outras proteções para salvar o
cabo de danos e evitar riscos de acidente nestas travessias.
Para a sinalização, serão identificados os pontos obrigatórios (rotas aeroviárias, vales
profundos, cruzamentos com rodovias, ferrovias e outras linhas de transmissão), para os quais
serão executados projetos específicos de sinalização aérea e de advertência, baseados nas
Normas da ABNT e nas exigências de cada órgão regulador envolvido.
Durante a execução dos serviços, nas proximidades de áreas urbano-habitacionais, serão
providenciadas as proteções adequadas para evitar acidentes, tais como tapumes, cercas
isolantes, sinalizações, etc.
Em relação ao lançamento de cabos, os principais procedimentos a serem adotados são:
➢ Remodelar a topografia do terreno ao término da utilização respectiva, restabelecendo o
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solo, as condições de drenagem e a cobertura vegetal;
➢ Para a travessia de APPs, remanescentes florestais e algumas culturas, o lançamento
também pode ser feito com o uso de cavaletes para redução da interferência;
➢ Colocar sinalização de advertência em caso de os cavaletes estarem situados a menos de 2
m do acostamento da estrada. Os sinais serão colocados de modo tal a serem facilmente
visíveis de veículos que trafeguem nos dois sentidos;
➢ Todas as cercas eventualmente danificadas durante a fase de instalação dos cabos serão
reconstituídas após o lançamento;
➢ A execução das valetas para contrapeso deverá garantir condições adequadas de drenagem
e proteção contra erosão, tanto na fase de abertura como na de fechamento, recompondo o
terreno ao seu término.
Os serviços a serem executados no lançamento contemplam, ainda, a instalação das
cadeias de isoladores, instalação de luvas de emenda, de reparo, de grampos terminais,
regulagem e grampeamento dos cabos, instalação de espaçadores, peso adicional nas cadeias e
de espaçadores-amortecedores, assim como instalação de jumpers.
A etapa de lançamento dos cabos condutores poderá ser previamente planejada de
acordo com os diferentes ambientes a serem atravessados, tendo como princípios gerais e
cuidados aqueles previamente apresentados. De acordo com o Plano de Lançamento elaborado,
há de se preparar os equipamentos e veículos necessários de acordo com as dificuldades a serem
encontradas durante a referida atividade.
Cursos d’água (rios, lagos e meandros): usualmente o lançamento de cabos condutores
é realizado a partir de barcos, canoas, lanchas ou embarcações ribeirinhas (todos em pleno
estado de conservação e segurança). Em casos extremos, são acionados helicópteros especiais
para realização do lançamento.
Áreas alagadiças (brejos, charcos, planícies alagadas, etc): existe a possibilidade do
lançamento de cabos condutores ser realizado mecanicamente pelo arraste por tratores 4 x 4 ou,
em último caso, manualmente pela formação de fila indiana pela equipe de lançamento. Tal
procedimento requer prévia análise do setor de segurança do trabalho assim como seu
acompanhamento diário.
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6.5.7. Demobilização das Obras
Remoção de Material
Os materiais excedentes das obras das subestações poderão ter destinos diferenciados
considerando, aqueles que podem ser removidos sem aproveitamento, com aproveitamento
parcial ou total, dependendo da sua natureza. Como exemplos desses mateirais podem ser
citados: brita do pátio, alambrados, cercas, portões, grama, blocos intertravados de concreto,
suportes de equipamentos metálicos ou de concreto pré-moldados, etc. A remoção, transporte
e depósito provisório deverão ser executados de maneira a não danificar os componentes
reaproveitáveis e/ou destinação final apropriada para aqueles sem uso para as instalações. Em
sequência, os materiais não reaproveitados deverão ser transportados para destino apropriado,
licenciado e indicado pela fiscalização.
Limpeza e Demobilização Final da Obra
Ao final da etapa construtiva, será procedida a desmobilização do canteiro e a limpeza
da obra. As áreas internas e externas ao pátio, as calçadas, os bueiros e caixas de passagem
serão limpas, bem como as suas adjacências. Todo o entulho, quando não reaproveitado, será
removido para aterro sanitário licenciado. Os canteiros de obra e alojamentos serão
desmobilizados de acordo com a finalização das atividades.
A mão de obra contratada para a implantação da LT também será desmobilizada
gradativamente de acordo com o cronograma das obras. Durante a dispensa dos profissionais
serão seguidos os trâmites estabelecidos pela legislação trabalhista brasileira, garantindo-lhes
todos os direitos devidos, inclusive o aviso prévio de 30 dias.
Recuperação de Áreas Degradadas
A desmobilização do canteiro contemplará a destinação adequada de equipamentos e
materiais, bem como a limpeza e a recuperação da área onde foi instalado de modo que o terreno
no local recupere as suas características originais, contemplando o desmonte das estruturas,
coleta de resíduos, esgotamento de fossas, etc.
Também serão recuperadas, as áreas pertinentes aos acessos provisórios e às praças de
lançamento conforme o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Essas áreas, abertas
exclusivamente para fins construtivos, não serão utilizadas durante a operação das LTs e
poderão ser desativadas logo que as obras chegarem ao fim. A recuperação dos acessos
provisórios, assim como as demais áreas de apoio de obras, será feita de maneira que o terreno
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possa recuperar o uso que possuía antes, pela implementação de medidas de controle de erosão,
drenagens e proteção permanente.
De modo geral, deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades na recuperação de
áreas degradadas:
➢ Identificar os processos erosivos pré-existentes na área de instalação do projeto;
➢ Implementar e monitorar medidas de contenção, de forma que não ocasionem riscos às
estruturas e acessos do projeto;
➢ Identificar, caracterizar e quantificar as áreas a serem recuperadas;
➢ Contribuir para a reconstituição do solo e da vegetação nas áreas alvo, de forma que, ao
final da implantação do projeto se obtenha a restituição das áreas degradadas pelas obras,
restabelecendo a relação solo/água/planta;
➢ Elaborar, executar e monitorar PRADs específicos para cada área degradada, levando em
consideração seu relevo, tipologia de solo, além de especificar as medidas ambientais
necessárias para a recuperação/readequação das mesmas;
➢ Implantar medidas capazes de restabelecer e reintegrar áreas degradadas à paisagem
regional, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental em conformidade com
valores ambientais, estéticos e sociais das circunvizinhanças.
6.5.8. Cronograma Macro do empreendimento
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6.6. Etapas das Atividades de Operação e Manuntenção
O contrato de concessão estabelece que a operação e manutenção das instalações de
transmissão são de exclusiva responsabilidade das concessionárias de transmissão, que
observarão os procedimentos de rede, bem como as cláusulas estabelecidas no contrato
celebrado com o Operador Nacional do Sistema (ONS), contendo as condições técnicas e
comerciais para disponibilizar as suas instalações de transmissão para a operação interligada.
6.6.1. Linha de Transmissão
A operação e o controle da Linha de Transmissão serão efetuados a partir de um centro
de operação e a sua manutenção será realizada por equipe especializada e capacitada.
A inspeção periódica das linhas poderá vir a ser efetuada por via terrestre,
preferencialmente, utilizando as vias de acesso construídas previamente durante as obras, ou
por via aérea, em caráter excepcional, utilizando drones (quadricópteros), sendo sempre o
resultado da mesma registrado em formulários padronizados de sistema de gestão da
manutenção.
Os serviços de manutenção preventiva (periódica) e corretiva (restabelecimento de
interrupções) caberão a equipes de manutenção da Transmissora Lagos. Estas equipes
trabalham em horário comercial e em regime de plantão e normalmente estão alocadas em bases
regionais de manutenção, em condições de atender prontamente as solicitações que venham a
ocorrer.
Nas inspeções das linhas, deverão ser observadas as condições de equipamentos,
acessórios, acesso às torres e também a situação da faixa de servidão, visando preservar as
instalações e operação do sistema, com destaque para os itens a seguir relacionados:
➢ Equipamentos e acessórios;
➢ Medição do potencial de corrosão (aperiódico);
➢ Reparo / substituição de cabos condutores e para-raios, incluindo OPGW;
➢ Instalação e verificação da sinalização (aérea e placas de advertência);
➢ Inspeção e manutenção de espaçadores;
➢ Medição de campos elétrico e eletromagnético (aperiódico);
➢ Ensaios de vibração eólica (aperiódico);
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➢ Medição de níveis de corona (aperiódico);
➢ Capacitação para atividades seguras no potencial (linha viva);
➢ Substituição de isoladores;
➢ Manutenção do sistema de aterramento (cercas e estruturas);
➢ Focos de erosões;
➢ Invasão - edificações na faixa de servidão;
➢ Condições adequadas nos cruzamentos com rodovias e ferrovias;
➢ Condições adequadas nas travessias com outras LTs;
➢ Respeito às restrições de uso do solo.
A manutenção dos caminhos e acessos é realizada visando garantir que eles
permaneçam trafegáveis, com sistemas de drenagem, obras de arte, porteiras e colchetes em
bom estado de conservação e que sejam compatíveis com as demandas locais.
6.6.2. Subestações
O projeto das Subestações prevê que as mesmas serão assistidas em horário comercial,
contando com equipes de manutenção locais, também em regime de sobreaviso. O controle e
o comando das SE’s se dará, preferencialmente, através de um centro de operação, de maneira
informatizada por meio de softwares especializados que monitoram constantemente o fluxo de
energia na linha e o funcionamento das SE’s.
As entradas de linha deverão ser supervisionadas segundo as filosofias já adotadas pelas
concessionárias proprietárias de tais SE’s, de forma que seja garantida a sua perfeita integração
aos sistemas de supervisão e controle existentes.
A manutenção das SE’s contemplará basicamente as seguintes ações:
➢ Acompanhamento das ampliações e recepções de material;
➢ Capacitação dos mantenedores e realização periódica de treinamentos em linha não
energizada e no potencial;
➢ Execução de serviços de conservação e limpeza de painéis de registro de leituras (grandezas
elétricas e de rotina), de ocorrências e anormalidades;
➢ Fiscalização dos serviços contratados de vigilância, conservação e limpeza;
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➢ Controle de manobras e funcionamento dos equipamentos;
➢ Atendimento a ocorrências/contingências;
➢ Elaboração de relatórios de manutenção, em condições normais, e para contingências;
➢ Execução de serviços de conservação, manutenção e limpeza das instalações de obra civis
das Subestações, tais como salas de relés, de controle, de bateria e almoxarifados;
➢ Fiscalização da prestação dos serviços de transmissão de voz e dados aos centros remotos;
➢ Monitoramento da qualidade da prestação dos serviços de voz e dados;
➢ Gestão e análise do desempenho dos fornecedores de serviços de telecomunicações (voz e
dados), de telefonia pública, link aéreo wireless e de provedor de internet;
➢ Gerenciamento dos dados de oscilografias e acesso à internet:
➢ Medições no sistema de teleproteção;
➢ Medições, provas, substituições de componentes ou módulos, ajustes, reprogramação,
ensaios, inspeção de rotina no sistema de telecomunicações;
➢ Análise e aprovação de memória de cálculo e ajustes dos sistemas de proteção;
➢ Análise, aprovação e ajustes dos sistemas de controle e supervisão;
➢ Inspeção e conservação dos equipamentos de combate a incêndio, bem como das demais
garrafas tipo extintores das salas e pátios;
➢ Ensaios para pesquisa de defeitos e falhas.
6.6.3. Resíduos
Os resíduos previstos para as atividades de operação e manutenção da LT e SEs
associadas são relacionados à manutenção das máquinas usadas nas atividades ou à substituição
de peças inservíveis. Assim, têm-se, basicamente, os resíduos listados na Tabelas 6.7 e 6.8.
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Tabela 6.7 - Resíduos gerados na operação e manutenção das LTs.
Atividade
Tipo de Resíduo
Detalhamento
Geração de Resíduos
Pneus, peças metálicas, estopas
Perigosos (Classe I)
contaminadas com óleo
Vazamento
Uso e Manutenção de Veículos
/Derramamento
Solo e material contaminado
Geração de Resíduos
Perigosos (Classe I)
Geração de Resíduos
Papel, papelão, plástico
Recicláveis (Classe II)
Geração de Resíduos
Poda de árvores, vegetação
Recicláveis (Classe II)
Geração de Resíduos
Panos e estopas contaminados
Perigosos (Classe I)
Inspeção e Manutenção da Faixa de
Servidão e Caminho de Acessos
Geração de Resíduos
Óleos e graxas
Perigosos (Classe I)
Geração de Resíduos
Sucata de máquinas e
Perigosos (Classe I)
equipamentos contaminados
Geração de Resíduos
Latas e sobra de tintas e solventes
Perigosos (Classe I)
Geração de Resíduos
Alumínio, sucata metálica,
Recicláveis (Classe II)
cerâmica e plásticos
Geração de Resíduos
Antioxidante, vernizes, tintas, etc.
Troca de Isoladores / Espaçadores - Linha Perigosos (Classe I)
energizadas
Vazamento
/Derramamento
Solo e material contaminado
Geração de Resíduos
Perigosos (Classe I)
Manutenção dos Cabos, instalação de
Geração de Resíduos
Alumínio, sucata metálica e
Jumpers e acessórios (sinalizadores,
Recicláveis (classe II)
plásticos.
esferas, espaçadores)
Geração de Resíduos
Antioxidante, vernizes, tintas, etc.
Perigosos (Classe I)
Geração de Resíduos
Alumínio, sucata metálica e
Seccionamento e Aterramento de cercas
Recicláveis (classe II)
plásticos.

Tabela 6.8 - Resíduos gerados na operação e manutenção das SEs.
Tipo de Resíduo
Detalhamento
Geração de Resíduos Recicláveis (Classe 2) Papel, papelão, plástico
Geração de Resíduos Perigosos (Classe I)
Lâmpadas
Geração de Resíduos Perigosos (Classe I)
Toner de impressora
Geração de Resíduos Perigosos (Classe I)
Sucata Tecnológica (micros, painéis, pilhas e baterias, etc.)
Geração de Resíduos Perigosos (Classe I)
Óleo lubrificante do gerador – diesel
Vazamento/ Derramamento
Solo contaminado com tinta, solventes e aditivos e
combustíveis;
Geração de Resíduos Perigosos (Classe I)
Geração de Resíduos perigosos (Classe I)
Latas e sobra de tintas e solventes
Geração de Resíduos perigosos (Classe I)
Panos e estopas contaminados
Geração de Resíduos perigosos (Classe I)
Óleos e graxas
Geração de Resíduos perigosos (Classe I)
Sucata de máquinas e equipamentos contaminados
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6.6.4. Desmobilização das Obras
Remoção de Material
Os materiais excedentes das obras das subestações poderão ter destinos diferenciados
considerando, aqueles que podem ser removidos sem aproveitamento, com aproveitamento
parcial ou total, dependendo da sua natureza. Como exemplos desses materiais podem ser
citados: brita do pátio, alambrados, cercas, portões, grama, blocos intertravados de concreto,
suportes de equipamentos metálicos ou de concreto pré-moldados, etc. A remoção, transporte
e depósito provisório deverão ser executados de maneira a não danificar os componentes
reaproveitáveis e/ou destinação final apropriada para aqueles sem uso para as instalações. Em
sequência, os materiais não reaproveitados deverão ser transportados para destino apropriado,
licenciado e indicado pela fiscalização.
Limpeza e Desmobilização Final da Obra
Ao final da etapa construtiva, será procedida a desmobilização do canteiro e a limpeza
da obra. As áreas internas e externas ao pátio, as calçadas, os bueiros e caixas de passagem
serão limpas, bem como as suas adjacências. Todo o entulho, quando não reaproveitado, será
removido para aterro sanitário licenciado.

Os canteiros de obra e alojamentos serão

desmobilizados de acordo com a finalização das atividades.
A mão de obra contratada para a implantação da LT também será desmobilizada
gradativamente de acordo com o cronograma das obras. Durante a dispensa dos profissionais
serão seguidos os trâmites estabelecidos pela legislação trabalhista brasileira, garantindo-lhes
todos os direitos devidos, inclusive o aviso prévio de 30 dias.
Recuperação das Áreas Degradadas
A desmobilização do canteiro contemplará a destinação adequada de equipamentos e
materiais, bem como a limpeza e a recuperação da área onde foi instalado de modo que o terreno
no local recupere as suas características originais, contemplando o desmonte das estruturas,
coleta de resíduos, esgotamento de fossas, etc.
Também serão recuperadas, as áreas pertinentes aos acessos provisórios e às praças de
lançamento conforme o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Essas áreas, abertas
exclusivamente para fins construtivos, não serão utilizadas durante a operação das LTs e
poderão ser desativadas logo que as obras chegarem ao fim. A recuperação dos acessos
provisórios, assim como as demais áreas de apoio de obras, será feita de maneira que o terreno
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possa recuperar o uso que possuía antes, pela implementação de medidas de controle de erosão,
drenagens e proteção permanente.
De modo geral, deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades na recuperação de
áreas degradadas:
➢ Identificar os processos erosivos pré-existentes na área de instalação do projeto;
➢ Implementar e monitorar medidas de contenção, de forma que não ocasionem riscos às
estruturas e acessos do projeto;
➢ Identificar, caracterizar e quantificar as áreas a serem recuperadas;
➢ Contribuir para a reconstituição do solo e da vegetação nas áreas alvo, de forma que, ao
final da implantação do projeto se obtenha a restituição das áreas degradadas pelas obras,
restabelecendo a relação solo/água/planta;
➢ Elaborar, executar e monitorar PRADs específicos para cada área degradada, levando em
consideração seu relevo, tipologia de solo, além de especificar as medidas ambientais
necessárias para a recuperação/readequação das mesmas;
➢ Implantar medidas capazes de restabelecer e reintegrar áreas degradadas à paisagem
regional, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental em conformidade com
valores ambientais, estéticos e sociais das circunvizinhanças.
6.7. Vias e Acessos
Os acessos têm como função atender as necessidades da construção da obra. Dessa
forma, os caminhos existentes na região serão utilizados prioritariamente e somente na falta
destes ou dos mesmos não serem viáveis e adequados, novos caminhos poderão ser abertos
(após a autorização dos proprietários).
Em caso de utilização, parcial ou total, de estradas e acessos já existentes, serão
providenciadas as melhorias necessárias para que possam ser utilizadas durante a execução da
montagem. Após o término da obra, as estradas devem estar no seu estado original ou
melhoradas.
De modo geral, os acessos serão executados preferencialmente dentro da faixa de
serviço, com uma largura máxima a ser definida posteriormente, em função da
demanda/autorização para supressão de vegetação. Esta largura é de 5 m para as LTs 345 kV
mas, pontualmente, poderão ocorrer áreas de abertura maior que 5 m somente relacionados com
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a instalação de áreas de manobra. Em casos especiais, onde seja necessário realizar um caminho
por fora da faixa de serviço, deve-se obter a autorização por escrito do proprietário ou
responsável, e ter a aprovação do Chefe de Obra.
Os caminhos de acessos serão abertos seguindo as premissas de sempre respeitar a
morfologia do terreno, de forma que as águas pluviais que por ela escoam superficialmente se
afastem do local da torre e não causem erosão. Além disso, serão realizadas obras de drenagem
necessárias para captação e condução dos escoamentos superficiais (bueiros, canaletas, valetas,
etc.) e que, conduzam as águas pluviais de modo a se afastarem do local das torres e que evitem
a erosão nos terrenos adjacentes ao serviço e na própria estrada.
Todos os taludes de cortes e/ou aterros necessários à abertura dos acessos terão que ser
devidamente protegidos, visando proteger as instalações e preservar o terreno contra a erosão,
com o plantio de grama (revegetação) e dispositivos de drenagem e contenção. Sempre que
necessário (junto a rodovias principais), ou solicitado pelo proprietário, serão instalados
porteiras ou mata-burros. Nos demais acessos, serão usados colchetes provisórios. Em
travessias de riachos ou córregos serão construídos bueiros; para que em nenhum momento seja
interrompido o curso d’água.
Na etapa da construção, serão instaladas placas indicadoras com o nome da LT, nome
da empreiteira e números das estruturas ao início de cada caminho. Após o detalhamento do
planejamento dos acessos, serão elaborados croquis de seu posicionamento em relação à LT
para facilitar a sua abertura e a orientação da equipe de obra, assim como atualização dos
mesmos junto ao órgão ambiental.
6.7.1. Medidas de Controle Ambiental
As medidas de controle ambiental que devem ser consideradas são:
➢ A remoção de cobertura vegetal se limitará ao desenvolvimento dos trabalhos;
➢ Sempre que necessário, serão implantados dispositivos de drenagem provisória que
orientem o escoamento das águas pluviais sobre áreas de solo exposto e que dissipem a
energia do escoamento concentrado.
Além disso, outro ponto relevante no processo de abertura de acessos é a necessidade
de supressão da vegetação. Deve-se buscar a redução tanto durante a fase de planejamento e
seleção dos acessos, quanto durante a implantação dos mesmos.

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

514

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
6.8. Técnicas construtivas em áreas inundáveis
A seguir segue uma breve descrição das etapas para execução das fundações em área de
brejo, caso seja necessário.
6.8.1. Execução de acesso:
➢ Limpeza da faixa de serviço
➢ Limpeza da praça de execução de torre
➢ Limpeza da praça de lançamento de cabos
➢ Aplicação de rachão para estabilizar o acesso quando necessário
6.8.2. Terraplanagem e Compactação
O solo deve ser preparado antes de receber as estacas metálicas tais como:
terraplanagem, compactação e angulação máxima dos pontos entre as estacas.
6.8.3. Mobilização de equipamentos:
Bate-estacas martelo em queda livre com peso de pilão de no mínimo 2500 kg,
conforme preconiza a norma NBR 6122/2019 de fundações.
6.8.4. Locação das estacas
O local em que cada estaca será executada é marcado no solo com piquetes e/ou pregos,
para evitar que a movimentação dos equipamentos no canteiro de obras os danifiquem ou
alterem. Para as estacas que forem necessárias pré furo, será realizada a locação e em seguida
perfurado com uso de trades ou similares, os furos serão identificados e sinalizados até a
execução.
6.8.5. Içamento e posicionamento
Quando a estaca é içada para junto da torre de elevação do bate-estaca e colocada na
posição vertical, após a locação ela poderá ser assentada no local da cravação. Contudo,
primeiramente, a torre do bate-estaca será aprumada, para que depois à estaca seja nivelada com
aferição em ambas faces, frontais e laterais. A folga entre o martelo e o capacete não deve ser
superior a 3 cm, para isso, é essencial que ele contenha encaixes de folga inferiores a 2 cm.
6.8.6. Cravação
A estaca metálica é introduzida no solo por meio da deformação permanente em
consequência da energia aplicada na estaca, que é provocada pela queda livre do martelo. Após
cada golpe do martelo, a estaca alcança nova profundidade no terreno. Durante a cravação, não

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

515

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
é necessário verificar a estabilidade e a resistência da estaca nem realizar medidas corretivas de
execução em relação ao projeto quando os desvios forem inferiores a 1/100. Após a cravação
da estaca espelho, deverá ocorrer uma última conferência de nível, para em seguida ser
realizado o alinhamento/nivelamento para cravação das estacas intermediarias/setor.
6.8.7. Emendas
Para regularização de cabeça das estacas cortadas, emendas podem ser feitas com soldas
de topo e talas soldadas, sendo a última mais recomendada. A redução do tempo empregado na
execução de emendas é importante para garantir a produtividade do processo executivo
6.9. Canteiros de Obras
Para a definição da localização dos canteiros, são propostos 6 canteiros de obras. O
deslocamento dos trabalhadores entre os locais de alojamento e os canteiros será feito com os
mesmos veículos que transportarão os profissionais para as frentes de serviço. O recolhimento
dos profissionais deverá ocorrer em locais predeterminados (Tabela 6.9).
Tabela 6.9 - Aspectos ambientais dos canteiros de obra e medidas preventivas a serem consideradas
ASPECTOS
MEDIDAS A CONSIDERAR
Erosão dos taludes (produção
Drenagem superficial, proteção vegetal, medidas de contenção
de sedimentos).
Interferência no Escoamento
Executar projeto de drenagem do canteiro
Superficial Natural
Movimentação de solo
Realização de controle dos processos erosivos
Disposição de resíduos desta natureza em coletores de cor laranja ou
Geração de resíduos perigosos
depósitos temporários de resíduos classe I para posterior destinação final
– Classe I
por empresa contratada devidamente licenciada
Resíduos recicláveis: Disposição em coletores específicos ou
armazenamento em depósitos temporários para posterior destinação final
por venda ou doação para cooperativas recicladoras devidamente
Geração de resíduos sólidos,
licenciadas; Resíduos não recicláveis: Disposição em coletores específicos
Classes IIA e IIB
ou armazenamento em depósitos temporários para disposição final em
aterros sanitários; Entulho de construção civil: Disposição em bota-fora
licenciados
Geração/Vazamento de
Banheiros fixos: Tratamento físico por fossa sépticas com filtros
Efluentes sanitários
anaeróbios; Banheiro Químico: Sucção e envio para tratamento em ETE.
Realizar umectação de vias, acessos e pilhas de areias. Implantar
Geração de poeira
dispositivos de aspersão de água em britadores e correias transportadoras,
caso haja esta atividade.
Realizar, periodicamente, monitoramento de fuligem nos equipamentos à
Emissões atmosféricas
diesel
Consumo de Recursos naturais
(água, energia, agregados,
Realização de campanhas de conscientização contra o desperdício
madeiras, combustíveis, aço,
gases industriais, etc)
Derramamento de produtos
Em caso de vazamento serão seguidas as orientações no PAE – Plano de
químicos no solo/água
Atendimento a Emergências
Derramamento de óleo no
Em caso de vazamento serão seguidas as orientações no PAE – Plano de
solo/água
Atendimento a Emergências
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Para a identificação de áreas habilitadas para instalação de canteiros de obras,
alojamentos e demais intalações, é necessário mapear e utilizar um raio de 500 metros a partir
da área de instalação. Buscando preferencialmente áreas de zoneamento industrial ou de usos
semelhantes, autorizados em legislação municipal, considerando algumas restrições, entre elas:
área com vegetação nativa, APPs, cursos hídricos, áreas com declividades acentuadas,
proximidade com escolas, hospitais e áreas residenciais.

➢ Canteiro 1 (Figura 6.16)

Figura 6.16 – Imagem do Google Earth Pro com a localização do Canteiro 1.

O Canteiro Avançado 1 se localiza no município de Macaé/RJ com uma área total de
19.918 m². No seu entorno encontra-se remanescentes de vegetação nativa e uma pequena área
de APPs que será interferida de 0,002 km². Há um curso hídricos próximo a área, além de uma
área residencial bem próxima. A área possui declividade que vai de plano para suave ondulado.
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➢ Canteiro 2 (Figura 6.17)

Figura 6.17 - Imagem do Google Earth Pro com a localização do Canteiro 2

O Canteiro Avançado 2 se localiza no município de Cantagalo/RJ com área de 20.635
m². No entorno do canteiro encontra-se alguns remanescentes de vegetação nativa e áreas de
APP no entorno de pequenos cursos hídricos. Há uma pequena área residencial próxima e a
região possui declividade que varia de suave ondulado a forte ondulado.

➢ Canteiro 3 (Figura 6.18)

Figura 6.18 - Imagem do Google Earth Pro com a localização do Canteiro 3.

O Canteiro Avançado 3 se localiza no município de Leopoldina/MG com uma área total
de 20.036 m². No entorno do canteiro encontram-se pequenas áreas de APP que circundam
alguns pequenos cursos hídricos. Há uma pequena área residencial próxima ao canteiro, além
de a região possuir declividade ondulada.
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➢ Canteiro SE Leopoldina (Figura 6.19)

Figura 6.19 - Imagem do Google Earth Pro com a localização do Canteiro SE Leopoldina.

O Canteiro da SE Leopoldina se localiza no município de Leopoldina/MG e está
inserido dentro do terreno onde se pretende instalar a futura subestação, apresentando uma área
estimada de 20.042 m². No seu entorno encontra-se remanescentes de vegetação nativa, que
poderão inclusive sofrer interferência da SE, e algumas áreas de APPs que circundam alguns
pequenos cursos hídricos. Próximo há uma pequena área residencial e a região possui
declividade que vai de plano para suave ondulado.

➢ Canteiro 4 (Figura 6.20)

Figura 6.20 - Imagem do Google Earth Pro com a localização do Canteiro 4.

O Canteiro Avançado 4 se localiza no município de Rio Novo/MG apresentando uma
área total de 20.051 m². No entorno do canteiro encontram-se poucos remanescentes de
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vegetação nativa e algumas pequenas áreas de APPs ao redor de cursos hídricos. Há a presença
de algumas propriedades próximas ao local, mas não uma área residencial consolidada. A região
possui declividade que vai de ondulado para forte ondulado.

➢ Canteiro SE Santos Dumont (Figura 6.21)

Figura 6.21 - Imagem do Google Earth Pro com a localização do Canteiro SE Santos Dumont.

O Canteiro da SE Santos Dumont se localiza no município de Santos Dumont/MG,
apresentando uma área de 21.647 m², e está posicionado próximo a área onde será feita a
ampliação da subestação. No entorno do canteiro encontra-se alguns pequenos remanescentes
de vegetação nativa e áreas de APPs, que circunscrevem cursos hídricos de até 10 metros. Uma
pequena área residencial se encontrá próxima a subestação já instalada e a área possui
declividade que vai de ondulado para forte ondulado.
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7. IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E ANÁLISE INTEGRADA DOS
IMPACTOS AMBIENTAIS
Na identificação e avaliação dos impactos ambientais, foram consideradas as possíveis
interferências da Linha de Transmissão (LT) em sua Área de Estudo e a consequente
repercussão nas diversas variáveis ambientais identificadas. A esse respeito, apresenta-se uma
Matriz de Impactos Ambientais, na qual consta a identificação dos impactos propriamente ditos
e a sua valoração.
Para elaborar a Matriz de Impactos, inicialmente foram identificadas as Ações
Impactantes (AI) do empreendimento, nas fases de Planejamento, Instalação e Operação, que
pudessem causar alterações em recursos socioambientais. Para tanto, foi desenvolvido um
processo que permitiu verificar e avaliar cada ação que, potencialmente, possa vir a causar
impactos sobre os diferentes recursos ou ambientes, ponderando-se os seguintes atributos:
Magnitude, Importância, Intensidade e Natureza, objetivando calcular os componentes
magnitude e importância que, por fim, resultam na significância de cada um dos impactos
ambientais considerados.
O levantamento e a identificação das atividades e das variáveis ambientais significativos
foram realizadas por equipe multidisciplinar, formada por técnicos especializados nas áreas de
Engenharia e de Meio Ambiente.
7.1. Identificação e Definição
A avaliação dos impactos ambientais constitui-se na execução de política ambiental que
visa à análise sistemática dos efeitos positivos ou negativos da instalação ou ampliação de uma
atividade, por meio de procedimentos técnicos e administrativos, de modo a embasar decisões
sobre o seu licenciamento. Nesse sentido, são apresentados e descritos os impactos decorrentes
das atividades de planejamento, instalação e de operação do empreendimento.
7.1.1. Ações Impactantes
Para a Avaliação dos Impactos Ambientais, consideraram-se como Ações Impactantes
as intervenções e atividades decorrentes do empreendimento em sua região específica.
Levaram-se em consideração as características construtivas e tecnológicas intrínsecas ao
processo, distribuindo-se essas Ações Impactantes ao longo das diferentes Fases do
empreendimento, objetivando a análise de sua interação com características ambientais
identificadas no EIA/RIMA.
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Inicialmente, foram listadas as ações que introduzissem no ambiente, temporária ou
permanentemente, novos eventos capazes de afetar os parâmetros e as relações físicas,
biológicas, sociais e culturais existentes. Essas ações foram caracterizadas por se associarem
diretamente à LT e incidirem em sua Área de Estudo.
Segundo Sánchez (2006), as Ações Impactantes são as causas, enquanto os impactos
são as consequências sofridas (ou potencialmente sofridas) pelas variáveis ambientais. Os
mecanismos ou processos que inter-relacionam uma causa a uma consequência são os efeitos
ou aspectos ambientais, aqui tratados nas descrições de cada impacto.
Considerou-se como base o conceito proposto por Wathern (1988, apud SÁNCHEZ,
2006) sobre Impacto Ambiental, que o delimita como sendo a mudança, positiva ou negativa,
em um Parâmetro Ambiental, em um determinado período e em uma área específica, que resulta
de uma Ação Impactante, comparada com a situação diagnosticada anteriormente à da
implantação do empreendimento.
Foram definidos 13 Ações Impactantes (AI 1 a AI 13) para o presente empreendimento:
AI 1 – Planejamento da Obra
Esta ação corresponde ao detalhamento do projeto da LT e à definição dos trabalhos de
campo ainda necessários, antes das obras, como o cadastro das propriedades a serem afetadas
e os levantamentos topográficos para confirmação do traçado e localização das torres. Nesse
momento, é também planejada a logística de execução das obras, a alocação de materiais,
equipamentos e pessoal. A pesquisa de disponibilidade de mão de obra na região, além da
necessidade de contratação de pessoal especializado, tem uma relação direta com as
expectativas locais.
As notícias e até mesmo boatos em relação ao empreendimento que irá atravessar cada
município situado ao longo da LT concorrem para que haja aumento e/ou redução dos valores
das propriedades na região. O desconhecimento sobre a LT, por onde irá passar, quais serão
seus impactos e restrições criam um clima de insegurança, principalmente nos proprietários.

AI 2 – Mobilização de Equipamentos e Mão de Obra
No início da instalação da LT, deverá(ão) ser contratada(s) a(s) empreiteira(s) para a
construção e montagem, mobilização dos veículos e equipamentos e definida a mão de obra
necessária, a ser alocada, de forma crescente, ao longo do tempo, até o pico das obras.
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Considerando que as empreiteiras normalmente alocam pessoal especializado, com
experiência nas funções específicas de implantação do empreendimento, há a possibilidade de
serem selecionados colaboradores locais e regionais para completar o quadro de trabalhadores
previstos, 30% devendo ser contratados localmente. Além disso, um valor superior a esse total
está estimado como postos indiretos de trabalho, a surgirem com atividades no comércio, na
indústria, nas áreas de alimentação, hotelaria, transporte e outras.
Cabe frisar que o maior número de pessoas (trabalhadores) nos ambientes naturais pode
ocasionar um aumento de pressão exploratória sobre a fauna e a flora, caso as medidas
preventidas não sejam tomadas.

AI 3 – Instalação e Operação de Canteiros de Obras
Para a execução das obras, é prevista, em princípio, a instalação de até 6 (seis) canteiros,
conforme demonstrado na Tabela 7.1.
Tabela 7.1 – Indicação preliminar da localização dos canteiros de obras da LT em estudo e SE associada.

CANTEIROS
Avançado 1
Avançado 2
Avançado 3
SE Leopoldina
Avançado 4
SE Santos Dumont

COORDENADAS (23K)
806363 m E | 7538408 m S
772608 m E | 7583599 m S
758749 m E | 7610187 m E
738395 m E | 7624802 m S
694462 m E | 7626056 m S
651926 m E | 7624986 m S

ÁREA (m²)
19.918
20.635
20.036
20.042
20.041
21.647

A seleção dos locais, a serem confirmados e autorizados pelas Prefeituras Municipais,
analisados e aprovados pelo IBAMA, dependerá da logística para a construção da infraestrutura
disponível e do planejamento de execução da construção e montagem.
A produção de efluentes em canteiros abrange três casos: esgoto doméstico, líquidos de
lavagem das máquinas e água de drenagem pluvial. O esgoto doméstico resulta, em especial,
do uso do refeitório, escritórios, banheiros químicos e alojamentos. Das oficinas, saem os
líquidos de lavagem das máquinas e a rede de drenagem conduz as águas pluviais. Todos esses
efluentes deverão ser devidamente tratados, antes de serem descartados. Outros resíduos, de
caráter sólido, resultarão da construção e deverão ser devidamente equacionados durante o
processo construtivo.
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AI 4 – Pressão sobre a Oferta de Serviços e Insumos Locais
A utilização da infraestrutura regional, tanto em relação aos acessos, quanto aos recursos
habitacionais e de estruturas de saúde, dentre outros, altera a condição existente, provocando
uma mudança no panorama local e, com isso, na sua dinâmica socioeconômica. Esses distúrbios
deverão ocorrer durante a fase de planejamento e ao longo da implantação da LT.
A aquisição de materiais, equipamentos e insumos locais beneficiará as empresas que
comercializam esse tipo de material. Outros ramos serão também beneficiados, como os de
alimentação e comércio, em geral, todos eles induzindo uma dinamização na economia e o
aumento da arrecadação tributária. Em nível nacional, haverá incrementos no mercado de torres
e suas estruturas, além dos materiais de segurança usados pela mão de obra, como os
Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
A compra de materiais e a contratação de mão de obra local, bem como a chegada de
trabalhadores de fora da região, além dos novos empreendimentos que poderão se instalar, são
fatores indutores da dinamização da economia, que se refletirão diretamente no incremento da
arrecadação tributária dos municípios.

AI 5 – Alteração do Tráfego de Veículos
Para o transporte de materiais e equipamentos, além da mão de obra, das cidades para
os canteiros e para as frentes de obras e entre estas, o tráfego normal de veículos deverá ser
alterado durante todo o tempo de construção e montagem da LT, devendo-se evitar
atropelamentos de pessoas e da fauna, dentre outros acidentes.

AI 6 – Melhoria, Abertura e Utilização de Acessos
Deverão ser utilizadas, sempre que possível e necessário, as rodovias existentes na
região. Os caminhos vicinais obrigatórios para a passagem dos veículos com a mão de obra, as
estruturas das torres e os equipamentos de suspensão e montagem dos cabos poderão ser
ampliados e melhorados, viabilizando o acesso aos canteiros e às frentes de obras, mas também
podendo gerar aumento da pressão predatória sobre a fauna, com o aumento de velocidade dos
veículos. A construção de novos acessos poderá demandar a movimentação de terra, cortes de
taludes e modificações nos sistemas superficiais drenantes.
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AI 7 – Supressão de Vegetação
Para a implantação da faixa de servidão, bases das torres e novos acessos, haverá
necessidade de supressão de vegetação, com largura suficiente para as obras (faixa de serviço),
a operação e a manutenção seguras da LT. Na fase de operação, a manutenção será feita com
poda seletiva na faixa de servidão.
As intervenções a serem induzidas pelo empreendimento correspondem a atividades que
provocam ruídos, na operação de máquinas para supressão na faixa de serviço, nas praças de
torres e na abertura de novos acessos, resultando na fuga de indivíduos faunísticos com
facilidade de movimentação, como diversos mamíferos e aves.

AI 8 – Implantação da Faixa de Servidão
A faixa de servidão da LT, conforme norma oficial da ABNT NBR 5.422/85, foi
calculada em 44 m, para a realização das obras e a eliminação dos distúrbios que possam vir a
ocorrer com as comunidades vizinhas. Haverá necessidade de negociações com os proprietários
de áreas a serem atravessadas pela LT. Com o estabelecimento da faixa de servidão, não poderá
haver nelas culturas associadas a queimadas ou de grande porte, benfeitorias em geral, quadras
esportivas e presença permanente de pessoas, dentre outras restrições. O problema poderá se
agravar quando a propriedade for pequena, pois, proporcionalmente, o efeito é incrementado,
com maior probabilidade de inviabilização de atividades produtivas.
Ruídos e poeiras são naturalmente resultantes da operação de máquinas, equipamentos
e veículos. Isso provoca muitos incômodos à população, em maior parte rural, desacostumada
com esses fenômenos. Nas áreas vizinhas a aglomerados populacionais, isso se torna mais
intenso e problemático. A fauna poderá também se estressar com esses distúrbios, devendo ser
afugentada, principalmente durante a atividade de supressão da vegetação.
Também deverão ser considerados os títulos minerários ao longo do traçado e da faixa
de servidão, pois, nestes locais, os processos minerais vigentes serão bloqueados para compor
a faixa e traçado da LT, o que significa que, em locais com possibilidade de ocorrência de algum
bem mineral será impedido de quaisquer tipos de extração nas áreas do traçado e da faixa de
servidão.
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AI 9 – Escavação e Fundações para as Torres
Para a montagem das torres, serão necessárias escavações e a execução de fundações,
ações essas geradoras de impactos, associados à instalação e aceleração de processos erosivos,
devido, principalmente a concentração de águas pluviais sobre o terreno. Em geral, torres
autoportantes possuem fundações maiores e mais profundas, gerando maior impacto no solo do
que torres estaiadas. Do total de 550 torres previstas, cerca de 330 (60%) serão estaiadas e 220
(40%) serão autoportantes. Na escavação de fundações, caso não haja proteção (com o correto
isolamento) das cavas, podem ocorrer acidentes com a fauna nativa e com os animais de criação
dos proprietários.

AI 10 – Abertura de Praça de Montagem e de Lançamento de Cabos
As praças de lançamento de cabos a serem instaladas serão provisórias, no interior da
faixa de servidão. As 9 praças previstas distarão em torno de 8 km uma da outra. A dimensão
da praça de lançamento será, em média, de 40 m x 60 m (2.400 m²). Ficarão provisória e
preferencialmente em locais planos e sem vegetação nativa, para evitar cortes e aterros e suas
consequências quanto à geração de sedimentos e seu arraste para os corpos d’água próximos.

AI 11 – Desmobilização de Equipamentos e da Mão de Obra
O término gradativo das obras de implantação da LT determinará a diminuição da oferta
de trabalho e a desmobilização dos canteiros e alojamentos, que será realizada paulatinamente,
em função da conclusão das atividades construtivas, e deverá, em princípio, se estender por
cerca de três meses após o pico das obras. A desmobilização da obra poderá gerar perda de
renda e expectativas (favoráveis ou desfavoráveis) para a população, especialmente para
trabalhadores no Setor de Serviços dos municípios onde forem instalados canteiros de obras.

AI 12 – Operação da LT
Para o aproveitamento da energia gerada, em especial em usinas hidrelétricas,
termelétricas e eólicas, há necessidade de levá-la para os centros consumidores, de variados
portes, por meio de Linhas de Transmissão (LTs). Para que haja confiabilidade nessa
transmissão, há uma integração das LTs ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que possibilita
o intercâmbio de energia entre as várias regiões do Brasil. A entrada de mais energia de fonte
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hidráulica no SIN reduz a dependência da matriz energética de combustíveis fósseis, que são
poluentes e não renováveis.
Na fase de operação da LT, haverá, provavelmente, a geração de ruídos do próprio
empreendimento, o que poderá provocar algum desconforto para as populações lindeiras à faixa
de servidão. Não são previstos problemas associados à interferência eletromagnética, até o
limite externo da faixa de servidão. Mesmo em seu interior, apenas a exposição constante e
prolongada poderá gerar algum incômodo ou problema de saúde.
A indução de processos erosivos não deverá mais ocorrer, em face da necessária
estabilização das áreas impactadas pelas obras, em função da segurança das instalações – torres
e cabos nelas afixados. Na operação da LT, com seus cabos lançados e montados, poderão
ocorrer acidentes com a fauna alada, por colisões.

AI 13 – Manutenção da LT
Para a maior vida útil e eficácia operacional da LT, há que se proceder à adequada
manutenção periódica ou atividades corretivas, envolvendo o reestabelecimento de interrupções
indesejáveis.
A geração de benefícios na manutenção envolve, ainda, inspeções periódicas por vias
terrestre e aérea, verificando-se os acessos às torres, como se encontra a faixa de servidão, em
geral, e as áreas das bases de torres, além de certificação da proteção às pessoas e aos animais.
Muitos aspectos devem ser observados, como estabilidade física das áreas em relação aos
processos erosivos, degradação de áreas, drenagem, plantações ou cultivos na faixa de servidão,
altura da vegetação em seu interior e fora dela, e existência de sinalização rotineira e de
emergência, de vestígios de queimadas, implantação de benfeitorias dentro e fora da faixa, etc.
A supressão de vegetação durante a manutenção será mínima, sendo retirados apenas
indivíduos arbóreos que violem a distância de segurança, ou que estejam impedindo a
circulação pelos acessos permanentes da operação.

7.1.2. Impactos Ambientais
Na presente seção, são identificados e descritos os impactos ambientais relacionados ao
empreendimento LT 345 kV Santos Dumont – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1 e SE Leopoldina
2. Tal análise considera tanto os aspectos técnicos do projeto energético quanto as
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características sociais e ambientais existentes nas áreas de estudo do empreendimento.
Meio Físico
Interferências no solo
Este impacto está vinculado à Fase de Instalação do empreendimento, quando, em
função das obras, serão mais intensas as interferências no solo associadas à movimentação das
máquinas a serem utilizadas para a abertura e/ou melhoria de acessos já existentes, instalação
de praças de montagem e lançamento de cabos, dentre outras atividades construtivas que
poderão desencadear o início ou a intensificação dos processos erosivos que já estejam em curso
(pré-existentes), notadamente nos trechos cujos locais têm forte e muito forte suscetibilidade à
erosão.
Considerando que a Área de Estudo é naturalmente propensa à instalação de processos
erosivos e eventuais movimentos de massa, devido às características do solo, declividade,
geologia, cobertura vegetal, uso e manejo, este impacto torna-se consequência direta das
atividades construtivas do empreendimento. É mais perceptível, de maneira geral, nos acessos
à faixa de servidão (FS/ADA), nos quais os solos ficam expostos às mais diversas intempéries
naturais, favorecendo a ação dos agentes erosivos, em especial as águas pluviais que, em virtude
da exposição do solo, têm seu escoamento superficial facilitado, incrementando o carreamento
de material (sedimentos).
A remoção da cobertura vegetal e do solo superficial irá expor o solo subjacente, mais
frágil aos processos erosivos, desenvolvendo caminhos preferenciais de circulação da água com
possível carreamento de sedimento e consequentemente assoreamento dos cursos d’água nas
adjacências do empreendimento. Toda a porção do empreendimento onde vai ocorrer supressão
da vegetação são áreas potenciais para instalação de processos erosivos, visto que a solo ficará
exposto. Além disso, haverá locais em que serão implantadas as bases das torres onde a
inclinação do terreno é superior à 30%, ou seja, pode ocorrer concentração das águas
superficiais e, consequentemente, aumento do potencial de instalação de processos erosivos e,
por consequência, assoreamento, se não construídos sistemas de drenagens eficientes, mesmo
que provisórios.
A falta de controle para a manipulação desses solos pode gerar carreamentos para as
drenagens a jusante do empreendimento. Já para as áreas onde haverá supressão de vegetação
e movimentação de terra, o solo será exposto o que pode gerar a concentração e/ou dissipação
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de águas superficiais sobre o terreno, podendo assim, provocar a instalação de processos
erosivos.
Quanto à vulnerabilidade geotécnica, especificamente, em relação às áreas sujeitas a
movimentos de massa, esta é classificada como moderadamente vulnerável a medianamente
estável/vulnerável. Há diversos processos erosivos instalados, com a presença de movimentos
de massa associados a escorregamentos de taludes e deslizamento das encostas com voçorocas,
conforme pode ser visto no capítulo de Vulnerabilidade Geotécnica no Volume II desde EIA.
As diversas atividades a serem desenvolvidas nas obras de implantação da LT
ocasionarão a geração de diversos tipos de resíduos classificados pela Norma NBR 10004/2004
como perigosos ou não inertes. Os resíduos gerados serão constituídos basicamente por sobras,
aparas e entulhos de construção civil, lixo doméstico, embalagens diversas, efluentes sanitários,
resíduos sólidos contaminados por óleos e graxas.
Os resíduos classificados segundo norma ABNT como resíduos perigosos, Classe I,
especificamente os oleosos, e como Classe II, o lixo doméstico, têm o potencial de contaminar
e/ou alterar as propriedades do solo se dispostos diretamente sobre o mesmo. Estima-se que o
maior volume dos resíduos gerados nas obras será da Classe II B - inerte, relacionado à
construção civil e resíduos dos desmatamentos.
Na fase de implantação do empreendimento não é prevista a geração de efluentes
líquidos oleosos visto que não existirá oficina de manutenção no canteiro de obras. Estão
previstos apenas pequenos reparos ou trocas de pequenas peças, tais como mangueiras e
correias. Qualquer tipo de manutenção será realizada na Oficina de Manutenção em local
externo.
Os resíduos Classe II B, se depositados indevidamente, podem potencialmente causar a
alteração pontual da qualidade e propriedades do solo, tais como porosidade e compactação,
sem, no entanto, implicarem no desrespeito às normas e requisitos legais. Todavia, a geração
de resíduos Classe I e II A, se manuseados e dispostos incorretamente, poderão contaminar o
solo, estando assim fora das normas e requisitos legais.
Para a contenção dos efluentes sanitários gerados durante essa etapa do projeto serão
utilizados banheiros químicos, com manutenção constante.
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Interferência com Atividades de Mineração
Na pesquisa atualizada no SIGMINE/ANM, em novembro de 2020, verificou-se que há
38 processos minerários cujos limites são interceptados pela ADA do empreendimento. A
maioria desses processos (44,2%) está em fase de Autorização de Pesquisa principalmente para
solicitação de exploração de substâncias de uso Industrial, Construção Civíl e Revestimento.
Quanto aos processos minerários com Concessão de Lavra, cinco intersectam a ADA
no estado de Minas Gerais, tendo ambos como titular/requerente a Companhia Brasileira de
Alumínio. Deste modo, pode haver intervenções durante as fases de Instalação e Operação
sobre estes processos ou mesmo o bloqueio desses títulos.
Considerando que a Área de Estudo possui 38 processos ao longo da FS/ADA, este
impacto torna-se consequência direta das atividades construtivas e de operação do
empreendimento. É mais perceptível, de maneira geral, nos acessos à faixa de servidão
(FS/ADA), onde estão os processos minerários que sofrerão o bloqueio.

Interferência no Escoamento Hídrico Superficial
A interferência no escoamento hídrico superficial está associada às atividades de
compactação e preparação do terreno necessária para implantação das torres da LT, além da
retirada de material das áreas de empréstimo (caso tenha) e supressão vegetal.
O escoamento das águas pluviais tende a ser alterado em decorrência da implantação
das fundações das torres da LT, que pode gerar, em certos casos, concentração de águas
superficiais. O escoamento pode ser acelerado em setores com maior declividade, ou retardado,
no caso do aumento de barramento ou mesmo pela disposição inadequada de solo sobre linhas
de fluxo naturais.
A compactação da camada mais superficial do solo pela passagem de veículos e
máquinas pesadas utilizadas nas obras poderá gerar um aumento de impermeabilização do
terreno e, portanto, um aumento na quantidade de água superficial que escoa sobre a área,
podendo gerar a instalação dos processos erosivos e, consequentemente, carreamento de
sedimento para corpos d’água nas adjacências da área da LT.

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

12

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Interferência na Qualidade das Águas Superficiais
Esse aspecto ambiental decorre das atividades de supressão de vegetação, da
movimentação de terra no local e a implantação das fundações da LT, além do armazenamento
inadequado de resíduos e manuseio de efluentes.
A movimentação de terra no local das obras e atividade de supressão da vegetação, são
locais propícios ao desenvolvimento de processos erosivos, já que terão intensa movimentação.
Uma vez iniciado o processo erosivo o material decorrente poderá ser arrastado até os cursos
d’água, contribuindo para o assoreamento das drenagens e perda da qualidade de água através,
principalmente, do aumento da turbidez. Visando minimizar o efeito de carreamento de
sedimentos por escoamento superficial, está prevista a implantação de estruturas de contenção
de sedimentos nas proximidades das áreas de movimentação de terra e sistema de drenagem,
como forma de controle das erosões.
A possível alteração da qualidade das águas superficiais prevista no presente impacto
está, principalmente, relacionada com os parâmetros sólidos dissolvidos totais e sólidos totais
em suspensão, em decorrência do aspecto ambiental de geração de sedimentos, associados às
atividades de supressão da vegetação e a movimentação de terra que podem gerar o carreamento
de sedimentos para as drenagens que estão à jusante da área.

Interferência na Qualidade do Ar
Trata-se da ressuspensão de material particulado, em decorrência do tráfego de veículos
e equipamentos em estradas não pavimentadas na ADA - LT, das operações nestes nos locais.
É importante destacar que este tipo de emissão de material particulado está exclusivamente
relacionado com a etapa de implantação do empreendimento.
Em menor quantidade será emitido poluente atmosférico derivado do funcionamento
dos motores com queima de combustível utilizado em máquinas e equipamentos. Todavia, serão
implementadas ações de controle da geração de gases de combustão por meio de manutenção
preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos envolvidos nas obras da implantação da LT.
Todavia, esse incremento de emissões na área da via, não apresenta potencial
perceptível de alteração da qualidade do ar da AE.
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Interferência no Conforto Acústico
Este aspecto ambiental está associado ao tráfego de veículos pesados para execução de
terraplenagem, implantação das estruturas de apoio, abertura e limpeza da área para as obras de
implantação da LT e remoção da vegetação.
Para a avaliação do parâmetro ambiental ruído adotou-se a NBR 10.151/2000
“Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”, que é dada
como referência em casos de ruído ambiental pela Resolução n° 001 do CONAMA – de 08 de
Março de 1990. A Tabela 7.2 apresenta os níveis de pressão sonora recomendados pela ABNT.
Tabela 7.2 - Nível de Critério de Avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A) (LEQ(A) NBR
10.151/2000).
TIPOS DE ÁREAS
Áreas de sítios e fazendas
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas
Área mista, predominantemente residencial
Área mista, com vocação comercial e administrativa
Área mista, com vocação recreacional
Área predominantemente industrial
Fonte: NBR 10151/2000

DIURNO
40
50
55
60
65
70

NOTURNO
35
45
50
55
55
60

Nota: Quando pela condição atual da zona em inspeção (mesmo que designada por lei) o Leq (A) de fundo superar
o NCA (Nível Critério de Avaliação) recomendável, o mesmo deve ser considerado como novo NCA de referência.
Assim sendo, o ruído impactante, incorporado ao de ambiente, não deverá, por sua vez, superar nenhum dos NCA
quando da avaliação da existência de incômodo.

Sabe-se que o ruído gerado pelas máquinas de escavação, transporte de material e de
construção variam muito em função da condição de operação das mesmas. Porém como valor
máximo pode-se considerar, com base em experiências anteriores em equipamentos similares,
que estes não emitirão ruído em níveis acima de 90 dB(A), medidos a 7 m da fonte.
Assim foi aplicada a curva de decaimento logarítmico a este nível máximo, obtendo-se
o resultado apresentado na Tabela 7.3 indicando o nível sonoro previsto, em função da distância
das obras.
Tabela 7.3 – Curva de Decaimento Logarítmico

Distância (m)
7
10
20
30
40

Nível de Ruído
dB(A)
90
87
81
77
75

Distância (m)
200
300
400
500
750

Nível de Ruído
dB(A)
61
57
55
53
49
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Distância (m)
50
100
150

Nível de Ruído
dB(A)
73
67
63

Distância (m)
1000
1250
1500

Nível de Ruído
dB(A)
47
45
43

Logo, pelos dados apresentados acima se observa que até longas distâncias o ruído das
obras poderá, eventualmente, ser audível. No entanto, essas distâncias são válidas para
condições de campo livre, sem obstáculos como morros, edificações etc., representando,
portanto, a máxima distância em que poderá haver quebra de conforto acústico em áreas onde
estão localizadas as residências ao longo da LT.

Meio Biótico
Perda de Área de Vegetação Nativa
Toda a extensão da faixa de servidão é composta por um mosaico formado por áreas de
vegetação nativa, pastagens e agricultura, sendo a maior parte de subsistência e silvicultura de
eucalipto, mais especificamente.
Para esta LT, a faixa de serviço foi definida com largura variável, de 4 m em Área de
Preservação Permanente (APP) a 5 m fora de APP, na qual se dará a supressão, além do
lançamento dos cabos (guia e condutores). Será viabilizada nela a circulação dos equipamentos
e veículos de transporte de materiais e, eventualmente, a montagem de torres.
Em atendimento às normas definidas pela NBR 5422/85, é possível que seja necessário
um corte seletivo de árvores isoladas dentro da faixa de servidão e fora da faixa de serviço, para
manter os padrões de segurança e distâncias cabo-copa, com a retirada daquelas árvores que,
eventualmente, ofereçam risco de queda sobre as estruturas e/ou interferência eletromagnética,
durante as fases de implantação, manutenção e operação da LT.
Na análise do Projeto Executivo de Engenharia, a ser desenvolvida na fase de obtenção
da Licença de Instalação, serão apresentados os quantitativos de corte raso e seletivo que
subsidiarão a solicitação da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV).
Nesse contexto, para a abertura da faixa de serviço, a supressão de áreas para a
instalação de torres e de novos acessos acarretará a remoção da vegetação, mediante o corte
(raso ou seletivo), e também durante a operação (seletivo), em toda a extensão da LT, resultando
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na redução da área de vegetação nativa e, consequentemente, alterando a estrutura dos
fragmentos atravessados.

Alteração do Número de Indivídos da Fauna
A modificação dos espaços naturais causada pela LT poderá alterar o número de
indivíduos nas populações da fauna de vertebrados (mastofauna, herpetofauna e avifauna),
presentes na Área Diretamente Afetada (ADA) e seu entorno, durante a implantação do
empreendimento.
Durante a supressão de vegetação, muitos indivíduos das espécies da fauna tornam-se
vulneráveis às mudanças da paisagem e podem fugir para áreas vizinhas às que sofrem as ações
impactantes. Espécies de mamíferos e aves, com boa capacidade de locomoção e fuga,
abandonam esses locais ao início da movimentação de máquinas e pessoas. Contudo, algumas
outras espécies possuem menor capacidade de deslocamento, como no caso de alguns anfíbios
e répteis, e tendem a se esconder quando ameaçadas. Esse comportamento pode comprometer
a sobrevivência dos indivíduos durante a execução das atividades construtivas.
De forma geral, espera-se que os demais táxons tenham capacidade de fuga para as áreas
adjacentes à ADA da LT, em caso de supressão de vegetação nativa. Nesse sentido, o aumento
de ruídos estranhos ao ambiente natural, causados pela movimentação de pessoas e maquinário,
afugenta alguns elementos da fauna durante a Fase de Obras.
Alguns animais são mais suscetíveis aos efeitos negativos da supressão de vegetação,
da abertura de acessos e da escavação para a instalação das fundações das torres. Os mamíferos,
répteis e anfíbios, se caírem no interior de cavas abertas, podem vir a óbito por insolação na
estação seca ou por hipotermia ou afogados na estação chuvosa, caso não haja as devidas
precauções. Com movimentação do solo por maquinários, as espécies de hábitos semifossoriais e fossoriais, poderão sofrer injúrias nesse processo, assim como espécies de hábitos
arborícolas são diretamente impactadas pela remoção de cobertura florestal, além de os ninhos
de aves também serem suscetíveis a essa ação impactante.
O acréscimo do número de pessoas se verifica nas Áreas de Estudo do empreendimento,
devido à contratação de trabalhadores para a obra, além de postos indiretos de trabalho nas
cidades e povoados da região. Esse crescimento temporário da população resulta no aumento
da frequência de encontros entre os animais com trabalhadores e moradores, que podem ter
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como costume a prática da caça. A superexplotação de populações cinegéticas pode
desencadear desequilíbrios na dinâmica ambiental.
Com relação à fase de operação, a presença de torres e cabos energizados no espaço
aéreo pode constituir um obstáculo para os organismos que o utilizam. Nesse contexto, as aves
e os morcegos caracterizam-se como os grupos faunísticos mais vulneráveis. As colisões e
eletrocussões resultariam em possíveis mortes e retiradas de indivíduos das populações. Além
dos efeitos negativos sobre as espécies, esses acidentes também podem provocar a interrupção
do fornecimento de energia e consequente prejuízo financeiro para as empresas operadoras.
Os acidentes por eletrocussão são comumente causados pelas fezes úmidas de aves, que
entram em contato com os isoladores e condutores nas torres das LTs, gerando o fenômeno
conhecido como birdstreamer. Tal fenômeno é gerado quando as fezes caem no espaço vazio
de alta voltagem, entre a estrutura da torre e os condutores e isoladores, ocasionando um curto
circuito (OLIVEIRA, 2008). As eletrocussões também podem ocorrer no caso de um condutor
ser conectado a outro, nos casos de bandos grandes e coesos ou aquelas com envergadura alar
grande o suficiente para permitir que cada asa toque um cabo diferente ao mesmo tempo. Essa
última situação é considerada bastante improvável de ocorrer, considerando-se a distância entre
as fases adjacentes.
Os principais acidentes por colisão com estruturas da LT ocorrem devido ao choque da
ave em voo contra os cabos aéreos e, principalmente, os cabos para-raios. Tais episódios
acontecem pela incapacidade de o animal detectar os cabos e/ou se desviar deles em tempo
hábil, o que acaba ocasionando sua morte. De modo geral, todos os tipos de aves de médio e
grande porte que realizam deslocamentos, de média ou grande extensão, sazonalmente ou por
todo o ciclo anual, podem colidir com a LT, desde que suas rotas de voo coincidam com a
estratificação aérea em que se encontram os cabos e elas não sejam capazes de visualizar o
anteparo.
Algumas espécies de aves costumam fazer uso das estruturas metálicas das LTs para
nidificação, durante a fase reprodutiva, ou como dormitório em outros períodos, favorecendo
uma movimentação maior de indivíduos e, consequentemente, aumentando a probabilidade de
colisões. Nesse contexto, a presença delas pode causar sérios problemas à rede elétrica, pois há
evidências de que as suas fezes corroem os isoladores dos cabos aéreos ou as estruturas das
torres, causando interrupção do fornecimento de energia (OLIVEIRA, 2008). Espécies
apresentam hábito carnívoro e estratégia de caça do tipo senta-espera, podendo empoleirar-se
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em torres de alta tensão de energia. O risco de colisão com os cabos aéreos, nesses casos, é um
perigo real, sendo mais frequente durante a perseguição de presas. Espera-se que esses eventos
ocorram com maior frequência nos trechos ao longo do traçado da LT próximos a grandes rios,
lagos naturais ou artificiais, locais onde pode haver grande concentração de indivíduos.
Com relação aos morcegos, a presença de torres e cabos aéreos pode funcionar como
uma nova barreira espacial no espaço aéreo, resultando em alterações no uso dos ambientes
naturais, por interferir na sua capacidade de localização e identificação de obstáculos (DE LA
ZERDA & ROSSELLI, 1997). Nesse contexto, pode haver um potencial isolamento de
populações em longo prazo, quando alguns indivíduos passariam a utilizar unicamente um dos
lados do obstáculo, sem se encontrar com os demais do lado oposto. Em uma perspectiva
abrangente, isso poderia ser encarado como um caso de perda de habitat, com consequente
alteração das abundâncias locais, das trocas gênicas, dos comportamentos individuais e
coletivos e dos parâmetros relacionados, gerando efeitos diretos e indiretos sobre as espécies.
Embora essa situação ainda seja um tema pouco abordado em estudos científicos e técnicos, é
importante investigar seus efeitos como um impacto direto potencialmente responsável por
danos à conservação de algumas espécies, como mencionado por BERNARD et al. (2012).
Além disso, as estruturas fixas, principalmente em rotas ou perto de saídas de colônias, podem
tornar os morcegos vulneráveis à colisão, ou mesmo diminuir a acessibilidade desses locais.
Morcegos, especialmente frugívoros, são atraídos para bordas ou clareiras, buscando elementos
vegetais pioneiros, e é justamente nesses locais – coincidentes com a alocação das estruturas
das torres, a faixa de servidão – que os indivíduos podem ter maior incidência de colisão.
Esse impacto pode ocorrer em áreas com maior extensão de cobertura vegetal,
principalmente naquelas associadas a matas e áreas úmidas, bem como nas áreas com abrigos
naturais utilizados por eles. Os ambientes com vegetação ripária e matas circunvizinhas a cursos
de água têm grande potencialidade para abrigar espécies que utilizam troncos e galhos como
abrigos. A vegetação que recobre os locais de abrigos possui um valor importante como
mantenedora da umidade e temperatura em níveis mais constantes. Esses locais desempenham
um papel fundamental e prioritário para a conservação de populações de morcegos (BREDT et
al., 1999; TRAJANO, 2000).
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Mudança na Estrutura das Comunidades Vegetais
A supressão de vegetação necessária para a implantação e operação da LT, com a
abertura da faixa de serviço, novos acessos e áreas de torres, poderá desencadear diversos
efeitos em nível de paisagem (fragmentação) e comunidade (diversidade), que terão como
reflexo possíveis alterações estruturais que ocorrem na comunidade vegetal, descritas neste
impacto.
O conceito de estrutura envolve três parâmetros fundamentais dessa comunidade: a
riqueza, a composição e a abundância relativa das espécies. Assim, a alteração diferencial do
número de indivíduos entre a taxa (devido à supressão de vegetação, que é maior no estrato
arbóreo) leva a mudanças estruturais na comunidade, como na frequência relativa das espécies,
distribuição de alturas e de diâmetros, mesmo que a abundância total permaneça constante.
São dois os principais parâmetros estruturais da paisagem: a sua conectividade (definida
pela proximidade dos fragmentos, pela complexidade da rede de corredores e pela
permeabilidade da matriz), e sua heterogeneidade (definida pela complexidade da matriz e das
áreas de borda). A alteração da estrutura da paisagem pelas atividades humanas, em particular
pela fragmentação de florestas tropicais, constitui uma das principais causas de perda de
biodiversidade.
A descontinuidade dessa estrutura natural implicará uma nova organização dos
elementos, com o recrutamento de indivíduos de outras espécies e a senescência de outros, em
função de sua adaptabilidade ou não ao meio criado, respectivamente. Essa alteração provocará,
entre outras consequências, a entrada de uma quantidade maior de luz, levando à maior
ocorrência de espécies heliófitas nas margens dos fragmentos, caracteristicamente pioneiras.
Nas bordas dos fragmentos florestais, também haverá o surgimento de lianas, como mecanismo
de manutenção do microclima interior.
Essas mudanças ocorrerão principalmente nas áreas de vegetação nativa. Nesse
contexto, a Perda de Vegetação Nativa acarretará a remoção de diversos indivíduos de espécies
variadas na mesma comunidade, alterando a composição dos fragmentos afetados e resultando,
por fim, na mudança da estrutura das comunidades vegetais.
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Mudança na Estrutura das Comunidades Faunísticas
A mudança na estrutura das comunidades faunísticas, em decorrência dos impactos do
empreendimento, é um fator de avaliação e mensuração complexo, pois é resultante de uma
cadeia de alterações e seus efeitos (além do sinergismo dessa cadeia), os quais atuam nos níveis
de organização mais basais – do indivíduo, da população e da espécie. Assim, é esperado que
os efeitos desses impactos, em nível de comunidades, sejam percebidos em médio e longo
prazos.
Em termos mais basais de organização, a supressão da vegetação pode causar redução
na disponibilidade de habitats para a fauna, em função de alterações na dimensão espacial
(horizontal e vertical) de suas áreas de vida. Também pode ocasionar a retirada de indivíduos
da população, seja através de morte ou de danos que impossibilitem a volta para a natureza.
Isso pode representar um desfalque para a manutenção da população e redução de sua
variabilidade genética.
Considerando-se as espécies de fauna registadas, não se esperam mudanças
significativas na estrutura das comunidades devido à fragmentação de habitats. No entanto, a
retirada de indivíduos dos ambientes pode gerar efeitos biológicos diretos, envolvendo
mudanças na distribuição, abundância, riqueza e diversidade das espécies animais (PIRES et
al., 2006). Esse efeito é do tipo espécie-específico, pois afeta de forma diferenciada os
parâmetros populacionais de cada espécie. Isso, aliado às alterações na estrutura da vegetação,
pode gerar alterações mais sutis, muitas vezes não detectáveis pelos métodos científicos
disponíveis, relacionadas à qualidade do habitat, conceito também espécie-específico.
As interações ecológicas entre populações que sofreram esses efeitos negativos podem
resultar em efeitos negativos também na comunidade como efeitos biológicos indiretos. Um
possível cenário teria início nas alterações previstas na estrutura das comunidades vegetais em
decorrência da perda de área de vegetação nativa. As novas características da vegetação
poderiam atrair diferentes espécies folívoras, e, consequentemente, também os seus predadores.
Esses últimos passam a interagir também com as outras espécies de outras formas, como a
competição por abrigo ou alimento.
As alterações na composição de espécies e abundância de indivíduos – ganho e/ou perda
de espécies; aumento e/ou diminuição de abundâncias – podem afetar a dinâmica de muitas
outras interações. Considerando-se as espécies herbívoras, por exemplo, seriam observados
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desequilíbrios nos processos de polinização e dispersão de sementes; com relação às carnívoras,
no controle populacional de suas presas. Esses exemplos podem destrinchar processos de
regulação populacional denominados, respectivamente, top-down e bottom-up. No processo
top-down, a abundância, biomassa ou diversidade nos níveis tróficos inferiores dependem dos
efeitos dos níveis superiores (consumidores e predadores), caracterizando uma cascata trófica.
No processo bottom-up, a estrutura da comunidade depende de fatores que atuam nos níveis
tróficos basais, como aporte de nutrientes e disponibilidade de presas, os quais vão se refletindo
nos níveis acima citados.
Além dessas, outras interações intermediárias nas cadeias alimentares são possíveis
entre espécies que afetam a abundância de outras. Mesmo no caso em que esses efeitos sejam
positivos, como o de favorecimento de outra(s) espécie(s), as consequências podem ser
maléficas para um número maior de espécies, gerando desequilíbrios ecológicos na
comunidade, como aumento da competição intra e interespecífica.
Com relação ao espaço aéreo, a implantação do empreendimento caracteriza-se como
uma alteração estrutural e funcional na paisagem, com perda de habitat e criação de obstáculo
para os organismos que utilizam esse espaço. Nesse contexto, as aves e os morcegos estão entre
os grupos faunísticos com grande propensão a serem afetados, principalmente na operação da
LT. As torres e cabos poderão funcionar como uma nova barreira no espaço aéreo, ocasionando
um potencial isolamento de populações, das quais os indivíduos passariam a mudar a sua rota
original, podendo não se encontrar mais com os outros indivíduos, que utilizariam unicamente
o outro lado do obstáculo. Isso poderia ser encarado como um caso de perda de habitats,
isolando populações, com alteração das abundâncias locais, das trocas gênicas, dos
comportamentos individuais e coletivos e dos parâmetros relacionados, gerando efeitos diretos
e indiretos.
Tendo essas informações em vista, nota-se que a potencialidade de ocorrência de
colisões, embora pareça estimável simplesmente a partir do número de episódios, depende de
uma série de variáveis ligadas à biologia das espécies, como sua anatomia, fisiologia, ecologia
e comportamento. Ademais, independentemente das causas diretas da ocorrência de acidentes,
há uma série de fatores indiretos e menos conspícuos, que interferem na estimativa de
probabilidade de uma ave colidir com os cabos das LTs, que podem, por exemplo, ser
determinados por particularidades do ambiente.
Devido à intensidade da corrente elétrica que irá percorrer a referida LT, os sinais
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eletromagnéticos produzidos poderão acarretar distúrbios audíveis aos morcegos em pleno voo,
afugentando-os de certas áreas (NICHOLLS & RACEY, 2007). Os morcegos, em seu amplo
aspecto de forrageio pelo ambiente, podem deixar de atravessar ou passar a usar os locais com
menor intensidade, nos quais a radiação eletromagnética está associada, tornando-se como
resposta a essa condição a não mais utilização de determinada área (GOOSEM, 1997). Dessa
forma, poderá haver uma redução acentuada na atividade de morcegos nas proximidades dos
cabos, por ficarem expostos à radiação eletromagnética.

Alteração na Biodiversidade
A biodiversidade, ou diversidade biológica, se refere à heterogeneidade da biota, ou
seja, inclui toda a variedade de genes, espécies, comunidades e ecossistemas de uma dada
região. A alteração da biodiversidade, no contexto do empreendimento, é consequência dos
seguintes impactos do meio biótico: Perda de Vegetação Nativa, Alteração no Número de
Indivíduos da Fauna, Mudança na Estrutura das Comunidades Vegetais e Mudança na
Estrutura das Comunidades Faunísticas.
Esses impactos interferem diretamente na biodiversidade, devido à retirada de
indivíduos da flora e da fauna e ao deslocamento das populações das espécies de fauna,
reduzindo suas abundâncias e diversidade genética. Indiretamente, alteram a riqueza e a
composição de espécies localmente a partir da mudança das estruturas das comunidades e dos
processos e interações biológicas. Contudo, é improvável que os impactos sobre o meio biótico
sejam capazes de provocar extinções locais de espécies, com drástica redução da
biodiversidade, pois as interferências das obras serão pontuais. A associação desse fato às
ações/intervenções no ambiente natural necessárias para a implantação, operação e manutenção
do empreendimento, reforça a improbabilidade de redução acentuada da biodiversidade.
Este impacto ocorrerá durante a Instalação e Operação da LT, em toda a sua extensão,
sendo mais expressivo nos trechos onde se encontram os fragmentos mais significativos e/ou
de maior conectividade. Porém, considerando os métodos construtivos, após a passagem dos
cabos, na faixa de serviço, ela poderá se regenerar, desde que a sua altura não ofereça risco à
segurança da LT, excetuando-se os locais de eventuais áreas de base de torre e onde for prevista
a utilização da faixa de serviço como acesso para manutenção na fase de operação. Entretanto,
é importante lembrar que os estudos de microlocalização do traçado, com maior grau de
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detalhamento estão previstos e fazem parte da rotina de implantação de uma linha de
transmissão.

Interferência em Unidade de Conservação
No diagnóstico da Área de Estudo da futura LT, considerando o traçado preferencial
para sua implantação, foram levantadas as Unidades de Conservação (UCs) existentes no
âmbito municipal, estadual e federal presentes na região. Foram identificadas 16 Unidades de
Conservação e Zonas de Amortecimento que são interceptadas pela área de estudo do
empreendimento
Apesar dos esforços realizados durante os estudos das alternativas locacionais, buscando
a menor interferência nessas áreas legalmente protegidas, há porções de 6 UCs na Área de
Estudo do empreendimento localizadas em uma área de influência de até 5 km do traçado da
linha, conforme descrito no Item 5.3.2 do Volume II deste EIA. Destas UCs, a Linha de
Transmissão intercepta diretamente duas APAs (APA Municipal do Alto do Rio Macabu e APA
Municipal da Poeira D’Água) e três Zonas de Amortecimento (REBIO União, PNM Atalaia
Gualter Corrêa Faria e REVIS do Macuco), sofrendo maiores impacto do empreendimento. A
Tabela 7.4 apresenta um resumo das Unidades de Conservação que interceptam a área de
estudo.
Tabela 7.4 – Unidades de Conservação Presentes na área de estudo do empreendimento
NOME

TIPO

JURISDIÇÃO

ÁREA DE INFLUÊNCIA (5km)

APA Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado
REBIO União

UCUS
UCPI

Federal
Federal

Dentro
Dentro (Intervenção na ZA)

APA Macaé de Cima
EE Água Limpa

UCUS
UCPI

Estadual
Estadual

Fora
Fora

APA Serra dos Núcleos
APA Poeira D'Água

UCUS
UCUS

Municipal
Municipal

Dentro
Dentro (Intercepta a LT)

APA Manancial
APA Alto do Rio Macabu
APA do Sana
APA Lagoa Iriry
REBIO Cambuca
REVIS Macuco
PNM Atalaia Gualter Correa de Faria
PNM Pássaros

UCUS
UCUS
UCUS
UCUS
UCPI
UCPI
UCPI
UCPI

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Fora
Dentro (Intercepta a LT)
Fora
Fora
Fora
Dentro (Intervenção na ZA)
Dentro (Intervenção na ZA)
Fora

ARIE do Itabepessus
RPPN Usina Maurício

UCUS
UCUS

Municipal
Municipal

Fora
Fora
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NOME
TIPO
JURISDIÇÃO ÁREA DE INFLUÊNCIA (5km)
RPPN Mata do Bugio
UCUS
Municipal
Dentro
RPPN Brejo Novo
UCUS
Municipal
Fora
Nota: APA: Área de Proteção Permanente; REBIO: Reserva Bilógica; EE: Estação Ecológica; REVIS: Refúgio
de Vida Silvestre; PNM: Parque Natural Municipal; ARIE: Área de Relevante Interesse Ecológico; RPPN:
Reserva Particular do Patrimônio Natural. UCUS: Unidade de Conservação de Uso Sustentável; UCPI: Unidade
de Conservação de Proteção Integral.

Assim, considerando as distâncias das UCs para o traçado da LT, bem como o uso já
consolidado das vias de locomoção que virão a ser utilizadas como acessos ao empreendimento,
admite-se que haverá um potencial impacto dentro de algumas unidades. Deste modo, as
diversas atividades construtivas previstas na implantação poderão provocar, direta ou
indiretamente, algum tipo de perturbação nestes locais.
Deve ser enfatizado que, no Inciso X do Art.2º da Instrução Normativa (IN) ICMBio nº
07, de 05 de novembro de 2014, é dada a definição de Zona de Amortecimento (ZA): o entorno
de uma unidade de conservação regularmente estabelecido, onde as atividades humanas estão
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos
sobre a área protegida.
Essas perturbações estão ligadas às seguintes Ações Impactantes:
•

AI 05 – Alteração do Tráfego de Veículos;

•

AI 06 – Melhoria, Abertura e Utilização de Acessos;

•

AI 07 – Supressão de Vegetação;

•

AI 08 – Implantação da Faixa de Servidão;

•

AI 09 – Escavação e Fundações para as Torres;

•

AI 10 – Abertura de Praças de Montagem e de Lançamento de Cabos;

•

AI 12 – Operação da LT;

•

AI 13 – Manutenção da LT.
Tais Ações Impactantes, que deverão ocorrer dentro e no entorno dessas Unidades de

Conservação, resultam em Impactos Ambientais que, cumulativamente, culminam neste
potencial impacto
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Destaca-se que do impacto relacionado a Interferências no Solo, tais problemas que
ocorrerão na fase de Instalação do empreendimento, sendo mais intensos e associados à
movimentação de máquinas a serem utilizadas para a abertura e/ou melhoria de acessos já
existentes, instalação de praças de montagem e lançamento de cabos, dentre outras atividades
construtivas que poderão desencadear o início ou a intensificação dos processos erosivos que
já estejam em curso, notadamente nos trechos cujas terras têm forte e muito forte suscetibilidade
à erosão. Nestes trechos, medidas mitigadoras de prevenção e controle de processos erosivos
deverão ser adotadas, conforme descrito nos respectivos impacto.
Dos impactos previstos sobre o Meio Biótico, pode ser destacado: Perda de Área de
Vegetação Nativa; Alteração no Número de Indivíduos da Fauna; Mudança na Estrutura
das Comunidades Vegetais e Mudança na Estrutura das Comunidades Faunísticas. Como
já mencionado, os impactos interferem diretamente na biodiversidade, pela retirada de
indivíduos das espécies da flora e da fauna, bem como pelo deslocamento de populações das
espécies de fauna, reduzindo sua abundância e sua diversidade genética e, indiretamente, a
partir da mudança das estruturas das comunidades e dos processos e interações biológicas, o
que altera a riqueza e a composição de espécies. Torna a ser ressaltado que é muito improvável
que os impactos sobre o meio biótico sejam capazes de provocar extinções locais de espécies.
Nos trechos da LT que interceptarão as UCs, os fragmentos florestais variam de
tamanho e estágios de conservação, estando os mais conservados localizados em pontos mais
altos das encostas, em locais de difícil acesso, em função da alta declividade (30-45%). Apesar
da presença de áreas com atividades antrópicas compondo a paisagem e a existência de clareiras
no interior desses fragmentos, a conectividade entre eles é um fator relevante, sendo de grande
importância para a biodiversidade, com considerável riqueza de espécies da flora e muitos casos
de endemismos para a herpetofauna, em especial os anfíbios.
Dentre os impactos sobre o Meio Socioeconômico, o Aumento na Oferta de Energia
Elétrica não possui relação alguma com Unidades de Conservação, pois apenas refere-se à
adição e à maior estabilidade no fornecimento de energia no Sistema Integrado Nacional (SIN).
Quanto aos impactos de Criação de Expectativas Favoráveis na População, e Aumento na
Oferta de Postos de Trabalho e Incremento na Economia Regional, assim como Pressão
sobre a Infraestrutura de Serviços Essenciais, referem-se essencialmente a comerciantes e
trabalhadores que se encontram nas áreas urbanas, não atingindo os habitantes que se encontram
no entorno das UCs atravessado pela LT. Por outro lado, já o impacto sobre a Criação de
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Expectativas Desfavoráveis na População, existe no que concerne aos habitantes das
localidades próximas à faixa de servidão a ser aberta, que sentirão os efeitos dos impactos de
Interferências no Cotidiano da População e Alteração da Paisagem.
As interferências no cotidiano dessas famílias podem acontecer principalmente na fase
de instalação, por conta da movimentação de máquinas e veículos, poeira levantada no trânsito
(intensificada no decorrer das obras) em estradas não pavimentadas, movimentação de
trabalhadores e sua interação com tais comunidades, mas este impacto é temporário, limitado
pela passagem da frente de abertura de faixa, construção e montagem, tendendo a diminuir de
intensidade na fase de operação, por motivos óbvios. Quanto ao impacto sobre a Alteração da
Paisagem, este é considerado certo, permanente e irreversível, visto que as estruturas erguidas
e cabos que passarão nesse trecho interferirão no aspecto visual.

Meio Socioeconômico
Aumento na Oferta de Energia Elétrica
A Linha de Transmissão (LT) 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1
e Subestação (SEs) associada têm como principal finalidade o atendimento elétrico à Zona da
Mata Mineira e Região da Mantiqueira.
A justificativa para a implantação do empreendimento é baseada nos resultados dos
estudos para a licitação da expansão da transmissão – Análise Técnico-Econômica de
Alternativas: Relatório R1, no Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da
Mantiqueira (Nº EPE-DEE-RE-043/2018-rev 0, de 26/06/2018) –, cujo objetivo é a expandir a
rede elétrica da Zona da Mata Mineira e região da Mantiqueira, atendendo ao critério N-1 para
Rede Básica e N para a rede de distribuição, que nesta área de Minas Gerais está sob concessão
de duas distribuidoras: Cemig-D e Energisa-MG.
De acordo com o referido estudo, o sistema elétrico da Região Mantiqueira não atende
ao referido critério, uma vez que são observadas sobrecargas acima dos limites de emergência
na malha de distribuição em contingências na Rede Básica. É importante ressaltar, também, que
o sistema de 138 kV da Cemig-D, que atende as cidades de Congonhas, Ouro Preto, Mariana,
Ponte Nova e Viçosa, opera com restrições desde setembro de 2015, data em que ocorreu o
rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, que resultou na indisponibilidade da
geração da UHE Risoleta Neves. Esta usina está localizada a jusante da barragem e, em virtude
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do ocorrido, está fora de operação por tempo indeterminado. Com uma potência instalada de
140 MW, essa UHE fornecia, mesmo nos períodos de seca, suporte de potência ativa e reativa
para a malha 138 kV próxima a Ponte Nova. Assim, no estudo analisou-se que a alternativa
mais viável de atendimento às distribuidoras regionais Cemig-D e Energisa-MG, do ponto de
vista técnico e econômico, é a que define a implantação a partir do ano 2022 de uma nova
subestação de fronteira 345/138 kV denominada Leopoldina 2 e a sua interligação em 345 kV
com as SEs Santos Dumont 2, em Minas Gerais, e Lagos, no Estado do Rio de Janeiro.

Criação de Expectativas Favoráveis na População
A passagem de equipes e técnicos realizando estudos e executando trabalhos
preliminares na região e a divulgação da possibilidade de implantação de uma Linha de
Transmissão (AI 1: Planejamento da Obra) podem causar ansiedade e gerar expectativas,
sobretudo na população que habita as propriedades rurais, periurbanas e urbanas na Área de
Influência Direta do empreendimento. Além disso, também pode ser afetada a população
residente nas sedes dos municípios.
Durante os trabalhos de campo, por meio de entrevistas com moradores e lideranças,
bem como com representantes dos poderes públicos locais, foi possível constatar,
preliminarmente, que a população local tem os rendimentos familiares provenientes
majoritariamente das atividades dos Setores Terciário (comércio, serviços públicos e privados)
e Primário (agricultura e pecuária). Cabe ressaltar que alguns entrevistados demonstraram
interesse na oferta de mão de obra a ser gerada pelo empreendimento (PA Geração de
Empregos).
Outro aspecto relevante é a possibilidade de o Poder Público municipal obter benefícios
pela implantação da LT, com a criação de empregos (PA Geração de Empregos) e o
aquecimento do comércio e serviços (Impacto de Aumento na Oferta de Postos de Trabalho
e Incremento na Economia Regional), assim como com o surgimento de novos equipamentos
e serviços urbanos (AI 4: Pressão sobre a Oferta de Serviços e Insumos Locais), além do
aumento de suas receitas municipais (PA: Incremento na Arrecadação Pública).
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Criação de Expectativas Desfavoráveis na População
A passagem de equipes e técnicos realizando estudos e executando trabalhos
preliminares na região e a divulgação da possibilidade de implantação de uma LT (AI 1:
Planejamento da Obra e PA: Informações Preliminares sobre o Empreendimento) podem
causar ansiedade e gerar expectativas sobretudo na população que habita as propriedades rurais,
periurbanas e urbanas identificadas na Área de Influência Direta. Também pode ser afetada a
população residente nas sedes dos municípios.
Alguns proprietários rurais demonstraram-se preocupados com a possibilidade de
implantação de uma LT em suas terras e com os respectivos processos indenizatórios, e com a
desvalorização das propriedades decorrente das limitações ao uso e ocupação do solo (PA
Alteração do Valor das Propriedades, PA Restrição ao Uso do Solo e PA Perda de Lavoura
Permanente). Esses fazendeiros também apontaram problemas, tais como a desativação de
currais e galpões, que porventura estejam muito próximos, a falta de organização, a bagunça e
o lixo deixado pelos responsáveis pela construção, entre outros.
Outras apreensões negativas dizem respeito ao possível incremento nos movimentos
migratórios de trabalhadores, que acarretariam pressões sobre a infraestrutura dos serviços
municipais (Impacto de Pressão sobre a Infraestrutura de Serviços Essenciais),
especialmente na saúde e segurança, diante do provável aumento da marginalidade social e
criminalidade, da disseminação de doenças infectocontagiosas e do tráfego de veículos.
Outro aspecto que pode suscitar preocupação na população é o desconhecimento das
características do empreendimento, dos procedimentos construtivos e das medidas de segurança
adotadas tanto na construção quanto na operação da LT e SEs associadas, além das questões
relacionadas aos impactos de Interferência no Uso e Ocupação do Solo e de Alteração da
Paisagem. Ressaltam-se, também, as dúvidas quanto aos efeitos que a proximidade de uma LT
pode ou não causar à saúde humana e o receio de acidentes durante a sua operação. Somam-se
a isso as preocupações relacionadas às interferências em aparelhos eletroeletrônicos e aos
ruídos.

Aumento na Oferta de Postos de Trabalho e Incremento na Economia Regional
A implantação da LT e SE associadas contribuirá para o aumento no aporte de recursos
humanos (AI 2: Mobilização de Equipamentos e Mão de Obra) e financeiros (PA
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Incremento na Arrecadação Pública) para os municípios da AE, sobretudo durante a fase de
obras.
Nas fases de planejamento e implantação da LT, e ampliação das SEs, haverá um
incremento temporário da oferta de postos de trabalho na região, absorvendo parte da demanda
local de mão de obra não especializada e semiespecializada. A implantação do empreendimento
criará 230 empregos com a implantação do empreendimento, sendo 80 colaboradores alocados
nas obras da Linha de Transmissão e 150 nas Subestações. Estima-se ainda que 40% serão
especializados e 60% não especializados.
Além dos empregos diretos, deverão ser criados postos de trabalho indiretos, em
decorrência do aumento da procura por serviços de alimentação, hospedagem e gerais, o que
deverá contribuir para a dinamização da economia dos municípios a serem atravessados pelo
empreendimento. Essas demandas surgirão desde a fase de planejamento, quando serão feitas
as pesquisas das equipes de campo, os levantamentos topográficos, a mobilização da mão de
obra, a implantação dos canteiros de obra e alojamentos, até a fase das obras, com uma demanda
maior por serviços e produtos (Impacto Pressão sobre a Infraestrutura de Serviços
Essenciais), para atender os trabalhadores ligados ao empreendimento.
A implantação do empreendimento também contribuirá para a melhoria do quadro de
finanças públicas dos municípios, em decorrência do aumento da arrecadação do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISS), tributo municipal a que os trabalhos de construção civil
estão sujeitos (Lei Federal Complementar no 116, de 31/07/03). Sua alíquota pode variar entre
2% e 5% sobre o preço do serviço prestado na região.
Em síntese, a instalação da LT e a ampliação das SEs associadas contribuirão com a
dinamização da economia local e regional (Impacto Aumento na Oferta de Postos de
Trabalho e Incremento na Economia Regional), considerando os municípios que integram a
área de estudo. Suas demandas específicas, a criação de empregos (PA Geração de Empregos)
e o incremento na arrecadação de impostos (PA Incremento na Arrecadação Pública), têm
início na etapa de planejamento e perdurarão até a conclusão das obras, podendo estender-se
durante a operação, embora com redução da demanda efetiva. A melhoria da disponibilidade
de energia na região, comentada no impacto de Aumento na Oferta de Energia Elétrica,
poderá gerar, no futuro, um aumento da arrecadação de tributos, uma vez que energia elétrica é
insumo básico para novos investimentos produtivos na região.
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Interferências no Cotidiano da População
A partir dos estudos e projeto da LT e da implantação da SE associada, iniciam-se as
interferências (PA Informações Preliminares sobre o Empreendimento) no cotidiano da
população que reside, sobretudo, nas propriedades e localidades rurais, periurbanas e urbanas
identificadas na área de estudo do empreendimento em análise. Algumas dessas interferências
já foram citadas nos impactos de Criação de Expectativas Favoráveis na População e
Criação de Expectativas Desfavoráveis na População.
No período de planejamento das obras, quando são realizados os levantamentos
topográficos, a mobilização de equipamentos e da mão de obra, a implantação dos canteiros e
alojamentos (AI 1: Planejamento da Obra, AI 2: Mobilização de Equipamentos e Mão de
Obra e AI 3: Instalação e Operação de Canteiros de Obra), as localidades mais próximas à
futura faixa de servidão e às estradas de acesso começarão a sentir, em seu cotidiano, os
primeiros transtornos e incômodos decorrentes da movimentação de pessoas e veículos, assim
como de pedidos de autorizações ou permissões para a entrada nas propriedades para a
realização dos estudos.
Durante o período de obras, as principais interferências no cotidiano da população
estarão relacionadas com a utilização das rodovias e das estradas vicinais, para transporte de
material e pessoal, movimentação e estocagem de materiais, dentre outras, principalmente pelos
veículos em serviço, podendo causar eventuais transtornos, como o aumento do tráfego e
manobra de veículos (PA Alteração do Tráfego de Veículos), presença de pessoas estranhas
(trabalhadores), geração de ruídos e poeiras (PA Incômodos Relacionados a Ruídos e
Poeiras). Pode-se prever que, durante o período de construção da futura LT, tais vias deverão
servir como principais acessos aos canteiros de obras e frentes de trabalho. Portanto, espera-se
que ocorra um incremento no tráfego nessas vias, sobretudo durante o período de construção
do empreendimento.
Ressalta-se que, no entorno dos empreendimentos existentes na região, que foram
identificados, e que deverão ser interceptados e/ou apresentam paralelismo com o traçado da
futura LT (em estudo), foram observados acessos e pequenas estradas vicinais, que são
utilizados rotineiramente por equipes de reparo e manutenção desses empreendimentos.
Futuramente, essas vias de acesso às LTs, que apresentam paralelismo com a futura LT, em
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análise, também poderão ser utilizadas na etapa da sua implantação, evitando-se assim a
abertura de novos acessos.
A escolha das localidades que servirão de apoio logístico-operacional ao
empreendimento é de fundamental importância, de modo a evitar ou atenuar as alterações na
dinâmica diária da população e as pressões sobre os serviços públicos básicos (impacto Pressão
sobre a Infraestrutura de Serviços Essenciais). Para isso, sugere-se a instalação dos canteiros
de obras e dos escritórios em locais onde haja o mínimo de impacto ao meio ambiente e às
comunidades locais, contando com o Alvará das Prefeituras Municipais autorizando as
instalações.
A construção e a montagem das estruturas do empreendimento (AI 9: Escavação e
Fundação para as Torres e AI 10: Abertura de Praças de Montagem e de Lançamento de
Cabos) significarão um incremento no tráfego de veículos pesados nas citadas rodovias e
estradas vicinais que servem de acesso às localidades e aos povoados identificados na região.
A baixa velocidade em que transitam esses veículos deverá contribuir, eventualmente, para
reduzir a fluidez do trânsito existente (PA Alteração do Tráfego de Veículos).
Complementarmente, pode-se inferir que o incremento de veículos causado pela construção da
LT tenderá a contribuir para a sobrecarga, piora de suas condições de trafegabilidade e aumento
da possibilidade de acidentes.
O aumento da emissão de ruídos e poeiras, por sua vez, é um impacto que será registrado
nas etapas de terraplenagem, escavação, concretagem e montagem final das estruturas das torres
e nas áreas destinadas às estruturas de apoio, como canteiros de obras e alojamentos, bem como
na rede viária e de acessos –– estradas vicinais –– utilizada para as obras. A população residente
nas localidades próximas, que estiver mais próxima a essas intervenções, poderá sentir com
mais intensidade os efeitos deste impacto (PA Incômodos Relacionados a Ruídos e Poeiras).
Cabe destacar que, durante a época de estiagem, deverá ocorrer um aumento significativo de
emissão de poeira, devido ao tráfego de veículos nas estradas rurais não pavimentadas.
Além dos inconvenientes das obras, ligados à construção propriamente dita, a chegada
dos trabalhadores de outras regiões deverá afetar o cotidiano da população local, situação essa
que será intensificada caso esse contingente tenha hábitos sociais e culturais muito distintos
daqueles vigentes entre a população residente na região. Para evitar eventuais constrangimentos
de toda a mão de obra necessária para a implantação da LT e da SE, estima-se a contratação do
maior número possível de trabalhadores locais como estratégia para atenuar as possibilidades
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de impactos/conflitos entre trabalhadores vindos de outras regiões e a população local.
Também se deve atentar para a prevenção das doenças infecciosas e endêmicas da
região, além de problemas relacionados ao consumo de álcool e drogas e ao aumento da
prostituição. A mão de obra contratada receberá treinamento explicativo das Normas de
Conduta dos Trabalhadores e deverá participar de campanhas educativas. O objetivo é que esses
trabalhadores mantenham um bom convívio com a população local, conscientizem-se da
importância de prevenir doenças, em especial as sexualmente transmissíveis (DSTs/AIDS),
respeitem o meio ambiente e as proibições (consumo de bebidas alcoólicas e drogas), entre
outros temas. Ressalta-se que, durante a operação, a intervenção no cotidiano da população
limitar-se-á aos ruídos emitidos pelo empreendimento e às possíveis interferências
eletromagnéticas em aparelhos, tais como televisores, rádios e telefones celulares, entre outros.

Pressão sobre a Infraestrutura de Serviços Essenciais
As obras para implantação de empreendimentos de potencial impactante são,
frequentemente, acompanhadas do aumento da demanda por bens e serviços urbanos básicos,
sobretudo os equipamentos coletivos, como habitação, saneamento, energia, saúde e segurança.
Com relação à demanda por equipamentos de saúde, por exemplo, os trabalhadores
contratados poderão, eventualmente, sofrer acidentes relacionados com as atividades de
construção civil de implantação do empreendimento. Há, também, a possibilidade de ocorrência
de acidentes com animais peçonhentos e o contágio de doenças infectocontagiosas e/ou
epidêmicas, como a dengue, dentre outras. Nas localidades onde serão instalados os canteiros
de obras, deverá ser observada a possibilidade de aumento do número de casos de doenças
sexualmente transmissíveis (DST/AIDS) e de doenças com propagação vetorial.
Para os atendimentos de primeiros socorros e sem gravidade, os trabalhadores utilizarão
ambulatórios médicos que, obrigatoriamente, serão instalados nos canteiros de obras com mais
de 150 empregados, de acordo com a NR 18, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), de
modo a evitar a utilização da estrutura de Postos e Unidades Básicas de Saúde instaladas na
região. Nos casos mais graves, em que haja necessidade de atendimentos mais especializados,
o trabalhador deverá ser encaminhado aos hospitais municipais referências para atendimento
da população regional em especialidades de média e alta complexidade.
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A prática cotidiana prova que alguns municípios de menor porte carecem de condições
adequadas de desenvolvimento, e sua população tende a pressionar serviços de municípios
limítrofes ou de regiões próximas.
No Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico, exposto especificamente no item
5.4.4 do Volume II sobre Saúde, é apresentada uma descrição detalhada da suficiência dos
serviços de saúde por município, expondo as carências e deficiências existentes e indicando as
unidades de saúde que servem de referência para a população residente nos municípios a serem
atravessados pelo empreendimento. Vale lembrar que deverá ser elaborado, pelas construtoras,
um Plano de Contingência para Emergências Médicas e Primeiros Socorros. A possibilidade de
contratação de mão de obra de outras regiões poderá contribuir para o aumento das pressões
sobre os equipamentos de saúde locais. Quanto à habitação, pode-se afirmar que, isoladamente,
para esse tipo de empreendimento — de instalação relativamente rápida —, não se observa, de
modo geral, o afluxo de trabalhadores, atraídos pela oferta de empregos; portanto,
provavelmente, não haverá grande pressão sobre a infraestrutura habitacional. Ainda assim,
previamente, as ações de comunicação e divulgação da quantidade e perfil da mão de obra a ser
contratada deverão contribuir para reduzir ou evitar fluxos excedentes de contingentes de
trabalhadores para a região do empreendimento.
Em relação a energia, água, esgoto, lixo e telefonia, os canteiros de obras deverão
possuir estruturas adequadas, para não sobrecarregar a infraestrutura dos municípios e
localidades abrangidas pelo empreendimento. Dentre os serviços essenciais municipais que
podem ser pressionados em função das obras de implantação do empreendimento, destacam-se
também os de segurança pública, em consequência da chegada de trabalhadores de outras
regiões. No entanto, devido ao número não elevado de mão de obra para a LT e SE, os serviços
de segurança pública também não deverão sofrer pressão significativa. Apesar disso, nas
localidades onde serão instalados os canteiros de obras, principalmente as localizadas em
municípios que contam com pouca infraestrutura, deverão ser evitadas ocorrências de violência
relacionadas aos trabalhadores contratados.

Interferência no Uso e Ocupação do Solo
Este impacto diz respeito às áreas cujos usos atuais deverão ser afetados, podendo sofrer
algumas restrições, sobretudo na faixa de servidão (largura de 44 m), ao longo do traçado da
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LT em estudo.
Na fase de implantação, haverá interferência no uso do solo e em sua ocupação, em
decorrência da abertura da faixa de servidão e das praças de torres (AI 8: Implantação da
Faixa de Servidão e AI 10: Abertura de Praças e Lançamento de Cabos). Ressalta-se que
poderá ser necessária também a abertura de novos acessos, mas privilegiar-se-á a utilização dos
já existentes (AI 6: Melhoria, Abertura e Utilização de Acessos), que configuram a atual
malha de circulação entre propriedades e localidades rurais, e os acessos utilizados para a
implantação e manutenção das LTs e dutos existentes na região.
Contudo, podem vir a ser considerados necessários, por ocasião do detalhamento do
projeto, o alargamento de acessos e a construção de recuos de pista, para realização de
manobras. Ao final da fase de implantação, alguns usos poderão ser retomados.
Os trabalhos de campo realizados para os estudos e caracterização da área de estudo do
Meio Socioeconômico permitiram verificar que, na maior parte dos trechos em que será
implantada a futura LT, não há grande diversidade de usos, conforme apresentado na Tabela
7.5.
Tabela 7.5 – Uso do Solo na Faixa de Servidão

CLASSIFICAÇÃO
Classe
Floresta

Agropecuária
Formação Natural não
Florestal
Área não vegetada
Corpo D’Água

ÁREA
km²
971,30
0,07
6,52
0,17

%
28,2
0,002
0,2
0,005

Subclasse
Formação Florestal
Formação Savânica
Floresta Plantada
Mangue
Mosaico de Agricultura e
Pastagem
Pastagem
Lavouras Temporárias

485,61

14,1

1924,31
0,27

55,8
0,007

Afloramento Rochoso

0,52

0,01

Mineração
Infraestrutura Urbana
Outras áreas não vegetadas
Corpos d’água

0,80
39,17
3,83
13,30

0,02
1,1
0,1
0,4

Nas áreas rurais antropizadas, sobressai a agropecuária . A LT em estudo não atravessará
áreas de Projetos de Assentamento do INCRA e, tampouco, de assentamentos rurais.
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As possibilidades de uso do solo da faixa de servidão, durante a operação do
empreendimento, seguirão as recomendações da Norma NBR 5422/85, em relação às distâncias
de segurança, e ficarão estipuladas na Escritura de Servidão a ser firmada entre cada
proprietário e o empreendedor. Permitir-se-á o trânsito a pé e de bicicleta, livremente, pela
faixa, assim como o tráfego de veículos de tração motora ou animal.
É importante destacar que a experiência em projetos similares revelou que, nem sempre,
as interferências previstas, como perda de terras e benfeitorias (PA Alteração do Valor das
Propriedades, PA Restrição ao Uso do Solo e PA Perda de Lavoura Permanente), são
negativas. Para exemplificar, alguns proprietários descapitalizados puderam fazer novos
investimentos em suas propriedades com as indenizações recebidas. Destaca-se também que,
mesmo sentindo-se prejudicados pelas restrições estabelecidas –– temporárias (durante a fase
de instalação do empreendimento) ––, os proprietários puderam continuar com suas atividades
produtivas, tais como pastagens e culturas de pequeno porte, após o término das obras.
Não serão permitidos, por questões de segurança, dentro dos limites da faixa de
servidão: o plantio de árvores de médio e grande porte, silvicultura e culturas especiais,
frutíferas ou não, construções e benfeitorias, utilização de arados ou quaisquer apetrechos
agrícolas de grande porte, fazer queimadas ou fogueiras, utilizar pivô central para irrigação,
instalar bombas ou equipamentos eletromecânicos. Serão liberados, durante a operação da LT,
os cultivos agrícolas que não cresçam muito, para não alcançar os cabos (em especial, árvores
frutíferas, como mangueira, abacateiro, etc.). As atividades consideradas compatíveis com a
faixa de servidão, tais como as criações de gado bovino, os cultivos de milho, soja e feijão,
entre outras culturas de pequeno porte, sofrerão restrições “temporárias” durante a fase de
implantação, embora existam restrições “permanentes” a algumas práticas de plantio e de
colheita, em função do processo mecanizado e da cana-de-açúcar, quando é praticada a
queimada.
As demais restrições de uso do solo na faixa de servidão, incluindo as áreas das bases
de torres, ficarão estipuladas na Escritura ou no Instrumento Particular de Constituição de
Servidão Administrativa a ser firmada entre o proprietário (outorgante) e o empreendedor
(outorgada). Após ser definido o traçado executivo e realizada a fase de cadastro, deverão ser
considerados, para efeito de indenização, os cultivos permanentes e temporários e aqueles
localizados nas áreas dos acessos. Também será avaliada a probabilidade de inviabilização de
atividades produtivas e/ou a impossibilidade de relocação de residências, especialmente em
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propriedades de tamanho reduzido.
Ressalta-se que as autoridades dos municípios que interceptam o empreendimento, bem
como as comunidades locais, proprietários e habitantes (identificados nas proximidades do
empreendimento) estão e continuarão sendo informados, com antecedência, sobre a finalidade
da futura LT e SE associada, suas características, o itinerário das obras, seu cronograma e as
interferências com o uso do solo, plantios e edificações, as restrições previstas e, em alguns
locais, sobre a eventual necessidade de relocação de moradores, se for o caso.
Ressalta-se que, nesta fase de estudos, ainda não é possível esclarecer ou especificar
quais são as edificações, ocupações e/ou benfeitorias existentes na faixa de servidão, pois o
traçado executivo ainda não foi totalmente definido. Essas informações deverão ser
apresentadas na fase de PBA. Todos deverão, também, ser instruídos quanto à segurança do
empreendimento e quanto aos procedimentos a serem adotados em casos de emergência.

Alteração da Paisagem
A instalação da LT não resultará na introdução de novos elementos no espaço, em
função do paralelismo com outras LTs (existentes). No entanto, o empreendimento poderá
afetar as propriedades e localidades rurais, na medida em que a desordem cênica, advinda da
falta de integração visual e espacial do empreendimento, e as limitações impostas ao uso e
ocupação do solo poderão influenciar na desvalorização dos imóveis, com efeito e significância
inversamente proporcional ao tamanho das propriedades.
Além disso, a presença da LT poderá interferir em lugares de grande valor paisagístico,
tais como as serras e rios a serem atravessados ao longo do traçado. Nesse sentido, a instalação
das torres e o lançamento dos cabos (AI 9: Escavação e Fundações para as Torres e AI 10:
Abertura de Praças de Montagem e de Lançamento de Cabos) tendem a provocar uma
alteração da paisagem, ou piorar a paisagem, inserindo elementos de referência urbana e
industrial (torres) em paisagens de caráter rural e ecológico, interferência que pode prejudicar
também a atividade turística local, sobretudo nas áreas rurais que deverão ser interceptados pelo
empreendimento. A presença de uma nova LT pode causar estranheza e “incômodo” aos
moradores das propriedades e localidades rurais do entorno, havendo relação deste impacto
com outro (Interferências no Cotidiano da População). Também poderá provocar
interferências em atividades econômicas locais, como o turismo.
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Interferências com o Patrimônio Histórico, Arqueológico e Cultural
De acordo com o artigo 20 da Constituição Federal do Brasil e a Lei nº 3.924/61, os
bens arqueológicos são considerados propriedades da União e devem ser estudados antes que
qualquer obra possa vir a comprometê-los. Esses estudos são desenvolvidos de acordo com as
normas e procedimentos determinados pela Instrução Normativa IPHAN nº 01, de 25 de março
de 2015, bem como o Anexo II-D da Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015
(Termo de Referência Específico do empreendimento LT 345 kV Santos Dumont 2 –
Leopoldina 2 C1 – Lagos C1, Estudo de Impacto Ambiental, Processo IPHAN nº
01450.001612/2020-36), que dispõem sobre o desenvolvimento de pesquisas arqueológicas.
Os estudos também têm que ser aprovados por esse órgão e contar com equipe de
profissionais da área de Arqueologia, que deverão elaborar e apresentar os documentos, de
acordo com a legislação em vigor vinculada ao patrimônio arqueológico, visando obter a
Portaria de Autorização de Pesquisa, a ser publicada no Diário Oficial da União.
O Diagnóstico do Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico, que
consta no Volume II deste EIA, apresenta um resumo do Projeto de Avaliação de Potencial de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico dos sete Sítios Arqueológicos levantados. No
reconhecimento de campo foram averiguadas a disponibilidade de recursos hídricos, existência
de fontes de matérias-primas rochosas e argilosas, cavidades passíveis de servir como abrigos
e áreas ocupadas tradicionalmente.
Os dados secundários levantados, sobretudo no que concerne aos contextos
arqueológico, etnohistórico e histórico já conhecidos de ocupação humana pretérita para a
região, indicam tratar-se de área com potencial para ocorrência de mais vestígios de interesse
cultural. Conforme determinado na Instrução Normativa nº 01/2015 do IPHAN, faz-se
necessário, antes de qualquer ação construtiva ou de engenharia do empreendimento, além da
elaboração, a execução do Projeto de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico em
todas as suas fases, na área abrangida pelo empreendimento.
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7.2. Metodologia
O planejamento das ações destinadas ao gerenciamento de impactos ambientais deve
partir de um adequado enfoque metodológico para a definição das medidas preventivas, de
controle e monitoramento, mitigadoras, corretivas, compensatórias e potencializadoras
realmente necessárias, a serem executadas durante as Fases de Planejamento, Instalação e
Operação do empreendimento.
O método adotado neste EIA/RIMA é resultante de adaptações da equipe técnica do
Modelo de Avaliação e Gestão de Impactos Ambientais (MAGIA), com apoio em matriz
modificada do tipo Leopold (CANTER, 1996).
Ainda que se tenha proposto uma divisão metodológica compartimentando o conjunto
em Ações Impactantes e Impactos Ambientais, não se deve perder de vista a totalidade em que
essas partes estão inseridas: determinados impactos não decorrem de uma ação isolada do
empreendimento, e sim de um conjunto ou subconjunto delas.
Tomando como exemplo a construção de uma LT e de suas SEs associadas, a
Mobilização de Equipamentos e Mão de Obra (Ação Impactante) aumenta a necessidade de
Aquisição e Transporte de Materiais, Equipamentos e Insumos (Parâmetro Ambiental) que se
reflete no Aumento na Oferta de Postos de Trabalho e Incremento da Economia Regional,
criando Expectativas Favoráveis da População (Impacto Ambiental positivo).
Nesse sentido, o transporte de materiais, equipamentos e insumos da construção civil
também está diretamente relacionado com a escavação e fundação das bases das torres, o que
implica um fluxo de veículos mais intenso, gerando ruídos e poeiras (variáveis ambientais),
alterando o cotidiano da população residente na Área de Estudo do empreendimento (Impacto
Ambiental negativo).
A fauna local poderá ser afugentada pelo mencionado aumento no fluxo de veículos, o
qual também elevará a possibilidade de ocorrência de acidentes com ela; por exemplo, com o
atropelamento de pequenos mamíferos e répteis, há uma redução na abundância (variáveis
ambientais) das populações, resultando em uma alteração no número de indivíduos da fauna na
Área de Estudo do empreendimento (Impacto Ambiental também negativo).
A partir daí, especificamente para o empreendimento, foram descritos os impactos
ambientais, considerando a interação das Ações Impactantes com as variáveis ambientais, para
depois serem eles valorados. O resultado dessa valoração é expresso, no final, pela significância
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de cada impacto. A magnitude, a importância e a intensidade foram as variáveis selecionadas
para a definição da significância de cada impacto ambiental, sendo aqui avaliadas por meio da
valoração de atributos, a partir de critérios objetivos e subjetivos. Os valores atribuídos a cada
componente têm o objetivo de manter a contribuição matemática igualitária no cálculo da
magnitude e importância e, por consequência, nos valores de significância.

7.2.1. Magnitude
Neste estudo, considerou-se que a magnitude é expressa por componentes que
determinam a amplitude, dimensão ou extensão dos impactos (espacial e temporal), gerando a
medida de sua grandeza. Para a definição da magnitude de um determinado impacto ambiental,
adotou-se a análise objetiva de três componentes:

Abrangência (A)
Expressa a amplitude da manifestação espacial de um impacto:
•

local: sua manifestação afeta apenas a área sobre a qual incidem as ações
impactantes, ocorrendo, principalmente, na ADA e em seu entorno;

•

regional: sua manifestação afeta, especialmente, a Área de Estudo do
empreendimento;

•

estratégico: o componente ambiental afetado se manifesta em proporções mais
amplas, além da Área de Estudo do empreendimento.

Duração (D)
Contempla o tempo de permanência da manifestação (alteração no Parâmetro
Ambiental) do impacto:
•

temporário: tem duração contínua, determinada e conhecida;

•

permanente: uma vez ocorrida a ação impactante, a manifestação do impacto não
cessa ao longo de um horizonte temporal contínuo e conhecido;

•

cíclico: a(s) Ação(ões) Impactante(s) ocorre(m) de forma cíclica, fazendo com
que o impacto se manifeste em intervalos periódicos de tempo.
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Cumulatividade (C)
É a capacidade da manifestação de um impacto acumular-se no tempo ou no espaço; a
cumulatividade é tomada apenas em relação à ação que pode gerar o impacto, em decorrência
da presença exclusiva do empreendimento em foco, em suas distintas fases de planejamento,
instalação e operação:
•

cumulativo: é resultante da soma ou da interação dos efeitos de uma ação, com
outros efeitos, em determinado lugar e espaço de tempo (EPA, 1999 citada por
OLIVEIRA, 2008);

•

não cumulativo: suas manifestações são resultantes tão somente dele mesmo,
não decorrem da soma ou da interação com ações provenientes de outros
impactos.

Para calcular a magnitude, são atribuídos valores que variam de 1 a 3 para cada
componente que compõe essa variável (Tabela 7.6).

Tabela 7.6 – Valores objetivos dos atributos da variável magnitude.

COMPONENTES
Abrangência (A)
Duração (D)
Cumulatividade (C)

VALOR/CLASSE
1
2
3
Local
Regional
Estratégico
Temporário
Cíclico
Permanente
Não cumulativo
Cumulativo

A magnitude de cada um dos impactos é calculada pela soma dos valores conferidos
para cada atributo. Desse modo, a magnitude poderá assumir valores de 3 (menor valor total) a
9 (maior valor total).

7.2.2. Importância
Para a variável importância, a metodologia aplicada a define como sendo a ponderação
relativa do grau de expressão de um determinado impacto, tanto em relação ao fator ambiental
afetado quanto a outros impactos identificados. Para a caracterização da importância de um
impacto, optou-se pela utilização de atributos objetivos.
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Incidência (I)
Expressa a forma sob a qual o impacto se manifesta:
•

direto: resulta de uma simples relação de causa e efeito, entre uma ação
impactante e o Parâmetro Ambiental;

•

indireto: resulta de um impacto (ou Ação Impactante) direto ou de outro impacto
indireto, sendo assim parte de uma cadeia de reações.

Reversibilidade (R)
Refere-se à capacidade de um fator ou Parâmetro Ambiental retornar à condição
próxima à anterior, uma vez cessada permanentemente a Ação Impactante (ou impacto) que o
induziu:
•

reversível: o Parâmetro Ambiental afetado, cessada a ação impactante, retorna a
condições muito próximas à anterior, ou existem tecnologias que possam ser
aplicadas possibilitando que isso ocorra;

•

irreversível: uma vez cessada a ação impactante, o Parâmetro Ambiental afetado
não retorna naturalmente às suas condições anteriores em um prazo previsível,
ou não existem tecnologias que promovam esse retorno.

Ocorrência (O)
Refere-se à previsão de um impacto ocorrer:
•

certo: a probabilidade de o impacto ocorrer é de 100%;

•

provável: há probabilidade de ocorrer o impacto.

Cabe ressaltar que a probabilidade não será abordada sob seu significado estatístico
(definido pela razão entre os números de ocorrências e de casos possíveis), mas sim sob a
possibilidade de ocorrência de um dado impacto, considerando a experiência dos analistas.
A composição da importância, portanto, possui atributos de caracterização objetiva
(incidência, reversibilidade e probabilidade), com valores atribuídos a eles, conforme
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apresentado na Tabela 7.7.
Tabela 7.7 – Valores Objetivos dos atributos da variável importância.
COMPONENTES

1
Indireto
Reversível
Provável

Incidência (I)
Reversabilidade (R)
Ocorrência (O)

VALOR/CLASSE
2
-

3
Direto
Irreversível
Certo

Assim como para a magnitude, a importância de cada um dos impactos foi calculada
pela soma dos valores definidos para cada componente. A importância poderá, então, assumir
valores de 3 (menor valor total) a 9 (maior valor total).

7.2.3. Intensidade e Natureza
A variável intensidade (IT) expressa a força com que o impacto ambiental deverá se
manifestar sobre determinado Meio (físico, biótico ou socioeconômico), em cada uma das fases
do empreendimento analisadas (planejamento, implantação e operação).
Essa variável deverá ser valorada, pela equipe técnica multidisciplinar, com base em
suas experiências, mas considerando os critérios objetivos listados na Tabela 7.7.
A natureza (N) caracteriza o impacto quanto ao seu resultado para um ou mais fatores
ambientais:
•

positivo (+): se o impacto resulta em efeitos benéficos sobre os aspectos
ambientais;

•

negativo (-): se o impacto resulta em efeitos adversos sobre os aspectos
ambientais.
Tabela 7.8 – Critérios par auxiliar na classificação da intensidade dos impactos.

INTENSIDADE

▪
Sem
interferências
Unidades
Conservação1
BAIXA

INTERFERÊNCIA
SOBRE O MEIO
FÍSICO
▪
Possíveis
em induções de processos
de erosivos não alterando a
estabilidade física da área.

INTERFERÊNCIA NA
BIOTA

▪
A interferência
em APCBs ocorre em
menos de 20% da Área de
Estudo.

▪
Possíveis
interferências norecursos
hídricos, sem alterar o uso
nem a qualidade das águas.

▪

▪

Baixa

Possíveis

INTERFERÊNCIAS
SOCIOECONÔMICAS
▪
As alterações na oferta
de empregos são insignificantes
para a região.
▪
A
pressão
na
infraestrutura já existente é
insignificante.
▪
As interferências com
as atividades agropecuárias são
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INTENSIDADE

INTERFERÊNCIA NA
BIOTA
conectividade
da
paisagem, com menos de
20% da Área de Estudo
ocupada com vegetação
nativa.
▪
Das
espécies
listadas (fauna e flora),
menos de 5% estão
enquadradas em alguma
categoria de conservação
ou ameaça.

INTERFERÊNCIA
SOBRE O MEIO
FÍSICO
interferências com áreas de
médio
potencial
de
ocorrência de bens do
patrimônio paleontológico.
▪
Possíveis
interferências
em
polígonos de requerimento,
autorizações e concessões
minerárias, exceto os que
se encontram na fase de
Concessão de Lavra.
▪
A indução de
processos erosivos e de
instabilidade de encostas é
pontual, mas expressiva.

▪
Interferência em
UCs de Uso Sustentável1
▪
A interferência
em APCBs ocorre entre
21 e 60% da Área de
Estudo.

MÉDIA

▪
Média
conectividade
da
paisagem, com vegetação
nativa ocupando entre 21
e 60% da Área de Estudo.
▪
Das
espécies
listadas
em
dados
secundários e primários
(fauna e flora), entre 6 e
15% estão enquadradas
em alguma categoria de
conservação ou ameaça.

▪
Interferência em
UCs
de
Proteção
Integral1.

ALTA

▪
A interferência
em APCBs ocorre em
mais de 60% da Área de
Estudo.
▪
Alta
conectividade, com mais
de 60% da Área de Estudo

▪
A
interferência
com recursos hídricos é
pequena; entretanto, já se
encontram
bem
degradados, apesar de
importantes.
▪
Possíveis
interferências com áreas de
alto
potencial
de
ocorrência de bens do
patrimônio paleontológico,
mas
sem
registros
confirmados na Área de
Estudo.
▪
As mudanças nos
parâmetros de qualidade
das águas são reversíveis e
temporárias. • Possíveis
interferências
em
polígonos
de
requerimento, autorizações
e concessões minerárias,
em especial as Concessões
de Lavra, porém sem afetar
diretamente as jazidas.
▪
A consequência
da indução de processos
erosivos para a região é
significativa, com reflexos
na economia local.
▪
Os
recursos
hídricos afetados são de
grande importância e
encontram-se em boas
condições de preservação.

INTERFERÊNCIAS
SOCIOECONÔMICAS
insignificantes.
▪
As interferências no
cotidiano da população são
insignificantes.
▪
As interferências com
as atividades econômicas são
insignificantes.
▪
Os benefícios com a
arrecadação
de
impostos
representam pouco na receita
média municipal.

▪
A criação de empregos
tem uma importância média
para a região.
▪
As interferências com
as atividades agropecuárias são
pontuais, mas significativas
para a região.
▪
A
pressão
na
infraestrutura
existente
é
pequena, mas a região não tem
possibilidade de atendê-la.
▪
As interferências no
cotidiano da população são
significativas, mas localizadas.
▪
As interferências com
as atividades econômicas têm
uma importância média para a
região.
▪
Os benefícios com a
arrecadação
de
impostos
possuem representação na
receita média do município.

▪
A criação de empregos
é de grande significado para a
região.
▪
A
infraestrutura
existente não comporta o
adicional da mão de obra
contratada, demandando a
instalação
de
novos
equipamentos.
▪

As interferências com
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INTENSIDADE

INTERFERÊNCIA NA
BIOTA
ocupada por vegetação
nativa.
▪
Das
espécies
listadas
em
dados
secundários e primários
(fauna e flora), mais de
15% estão enquadradas
em alguma categoria de
conservação ou ameaça.

INTERFERÊNCIA
SOBRE O MEIO
FÍSICO
▪
A qualidade das
águas passíveis de serem
afetadas é boa e estratégica
(manancial
para
abastecimento
humano,
por exemplo).
▪
Possíveis
interferências com áreas de
alto
potencial
de
ocorrência de bens do
patrimônio paleontológico,
com registros confirmados
na Área de Estudo.
▪
Possíveis
interferências
em
polígonos
de
requerimento, autorizações
e concessões minerárias,
em especial as Concessões
de Lavra, afetando as
jazidas ou áreas de lavra.

INTERFERÊNCIAS
SOCIOECONÔMICAS
os cultivos e/ou com a pecuária
são significativas para a
economia da região.
▪
As interferências no
cotidiano
da
população
representam
mudanças
significativas no modo de vida
de quem for afetado.
▪
As
atividades
econômicas afetadas são de
grande importância para a
região.
▪
Os benefícios com a
arrecadação
de
impostos
possuem grande representação
na receita média do município.

Nota: 1De acordo com os critérios do SNUC (Lei 9.985/2000) e da Resolução CONAMA 428/2010.

Na Tabela 7.9, relacionam-se os valores atribuídos à variável intensidade, a serem
aplicados em função de critérios objetivos, conforme experiência dos analistas envolvidos no
EIA.
Tabela 7.8 – Classificação da intensidade.

CATEGORIA
Baixa
Média
Alta

VALOR
1
2
3

Ressalta-se que foram levadas em conta a aplicação das medidas a serem adotadas,
considerando a sua natureza (preventiva, corretiva, de controle e monitoramento, mitigadora,
compensatória e/ou potencializadora) e sua eficácia. A significância de um determinado
impacto foi obtida pela multiplicação dos valores de cada variável (magnitude, importância,
intensidade e natureza).
A matriz de avaliação elaborada, apresentada no final desta seção permitiu identificar
os impactos com maior significância, sendo esses os que mereceram maior atenção na
proposição das medidas e dos programas ambientais. Deve-se ressaltar que os valores obtidos
servem apenas para comparação entre si. Como há impactos negativos e positivos, a soma das
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significâncias de todos eles, tendo como resultado um valor igual a zero, por exemplo, não
significaria a inexistência de impactos. Para facilitar a análise, os valores de significância foram
agrupados em classes, conforme Tabela 7.10.
Tabela 7.9 – Classificação da significância

CLASSE DE SIGNIFICÂNCIA VALOR (em módulo)
Muito baixa
|9| a |32|
Baixa
|33| a |94|
Média
|95| a |156|
Alta
|157| a |219|
Muito Alta
|220| a |243|
As classes “Muito baixa” e “Muito Alta” possuem menores amplitudes, diferenciadas
das demais; as outras três classes possuem tamanho semelhante. Essa divisão tem por objetivo
identificar valores extremos em uma distribuição de dados, que podem indicar tanto aspectos
com especial relevância, quanto mascarar resultados de medidas de tendência central, como
médias e medianas. Com essa divisão, podem-se destacar grandes impactos, que merecem
atenção especial, sem descaracterizar o padrão geral dos impactos do empreendimento.
Cabe destacar que, independentemente da classe de significância ao qual o impacto
pertença, serão propostas medidas ambientais de mitigação, compensação ou potencialização,
além de Programas Ambientais associados, em todos os casos. A Tabela 7.11 contém um
resumo dos valores considerados nessa avaliação de impactos, com a significância obtida pela
aplicação da fórmula:
𝑆𝐺 = (𝐴 + 𝐷 + 𝐶 ) × (𝐼 + 𝑅 + 𝑂) × 𝐼𝑇 × 𝑁
Ou seja: Significância é igual a multiplicação da Magnitude com Importância com Intensidade
e com Natureza.

Tabela 7.10 – Resumo do peso de cada componente.

COMPONENTE

ATRIBUTO
Abrangência (A)

Magnitude

Duração (D)
Cumulatividade (C)

CATEGORIA
Local
Regional
Estratégico
Temporário
Cíclico
Permanente
Não cumulativo
Cumulativo

VALOR
1
2
3
1
2
3
1
3
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Incidência (I)
Importância

Reversibilidade (R)
Ocorrência (O)

Intensidade (IT)
Natureza (N)

Indireto
Direto
Reversível
Irreversível
Provável
Certo
Baixa
Média
Alta
Positivo
Negativo

1
3
1
3
1
3
1
2
3
(+) 1
(-) 1

Os resultados obtidos devem ser utilizados para a realização de um “balanço” que
considere os aspectos positivos e negativos do empreendimento. A interpretação dessas
características é realizada pelo corpo técnico analista do EIA.
A Matriz de Impactos Ambientais, sob essa ótica, deve ser entendida como uma
ferramenta auxiliar para a tomada de decisão quanto à viabilidade ou não do empreendimento,
não devendo, entretanto, ser desprezados os impactos de pequena significância. A Matriz
deverá, na prática, dar suporte à equipe para identificar os impactos que serão objeto de maior
atenção quando da formulação de medidas ambientais (preventivas, mitigadoras, de controle
e monitoramento, corretivas, compensatórias e potencializadoras).
7.3. Resultados – Avaliação e Análise Integrada
Dos 16 impactos ambientais identificados, tendo em vista o atributo Probabilidade, do
componente Importância, 14 foram considerados como certos de ocorrerem em, ao menos, uma
das Fases (Planejamento, Instalação, Desmobilização ou Operação) da Linha de Transmissão
LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1 e SE Leopoldina 2
Do total de impactos ambientais, 3 estão relacionados a benefícios gerados pelo
empreendimento, tendo sido classificados como positivos: Aumento na Oferta de Energia
Elétrica; Criação de Expectativas Favoráveis na População e Aumento na Oferta de
Postos de Trabalho e Incremento na Economia Regional.
Os demais 13 impactos foram classificados como negativos e vinculados a adversidades
do empreendimento, especialmente associadas à montagem e construção da LT. Como
esperado, observa-se que a maior quantidade de ocorrência de impactos (14, sendo 4 de Alta, 7
de média, 2 de baixa e 1 de muito baixa significância) está relacionada à Fase de Instalação do
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empreendimento (Figura 7.1) e isto decorre das principais transformações no ambiente
relacionadas às obras civis.
A ocorrência de impactos, ao longo das etapas do empreendimento, é verificada da
seguinte forma: durante a Fase de Planejamento, 4 impactos são previstos, sendo 2 deles
negativos, de baixa significância, e 2 positivos, um de média e outro de baixa significância;
Quatorze (14) foram identificados para a Fase de Instalação, 12 caracterizados como negativos,
sendo 4 deles de alta significância, 6 de média significância, 1 de baixa e 1 de muito baixa
significância.
Já na Fase de Operação, ocorrem 11 impactos, dos quais 10 são negativos, sendo que 4
deles são de alta significância (Mudança na Estrutura das Comunidades Vegetais,
Mudança na Estrutura das Comunidades Faunísticas, Alteração na Biodiversidade e
Interferência em Unidade de Conservação). Nessa fase, há 3 impactos negativos de média
significância, um de baixa e um de muito baixa significância (Interferências com Atividades
de Mineração); há ainda apenas um impacto positivo (Aumento na Oferta de Energia
Elétrica) de alta significância, que ocorre somente nessa fase.

Figura 7.1 – Distribuição e classes de significância de impactos por fase do empreendimento.

7.3.1. Valoração dos Impactos Ambientais
Para a valoração dos impactos ambientais decorrentes do empreendimento em foco, foi
considerado o recorte temporal abordando as três fases do projeto (planejamento, instalação e
operação). Além disso, os impactos foram identificados e avaliados considerando sua relação
direta com as medidas de gestão ambiental aplicáveis. Deste modo, são apresentadas, de forma
suscinta, tabelas com a valoração de cada impacto identificado em suas respectivas fases.
Meio Físico
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Interferências no Solo
Impacto na Fase de Instalação do empreendimento.
Atributo

Categoria
Instalação

Valor
Instalação

Abrangência

Regional

2

Duração

Permanente

3

Cumulatividade
Incidência

Cumulativo
Direto

3
3

Reversibilidade

Reversível

1

Certo
Negativo
-

3
-1
8
7

Intensidade

Alta

3

Significância

Alta

-168

Componente

Magnitude

Importância

Ocorrência
Natureza
Magnitude
Importância

Observações
Poderá afetar a Área de Estudo do empreendimento, caso as
medidas propostas não sejam observadas
O tempo de recuperação de áreas erodidas não pode ser
definido dentro de um horizonte temporal contínuo e
conhecido
Deriva de outros impactos ou ações impactantes
Resulta da relação causa-efeito com a ação impactante.
O parâmetro ambiental afetado, no caso o solo, cessada a
ação impactante, e após a aplicação de medidas tecnológicas
de mitigação, retorna a condições muito próximas à anterior.

A aceleração de processos erosivos e movimentos de massa
para a região está diretamente ligada à natureza pedológica e
climática observada na região.

Interferências com Atividades de Mineração
Impacto nas Fases de Instalação e Operação do empreendimento.
INTERFERÊNCIAS COM ATIVIDADES MINERÁRIAS
Categoria
Valor
Componente
Atributo
Observações
Instalação
Operação
Instalação Operação
As eventuais restrições de uso
Abrangência
Local
Local
1
1
estarão limitadas à ADA
Tem duração contínua,
Magnitude
Duração
Temporário
Temporário
1
1
determinada e conhecida.
Não
Não
Cumulatividade
1
1
Não decorre de outro impacto
Cumulativo
Cumulativo
Resulta de uma ação impactante in
Incidência
Indireta
Indireta
1
1
direta que é bloqueio da FS pela
ANM.
O impacto tem a duração do tempo
Reversibilidade
Reversível
Reversível
1
1
de vida útil do empreendimento (30
Importância
anos)
Enquanto não se obtiver o bloqueio
da FS pela ANM, provavelmente
Ocorrência
Provável
Provável
1
1
surgirão novos processos
minerários na área da FS.
Natureza
Negativo
Negativo
-1
-1
Magnitude
3
3
Importância
3
3
As interferências com as atividades
Intensidade
Baixa
Baixa
1
1
econômicas são insignificantes.
Muito
Muito
Significância
-9
-9
Baixa
Baixa
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Interferências no Escoamento Hídrico Superficial
Impacto na Fase de Instalação do empreendimento.
Componente

Magnitude

Importância

Atributo

Categoria
Instalação

Valor
Instalação

Abrangência

Regional

2

Duração

Permanente

3

Cumulatividade
Incidência

Cumulativo
Direto

3
3

Reversibilidade

Reversível

1

Certo
Negativo
-

3
-1
8
7

Ocorrência
Natureza
Magnitude
Importância
Intensidade

Alta

3

Significância

Alta

-168

Observações
Poderá afetar a Área de Estudo do empreendimento, caso as
medidas propostas não sejam observadas
O tempo de recuperação de áreas erodidas não pode ser
definido dentro de um horizonte temporal contínuo e
conhecido
Deriva de outros impactos ou ações impactantes
Resulta da relação causa-efeito com a ação impactante.
O parâmetro ambiental afetado, no caso o solo, cessada a
ação impactante, e após a aplicação de medidas tecnológicas
de mitigação, retorna a condições muito próximas à anterior.

A aceleração de processos erosivos e movimentos de massa
para a região está diretamente ligada à natureza pedológica e
climática observada na região e pode ser potencializada
devido à concentração das águas pluviais.

Interferências na Qualidade das Águas Superficiais
Impacto na Fase de Instalação do empreendimento.
Componente

Magnitude

Importância

Atributo

Categoria
Instalação

Valor
Instalação

Abrangência

Regional

2

Duração

Temporário

1

Cumulatividade
Incidência

Cumulativo
Direto

3
3

Reversibilidade

Reversível

1

Certo
Negativo
-

3
-1
6
7

Ocorrência
Natureza
Magnitude
Importância

Intensidade

Alta

3

Significância

Alta

-126

Observações
Poderá afetar a Área de Estudo do empreendimento, caso as
medidas propostas não sejam observadas
Uma vez cessados os processos erosivos e de carreamentos
de sedimentos, qualidade das águas tende voltar ao normal
ao longo do tempo.
Deriva de outros impactos ou ações impactantes
Resulta da relação causa-efeito com a ação impactante.
O parâmetro ambiental afetado, no caso o solo, cessada a
ação impactante, e após a aplicação de medidas tecnológicas
de mitigação, retorna a condições muito próximas à anterior.

A aceleração de processos erosivos e movimentos de massa
para a região está diretamente ligada à natureza pedológica e
climática observada na região e pode ser potencializada por
concentração de águas pluviais em decorrência da
implantação das fundações das torres das LT
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Interferências na Qualidade do Ar
Impacto na Fase de Instalação do empreendimento.
Componente

Magnitude

Atributo

Categoria
Instalação

Valor
Instalação

Abrangência

Local

1

Duração

Temporário

1

Incidência

Não
Cumulativo
Direto

Reversibilidade

Reversível

1

Provável
Negativo
-

1
-1
3
5

Intensidade

Baixa

1

Significância

Baixa

-15

Cumulatividade

Importância

Ocorrência
Natureza
Magnitude
Importância

Observações
Poderá afetar a ADA do empreendimento, caso as medidas
propostas não sejam observadas. Não deve afetar o ar da
AE.
Uma vez cessadas as atividades geradoras de poeira e
emissão de poluentes (máquinas e equipamentos), a
qualidade do ar tende voltar ao normal ao longo do tempo.

1

Deriva apenas das ações impactantes do local das obras

3

Resulta da relação causa-efeito com a ação impactante.
O parâmetro ambiental afetado, no caso o ar, cessada a ação
impactante, e após a aplicação de medidas tecnológicas de
mitigação, retorna a condições muito próximas à anterior.

Está ligada a movimentação de maquinário no local das
obras e vias de acesso apenas.

Interferências na Conforto Acústico
Impacto na Fase de Instalação do empreendimento.
Componente

Magnitude

Atributo

Categoria
Instalação

Valor
Instalação

Abrangência

Local

1

Duração

Temporário

1

Incidência

Não
Cumulativo
Direto

Reversibilidade

Reversível

1

Provável
Negativo
-

1
-1
3
5

Intensidade

Baixa

1

Significância

Baixa

-15

Cumulatividade

Importância

Ocorrência
Natureza
Magnitude
Importância

Observações
Poderá afetar a ADA do empreendimento, caso as medidas
propostas não sejam observadas. Não deve afetar o conforto
acústico da AE.
Uma vez cessadas as atividades geradoras de ruídos
(máquinas e equipamentos), o conforto acústico tende voltar
ao normal ao longo do tempo.

1

Deriva apenas das ações impactantes do local das obras

3

Resulta da relação causa-efeito com a ação impactante.
O parâmetro ambiental afetado, no caso o conforto acústico,
cessada a ação impactante, e após a aplicação de medidas
tecnológicas de mitigação, retorna a condições muito
próximas à anterior.

Está ligada a movimentação de maquinário no local das
obras e vias de acesso apenas.
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Meio Biótico
Perda de Área de Vegetação Nativa
Impacto nas Fases de Instalação e Operação do empreendimento.
Componente

Atributo
Abrangência

Magnitude

Categoria
Instalação
Operação
Local
Local

Valor
Instalação Operação
1
1

Observações
Ocorrerá somente na ADA.
Remoção definitiva da vegetação
nas praças de torres e acessos.
Decorre somente em função da
supressão.
Supressão da vegetação
resultando em perda de área
(relação causaefeito).

Duração

Permanente

Permanente

3

3

Cumulatividade

Não
cumulativo

Não
cumulativo

1

1

Incidência

Direto

Direto

3

3

Reversibilidade

Irreversível

Irreversível

3

3

Perda da vegetação nas áreas das
torres e acessos.
Supressão de vegetação
necessária na fase de
implantação da LT. Supressão de
vegetação potencial na fase de
operação da LT.

Importância
Ocorrência

Certo

Provável

3

1

Natureza
Magnitude
Importância

Negativo
-

Negativo
-

-1
5
9

-1
5
7

Intensidade

Alta

Alta

3

3

Significância

Média

Média

-135

-105

Principalmente pela interferência
na ZA de UCPI
-

Alteração do Número de Indivíduos da Fauna
Impacto nas Fases de Instalação e Operação do empreendimento.
Componente

Atributo
Abrangência

Magnitude

Importância

Categoria
Instalação
Operação
Local
Local

Valor
Instalação Operação
1
1

Duração

Permanente

Permanente

3

3

Cumulatividade

Não
cumulativo

Não
cumulativo

1

1

Incidência

Direto

Direto

3

3

Irreversível
Certo
Negativo
Alta
Média

Irreversível
Provável
Negativo
Alta
Média

3
3
-1
5
9
3
-135

3
1
-1
5
7
3
-105

Reversibilidade
Ocorrência
Natureza
Magnitude
Importância
Intensidade
Significância

Observações
Ocorre na ADA
As ações impactantes podem ocasionar
mortes de indivíduos da fauna.
As fugas e/ou perdas não são eventos
interdependentes.
Resultante da relação causa-efeito com
a ação impactante.
Morte de indivíduos da fauna.
Interferência em ZA de UCPI
-
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Mudança na Estutura das Comunidades Vegetais
Impacto nas Fases de Instalação e Operação do empreendimento.
Componente

Atributo

Categoria
Instalação
Operação

Valor
Instalação Operação

Abrangência

Regional

Regional

2

2

Duração

Permanente

Permanente

3

3

Cumulatividade

Cumulativo

Cumulativo

3

3

Incidência

Indireto

Indireto

1

1

Reversibilidade

Irreversível

Irreversível

3

3

Certo
Negativo
-

Certo
Negativo
-

3
-1
8
7

3
-1
8
7

Intensidade

Alta

Alta

3

3

Significância

Alta

Alta

-168

-168

Magnitude

Importância

Ocorrência
Natureza
Magnitude
Importância

Observações
Ocorre na Área de Estudo,
principalmentenos fragmentos
interceptados pela Faixa de Servidão.
Uma vez alterada a estrutura da
comunidade, ela não retornará à
composição pretérita.
Deriva de outros impactos.
Parte de uma cadeia de reações
derivadas da perda de área de
vegetação.
A interferência (cortes) constante na
comunidade, afetará continuamente a
sua estrutura
Principalmente pela interferência na
ZA de UCPI
-

Mudança na Estrutura das Comunidades Faunísticas
Impacto na Fase de Operação do empreendimento.

Abrangência
Duração

Categoria
Operação
Regional
Permanente

Valor
Operação
2
3

Cumulatividade

Cumulativo

3

Incidência
Reversibilidade
Ocorrência
Natureza
Magnitude
Importância
Intensidade
Significância

Indireto
Irreversível
Provável
Negativo
Alta
Alta

1
3
1
-1
8
5
3
-120

Componente

Magnitude

Importância

Atributo

Observações
Os efeitos se estendem pela AII.
Tempo das manifestações possíveis indeterminado.
Uma mudança em algum elemento pode ser acumulada e
transformar os demais elementos.
Resultante de outros impactos.
A estrutura da comunidade não retornará à condição anterior.
Os eventos que geram mudanças podem ser de natureza variada.
Interferência na ZA de UCPI
-
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Alteração na Biodiversidade
Impacto nas Fases de Instalação e Operação do empreendimento.
Componente

Atributo
Abrangência

Magnitude

Importância

Categoria
Instalação
Operação
Regional
Regional

Valor
Instalação Operação
2
2

Duração

Permanente

Permanente

3

3

Cumulatividade

Cumulativo

Cumulativo

3

3

Incidência

Indireto

Indireto

1

1

Reversibilidade

Irreversível

Irreversível

3

3

Certo
Negativo
Alta
Alta

Certo
Negativo
Alta
Alta

3
-1
8
7
3
-168

3
-1
8
7
3
-168

Ocorrência
Natureza
Magnitude
Importância
Intensidade
Significância

Observações
Ocorre na Área de Estudo.
Perda da diversidade genética dos
indivíduos suprimidos ou que vierem a
óbito.
Deriva de outros impactos.
Deriva dos demais impactos do Meio
Biótico.
Perda da diversidade genética dos
indivíduos suprimidos ou que vierem a
óbito.
Interfere na ZA de UCPI
-

Interferências em Unidade de Conservação
Impacto nas Fases de Instalação e Operação do empreendimento.
Componente

Atributo
Abrangência

Magnitude

Categoria
Instalação
Operação
Regional
Regional

Valor
Instalação Operação
2
2

Duração

Permanente

Permanente

3

3

Cumulatividade
Incidência
Reversibilidade

Cumulativo
Indireto
Irreversível

Cumulativo
Indireto
Irreversível

3
1
3

3
1
3

Ocorrência

Certo

Certo

3

3

Negativo
Alta
Alta

Negativo
Alta
Alta

-1
8
7
3
-168

-1
8
7
3
-168

Importância

Natureza
Magnitude
Importância
Intensidade
Significância

Observações
Ocorre na Área de Estudo.
Uma vez implantada, a LT
permanecerá inserida na paisagem da
UC
Deriva da soma dos outros impactos
As ações impactantes e os impactos
considerados podem interferir nas
áreas protegidas
Interferência em UCPI
-
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Meio Socioeconômico
Aumento na Oferta de Energia Elétrica
Impacto na Fase de Operação do empreendimento.
Componente

Magnitude

Atributo

Categoria
Operação

Valor
Operação

Abrangência

Estratégico

3

Duração

3

Incidência
Reversibilidade

Permanente
Não
cumulativo
Direto
Irreversível

Ocorrência

Certo

3

Positivo
Alta
Alta

+1
7
9
3
+189

Cumulatividade

Importância

Natureza
Magnitude
Importância
Intensidade
Significância

1
3
3

Observações
Poderá haver reforço significativo da demanda regional e nacional
por energia elétrica.
Irá perdurar por todo o período de operação do empreendimento.
As manifestações geradas pelo aumento na oferta de energia
elétrica não se acumulam ao longo do tempo e do espaço.
Irá perdurar por toda vida útil do empreendimento.
Se o empreendimento for aprovado, é certo que este impacto irá
ocorrer.
-
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Criação de Expectativas Favoráveis na População
Impacto nas Fases de Planejamento e Instalação do empreendimento.
Componente

Atributo

Categoria
Planejamento Instalação

Valor
Planejamento Instalação

Abrangência

Regional

Regional

2

2

Duração

Temporário

Temporário

1

1

Cumulatividade

Cumulativo

Cumulativo

3

3

Incidência

Direto

Direto

3

3

Reversibilidade

Reversível

Reversível

1

1

Ocorrência

Certo

Certo

3

3

Natureza
Magnitude
Importância

Positivo
-

Positivo
-

+1
6
7

+1
6
7

Intensidade

Alta

Média

3

2

Significância

Média

Baixa

+126

+84

Magnitude

Importância

Observações
Relacionado a circulação de
equipes técnicas realizando
estudos e executando trabalhos
preliminares na região
O impacto poderá cessar a partir
do conhecimento do
empreendimento, de seus
benefícios reais e do perfil da
mão de obra a ser alocada
Expectativas favoráveis criadas
pelo aumento na oferta de
energia elétrica e geração de
empregos podem acumular seus
efeitos.
Deverá ocorrer a partir dos
estudos e perdurar durante a
implantação.
Expectativas podem diminuir e
cessar com o tempo e as
informações.
É certo visto que são geradas
expectativas desde o
planejamento.
As ações desenvolvidas através
dos programas deverão dirimir
dúvidas e prestar esclarecimentos
sobre o empreendimento.
-
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Criação de Expectativas Desfavoráveis na População
Impacto nas Fases de Planejamento, Instalação e Operação do empreendimento.
Componente

Atributo

Categoria
Planejamento

Instalação

Valor
Operação

Planejamento

Instalação

Operação

Abrangência

Regional

Regional

Regional

2

2

2

Duração

Temporário

Temporário

Temporário

1

1

1

Cumulatividade

Cumulativo

Cumulativo

Cumulativo

3

3

3

Incidência

Direto

Direto

Direto

3

3

3

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Reversível

1

1

1

Certo
Negativo
-

Certo
Negativo
-

Certo
Negativo
-

3
-1
6
7

3
-1
6
7

3
-1
6
7

Intensidade

Média

Alta

Baixa

2

3

1

Significância

Baixa

Média

Baixa

-84

-126

-42

Magnitude

Importância

Ocorrência
Natureza
Magnitude
Importância
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Observações
A circulação de
equipes e
técnicos e a
divulgação da
possibilidade de
implantação de
uma LT podem
causar
ansiedade
O impacto pode
cessar a partir
do
conhecimento
sobre o
empreendimento
As expectativas
podem acumular
seus efeitos ao
longo do tempo.
A ocorrência na
Fase de
Operação se
deve as
insatisfações
relacionadas ao
processo
indenizatório
que ainda possa
persistir.
Expectativas
podem diminuir
e cessar.
Na medida em
que
ainformações
forem sendo
divulgadas na
região as
dúvidas irão
diminuindo.
-
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Aumento na Oferta de Postos de Trabalho e Incremento na Economia Regional
Impacto nas Fases de Planejamento e Instalação do empreendimento.
Componente

Atributo

Categoria
Planejamento Instalação

Valor
Planejamento Instalação

Abrangência

Regional

Regional

2

2

Duração

Temporário

Temporário

1

1

Cumulatividade

Cumulativo

Cumulativo

3

3

Incidência

Direto

Direto

3

3

Reversibilidade

Reversível

Reversível

1

1

Ocorrência

Certo

Certo

3

3

Positivo
Baixa
Baixa

Positivo
Média
Baixa

+1
6
7
1
+42

+1
6
7
2
+84

Magnitude

Importância

Natureza
Magnitude
Importância
Intensidade
Significância

Observações
O empreendimento contribuirá
para o aumento no aporte de
recursos humanos e financeiros
para os municípios.
O impacto se iniciará com as
primeiras contratações, desde a
Fase de Planejamento, e cessará
gradativamente com o término
das obras.
As manifestações geradas pelo
aumento na oferta de postos de
trabalho e incremento na
economia regional acumulam
seus efeitos ao longo do tempo
(por exemplo, são criados
empregos indiretos a partir do
aumento de circulação monetária
vinculada aos empregos diretos
das obras).
Este impacto, que deverá ocorrer
nas Fases de Planejamento e
Implantação, foi classificado
como Direto, embora o
incremento na economia regional
possua forma de incidência
indireta. Ressalta-se, portanto,
que foi adotada a pontuação
“mais restritiva”, relacionada ao
impacto “direto”.
O impacto é reversível, pois a
mão de obra será desmobilizada
ao término das obras de
implantação do empreendimento,
e consequentemente a
dinamização econômica tenderá
a cair.
Uma vez aprovado o
empreendimento, é certo que,
desde a Fase de Planejamento,
serão gerados postos de trabalho
e, em consequência, ocorrerá
uma dinamização na economia
regional.
-
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Interferência no Cotidiano da População
Impacto nas Fases de Planejamento e Instalação do empreendimento.
Componente

Atributo

Categoria
Planejamento Instalação

Valor
Planejamento Instalação

Abrangência

Regional

Regional

2

2

Duração

Temporário

Temporário

1

1

Cumulatividade

Cumulativo

Cumulativo

3

3

Incidência

Direto

Direto

3

3

Reversibilidade

Reversível

Reversível

1

1

Ocorrência

Certo

Certo

3

3

Natureza
Magnitude
Importância

Negativo
-

Negativo
-

-1
6
7

-1
6
7

Intensidade

Baixa

Alta

1

3

Significância

Baixa

Média

-42

-126

Magnitude

Importância

Observações
A partir dos estudos e projeto da
LT e SE, iniciam-se as
interferências no cotidiano da
população que reside nas
propriedades e localidades rurais,
periurbanas e urbanas próximas.
Este impacto ocorrerá de forma
mais intensa na fase de
implantação.
Considerou-se que as
manifestações geradas pelas
interferências no cotidiano da
população acumulam-se ao longo
do tempo.
Ações de Educação Ambiental e
Comunicação Social, entre
outras, serão tomadas a fim de
evitar, corrigir ou compensar
eventuais interferências no
cotidiano da população por conta
das atividades relacionadas ao
empreendimento.
A partir dos estudos e projeto da
LT e SE, iniciam-se as
interferências no cotidiano da
população.
A Intensidade deste impacto foi
classificada como Pequena, na
Fase de Planejamento, e Grande,
na Fase de Implantação,
principalmente considerando a
proximidade do traçado da LT
com áreas de expansão urbana e
trechos mais adensados.
-
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Pressão sobre a Infraestrutura de Serviços Essenciais
Impacto na Fase de Instalação do empreendimento.
Componente

Magnitude

Importância

Atributo

Categoria
Instalação

Valor
Instalação

Abrangência

Regional

2

Duração

Temporário

1

Cumulatividade

Cumulativo

3

Incidência

Direto

3

Reversibilidade

Reversível

1

Certo
Negativo
Média
Baixa

3
-1
6
7
2
-84

Ocorrência
Natureza
Magnitude
Importância
Intensidade
Significância

Observações
Com as obras, aumenta a demanda por bens e serviços urbanos
básicos dos municípios interceptados pelo empreendimento.
Este impacto deverá se manifestar na Fase de Implantação,
podendo, praticamente, cessar no início da Fase de Operação.
Considera-se que as manifestações geradas nos serviços, na Fase
de Implantação, acumulam-se ao longo do tempo.
Uma vez terminada a Fase de Implantação e considerando a
implementação das medidas ambientais (preventivas), o impacto
poderá cessar.
-

Interferência no Uso e Ocupação do Solo
Impacto nas Fases de Instalação e Operação do empreendimento.
Componente

Atributo

Categoria
Instalação
Operação

Valor
Instalação Operação

Abrangência

Local

Local

1

1

Duração

Permanente

Permanente

3

3

Não
cumulativo
Direto

1

1

Incidência

Não
cumulativo
Direto

3

3

Reversibilidade

Irreversível

Irreversível

3

3

Ocorrência

Certo

Certo

3

3

Negativo
Alta
Média

Negativo
Alta
Média

-1
5
9
3
-155

-1
5
9
3
-155

Magnitude

Cumulatividade

Importância

Natureza
Magnitude
Importância
Intensidade
Significância

Observações
Este impacto diz respeito às áreas cujos
usos atuais deverão ser afetados,
podendo sofrer algumas restrições ao
longo do traçado da LT
Considerando que alguns usos não
poderão ser retomados plenamente
após a instalação da LT este impacto
foi considerado permanente.
As manifestações geradas pelo impacto
não se acumulam ao longo do tempo
Uma vez terminada a Implantação
restará algumas restrições quanto ao
uso e ocupação do solo.
Irá interferir no uso e ocupação do solo
das propriedades que serão
interceptadas pelo seu traçado.
-
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Alteração da Paisagem
Impacto nas Fases de Instalação e Operação do empreendimento.
Componente

Atributo

Categoria
Instalação
Operação

Valor
Instalação Operação

Abrangência

Regional

Regional

2

2

Duração

Permanente

Permanente

3

3

Cumulatividade

Não
cumulativo

Não
cumulativo

1

1

Incidência

Direto

Direto

3

3

Reversibilidade

Irreversível

Irreversível

3

3

Ocorrência

Certo

Certo

3

3

Negativo
Média
Média

Negativo
Média
Média

-1
6
9
2
-108

-1
6
9
2
-108

Magnitude

Importância

Natureza
Magnitude
Importância
Intensidade
Significância

Observações
Há introdução de novos elementos
(torres e cabos elétricos) no espaço,
implicando numa reconfiguração da
paisagem ao longo do traçado,
sobrecarregando visualmente as
paisagens rurais com elementos
artificiais, em nível regional.
Perdurará durante toda a vida útil do
empreendimento (30 anos).
Considera-se que os efeitos do
impacto, principalmente durante a Fase
de Operação, não são acumulados ao
longo do tempo e do espaço.
Irá perdurar durante todo o tempo da
vida útil do empreendimento.
Irá alterar de forma permanente a
paisagem regional.
-
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Interferências com o Patrimônio Histórico, Arqueológico e Cultural
Impacto nas Fases de Instalação e Operação do empreendimento.
Componente

Magnitude

Atributo

Categoria
Instalação
Operação

Valor
Instalação Operação

Abrangência

Local

Local

1

1

Duração

Permanente

Permanente

3

3

Cumulatividade

Não
cumulativo

Não
cumulativo

1

1

Incidência

Direto

Direto

3

3

Reversibilidade

Irreversível

Irreversível

3

3

Ocorrência

Provável

Provável

1

1

Negativo
Alta
Média

Negativo
Alta
Média

-1
5
7
3
-105

-1
5
7
3
-105

Importância

Natureza
Magnitude
Importância
Intensidade
Significância

Observações
As obras poderão provocar um impacto
local nos sítios localizados na ADA.
Ressalta-se que, se não forem
identificados vestígios nestes sítios,
também não existirão impactos sobre
esse patrimônio.
Representa um impacto Permanente,
caso sejam localizados vestígios nos
sítios arqueológicos na ADA.
Considera-se que as manifestações
geradas pela localização e descoberta
de sítios arqueológicos na ADA,
durante a Fase de Implantação, não se
acumulam ao longo do tempo e do
espaço.
Se for encontrado vestígios, o sítio
arqueológico será protegido, salvo ou
resgatado.
O impacto é considerado como
provável, pois será necessária a
prospecção arqueológica ao longo do
traçado para localizar eventuais
vestígios nos sítios arqueológicos.
-
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7.3.2. Matriz de Impactos Ambientais
A Matriz de Impactos Ambientais é resultante de debates e considerações da equipe multidisciplinar (Reunião de Especialistas – método Delphi) incumbida de sua elaboração, e contém as avaliações dos atributos considerados na composição de
Magnitude e de Importância, seus respectivos valores, bem como as avaliações da Intensidade, do Sentido (positivo ou negativo), a determinação de valores de Significância e sua classificação. Na Matriz de Impactos Ambientais ainda constam as principais
medidas ambientais propostas e também os Programas Ambientais relacionados à sua devida implementação.

Instalação

Operação

Planejamento

Instalação

Operação

Planejamento

Instalação

Operação

Planejamento

Instalação

Operação

Planejamento

Instalação

Operação

Planejamento

Instalação

Operação

Planejamento

Instalação

Operação

Planejamento

Instalação

Operação

Planejamento

Instalação

Operação

NATUREZA

Planejamento
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Operação

Planejamento

Instalação

Operação

MEIO FÍSICO
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...

(1) Adotar técnicas de controle de erosão de acordo com as características físicas e de uso atual e cobertura vegetal de cada área a ser
impactada pelas obras, com atenção especial para áreas de taludes descobertos; (2) Observar as diretrizes para o controle de processos
erosivos e de recuperação de áreas degradadas, contidas nos planos e programas ambientais propostos; (3) As obras de drenagem
associadas à abertura e à melhoria de acessos deverão ser realizadas sempre que necessário; (4) Após a restauração das áreas
impactadas, estas deverão apresentar-se estáveis e esteticamente harmoniosas, integradas à paisagem do entorno, tal como se
encontravam antes das obras;

• Programa de Prevenção e Proteção contra
Erosão
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)
• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD)

MB

(1) Solicitar à ANM o bloqueio da área correspondente à faixa de servidão (FS/ADA) da futura LT, com o intuito de que não sejam
abertos novos processos em terras que englobem essa faixa. Será observado o estabelecido no Parecer Normativo PROGE no 500/2008FMM-LBTI-MP-SDM-JA (DNPM), de 30/09/2008, que trata do conflito entre atividades de exploração de recursos minerais e de
geração e transmissão de energias elétrica e define os procedimentos a serem adotados nos casos de pedidos de bloqueio de áreas para
atividades minerárias em razão desses projetos.

• Plano Ambiental para a Construção (PAC)
• Programa de Gestão das Interferências com as
Atividades de Mineração
• Programa para Liberação da Faixa de Servidão
Administrativa e de Indenizações

(1) Adotar técnicas de controle de erosão de acordo com as características físicas e de uso atual e cobertura vegetal de cada área a ser
impactada pelas obras, com atenção especial para áreas de taludes descobertos; (2) Observar as diretrizes para o controle de processos
erosivos e de recuperação de áreas degradadas, contidas nos planos e programas ambientais propostos; (3) As obras de drenagem
associadas à abertura e à melhoria de acessos deverão ser realizadas sempre que necessário; (4) Após a restauração das áreas
impactadas, estas deverão apresentar-se estáveis e esteticamente harmoniosas, integradas à paisagem do entorno, tal como se
encontravam antes das obras;
(1) Realizar todas as fases da construção (abertura da faixa, escavação, implantação das torres e recomposição) em uma só etapa, de
modo a reduzir o tempo da obra no local; (2) Limitar o corte de árvores na faixa de mata ciliar somente à largura estritamente necessária
para realização dos serviços; (3) Inspecionar periodicamente a faixa durante e após a construção, reparando todas as estruturas de
controle de erosão e contenção de sedimentos para as drenagens ao término de cada fase da obra; (4) Remover do leito dos rios todo o
material e estruturas relacionados com a construção, após seu término; (5) Recuperar o canal e o fundo dos cursos d’água, que estarão
mais próximas das áreas de instalação das torres, de maneira que eles retornem, o mais próximo possível, às condições naturais; (6)
Estabilizar as margens das drenagens e terras elevadas em áreas adjacentes, através da utilização de medidas de controle de erosão e de
cobertura de vegetação, logo após o término da construção, levando em consideração as características dos materiais, as declividades do
terreno e as condições hidrológicas locais; (7) Após a restauração das áreas impactadas, estas deverão apresentar-se estáveis e
esteticamente harmoniosas, integradas à paisagem do entorno, tal como se encontravam antes das obras;

• Programa de Prevenção e Proteção contra
Erosão
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)
• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD)

...

…

• Programa de Prevenção e Proteção contra
Erosão
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)
• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD)

…

(1) Adotar técnicas de controle do material particulado nas áreas de instalação das torres e das vias de acesso (umectação das vias de
acesso com caminhões pipa); (2) (3) Realizar manutenção periódica nas máquinas e equipamentos que serão utilizados no decorrer das
obras (4) Após a restauração das áreas impactadas, estas deverão apresentar-se estáveis e esteticamente harmoniosas, integradas à
paisagem do entorno, tal como se encontravam antes das obras;

• Plano Ambiental para a Construção (PAC)

…

1) Adotar técnicas de controle do conforto acústico nas áreas de instalação das torres e das vias de acesso; (2) Realizar manutenção
periódica nas máquinas e equipamentos que serão utilizados no decorrer das obras (3) Após a restauração das áreas impactadas, estas
deverão apresentar-se estáveis e esteticamente harmoniosas, integradas à paisagem do entorno, tal como se encontravam antes das obras;

• Plano Ambiental para a Construção (PAC)

M

(1) Otimizar a microlocalização das estruturas por meio de ajustes pontuais de locação de torres, e em casos específicos de traçado, que
priorizem para a instalação de torres e a passagem por áreas sem vegetação nativa ou já degradadas e, quando não for possível, avaliar a
possibilidade de alteamento das torres; (2) A instalação da LT deverá seguir as recomendações para a limpeza da faixa de serviço,
conforme expressas na NBR-5.422/85, da ABNT, com a supressão limitando-se apenas ao necessário para garantir a instalação e a
operação seguras do empreendimento; (3) Viabilizar e otimizar o uso das vias de acesso existentes, evitando ao máximo a abertura de
novos acessos em áreas com vegetação nativa; (4) Privilegiar o corte seletivo sempre que possível, reduzindo a faixa com supressão
total; (5) Reduzir a supressão ao mínimo necessário, mantendo-se dentro das larguras definidas para cada área, dentro e fora de APP; (6)
Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós-corte), para atenuar a interferência na vegetação
remanescente, adotando todas as medidas preconizadas no Programa de Supressão de Vegetação; (7) Priorizar a utilização da faixa de
serviço para a circulação e transporte de materiais onde não houver acessos existentes; (8) Implementar o Programa de Salvamento de
Germoplasma Vegetal, conforme disposto na Instrução Normativa IBAMA 06, de 07/04/2009; (9) Implementar o Programa de
Reposição Florestal (PRF), conforme determina a Instrução Normativa MMA 06, de 15/12/2006, e legislação estadual.

• Plano Ambiental para a Construção (PAC)
• Programa de Supressão de Vegetação (PSV)
• Programa de Salvamento de Germoplasma
Vegetal (PSGV)
• Programa de Educação Ambiental para os
Trabalhadores (Componente II – PEAT)

63

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br

MEIO BIÓTICO

8

Alteração no
Número de
Indivíduos da
Fauna

9

Mudança na
Estrutura das
Comunidades
Vegetais

10

Mudança na
Estrutura das
Comunicações
Faunísticas

11

Alteração na
Biodiversidade

...

...

...

...

5

8

...

8

5

8

8

8

...

...

...

...

9

7

...

7

7

7

5

7

...

...

...

...

A

A

...

A

A

A

A

A

−

−

−

−

...

...

...

...

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

M

A

...

A

Operação

Instalação

Planejamento

SIGNIFICÂNCIA

NATUREZA

Operação

Instalação

Planejamento

Operação

Instalação

IMPORTÂNCIA INTENSIDADE

Planejamento

Operação

Instalação

IMPACTO AMBIENTAL

Planejamento

MAGNITUDE

PRINCIPAIS MEDIDAS AMBIENTAIS PROPOSTAS

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

M

(1) Executar, na fase de microlocalização das estruturas, o máximo de desvios possíveis de áreas ocupadas por vegetação nativa de porte
arbóreo, minimizando a área de supressão de vegetação nesses locais e, consequentemente, o impacto sobre a fauna, principalmente
aquela mais dependente de ambientes florestais. Onde isso não for possível, poderão ser realizados alteamentos das estruturas; (2)
Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós-corte), para atenuar a interferência na vegetação
remanescente, adotando todas as medidas preconizadas no Programa de Supressão de Vegetação; (3) Utilizar acessos já existentes,
visando diminuir a área total de vegetação a ser suprimida e os impactos dela decorrentes, refreando o acesso a novas áreas nativas e
coibindo o aumento de
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)
atividades predatórias, como a caça e o comércio ilegal de animais; (4) Selecionar a localização dos Canteiros de Obras a serem
• Programa de Educação Ambiental (Componente
implantados, privilegiando áreas já degradadas, visando minimizar a supressão da vegetação e o consequente impacto sobre a fauna; (5) I, para os Grupos Sociais, e Componente II, para
Caso as valas permaneçam abertas para instalação das fundações das torres por mais de um dia, deverão ser cercadas e/ou cobertas com
os Trabalhadores)
tampas de madeira ou com as laterais de rolos de bobina, para evitar quedas e consequentes injúrias e/ou mortes; (6) Informar e
• Programa de Supressão de Vegetação
sensibilizar os trabalhadores do empreendimento e a população local, através de atividades de Educação Ambiental, quanto à
• Programa de Manejo de Fauna
importância da fauna local e do uso dos recursos naturais de forma consciente e sustentável, visando à redução de atividades predatórias,
• Programa de Reposição Florestal
potencializadas pelo aumento do número de pessoas na ADA do empreendimento; (7) Instalar placas sinalizadoras, informando os
limites de velocidade e alertando os motoristas sobre a travessia de animais silvestres nos acessos principais ao empreendimento; (8)
Instalar sinalizadores anti-colisão para aves nos cabos pára-raios em locais de alta potencialidade de colisão; (9) Conduzir a supressão
da vegetação dentro da faixa de forma unidirecional, favorecendo a fuga direcionada dos animais para o encontro de abrigos. Desse
modo, esse direcionamento favorecerá as espécies com maior capacidade de deslocamento ao fugirem para áreas com cobertura vegetal
isentas de ações impactantes; (10) Execução do Programa de Manejo de Fauna.

A

(1) Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós-corte), para atenuar a interferência na vegetação
remanescente, adotando todas as medidas preconizadas no Programa de Supressão de Vegetação; (2) Privilegiar o corte seletivo sempre
que possível, reduzindo a faixa com supressão total; (3) Utilizar acessos já existentes, visando diminuir a área total de vegetação a ser
suprimida e os impactos dela decorrentes, refreando o acesso a novas áreas nativas e coibindo o aumento de atividades predatórias,
como a caça e o comércio ilegal de animais; (4) Incluir atividades nos Programas de Educação Ambiental e de Comunicação Social para
informar e sensibilizar os trabalhadores e as comunidades próximas ao empreendimento da importância da fauna e flora local e do uso
dos recursos naturais de forma consciente e sustentável, visando à redução de atividades predatórias, potencializadas pelo aumento do
número de pessoas na ADA do empreendimento; (5) Realizar o Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal, conforme disposto
na Instrução Normativa IBAMA 06, de 07/04/2009; (6) Realizar o Programa de Reposição Florestal, conforme disposto na Instrução
Normativa MMA 06, de 15/12/2006, e Legislação estadual.

• Plano Ambiental para a Construção (PAC)
• Programa de Supressão de Vegetação
• Programa de Salvamento de Germoplasma
Vegetal
• Programa de Reposição Florestal
• Programa de Educação Ambiental
• Programa de Comunicação Social

A

(1) Evitar abertura de acessos novos; (2) Preservar a estrutura vegetal para a fauna, mantendo-se espécies diversificadas quanto ao porte
(herbáceas, arbóreas e arbustivas) durante o corte seletivo, por exemplo; (3) Acompanhar riqueza, abundância e diversidade de espécies
por meio do Programa de Monitoramento da Avifauna, auxiliando na execução de ações específicas para o grupo bioindicador (aves), e
visando à sua conservação.

• Programa de Supressão de Vegetação
• Programa de Monitoramento da Avifauna
• Programa de Reposição Florestal

A

(1) Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós-corte), para atenuar a interferência na vegetação
remanescente, adotando todas as medidas preconizadas no Programa de Supressão de Vegetação; (2) Quando do estabelecimento
definitivo do traçado, deve-se atentar para a presença de espécies com algum status de ameaça na faixa passível de supressão, realizando
a coleta de material genético das mesmas, conforme preconizado no Programa de Salvamento de Germoplasma; (3) Evitar a mortandade
de indivíduos da fauna através das diversas ações de prevenção de acidentes, previstas no Programa de Manejo de Fauna; (4) Incluir
atividades nos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social para informar e sensibilizar os trabalhadores e as comunidades
próximas ao empreendimento da importância do uso dos recursos naturais de forma consciente e sustentável, visando à redução de
atividades predatórias, potencializadas pela abertura de acessos e aumento do número de pessoas na região; (5) Seguir as recomendações
dos Programas: de Supressão de Vegetação; de Salvamento de Germoplasma Vegetal; de Manejo de Fauna e de Monitoramento da
Avifauna; (6) Apoiar/incentivar as ações conservacionistas na região, em especial aquelas relacionadas à criação de conectividade entre
áreas e apoio à Unidade de Conservação, cuja zona de amortecimento poderá sofrer interferência do empreendimento, através dos
recursos da compensação ambiental; (7) Incentivar o intercâmbio de conhecimento com a comunidade científica da região
(Universidades e Unidades de Conservação); (8) Execução do Programa de Monitoramento da Avifauna na Fase de Operação.

• Programa de Supressão de Vegetação
• Programa de Salvamento de Germoplasma
Vegetal
• Programa de Manejo de Fauna
• Programa de Monitoramento da Avifauna
• Programa de Reposição Florestal
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• Programa para Liberação da Faixa de Servidão
Administrativa e de Indenizações
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)
• Programa de Prevenção e Proteção contra
Erosão
• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
• Programa de Supressão de Vegetação
• Programa de Salvamento de Germoplasma
Vegetal
• Programa de Manejo da Fauna
• Programa de Monitoramento da Avifauna
• Programa de Comunicação Social
• Programa de Educação Ambiental
• Plano de Compensação Ambiental
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(1) A instalação da LT deverá seguir as recomendações para a limpeza da faixa de serviço, conforme expressas na NBR-5.422/85, da
ABNT, limitando-se a supressão vegetal apenas ao necessário para adequar e garantir a segurança na instalação e na operação do
empreendimento; (2) Viabilizar e otimizar o uso das vias de acesso existentes, evitando ao máximo a abertura de novos acessos, bem
como a passagem excessiva de máquinas e veículos pesados dentro das UCs; (3) Incluir atividades no Programa de Educação Ambiental
para informar e sensibilizar os trabalhadores e as comunidades próximas ao empreendimento da importância da preservação ambiental e
da existência de Unidades de Conservação; (4) Criar mecanismos de comunicação visando esclarecer dúvidas, recolher preocupações,
queixas, sugestões e solicitações, assim como outras questões de interesse dos gestores; (5) Implantar sinalização adequada,
providenciando, principalmente, a colocação de placas indicativas sobre atenção para cuidados de travessia de fauna silvestre e limites
de velocidade, nos locais em que o uso da faixa e de acessos existentes à mesma for mais intenso. • Reduzir a supressão de vegetação ao
mínimo necessário, mantendo-se dentro das larguras definidas para cada área, dentro e fora de APP; (6) Utilizar os procedimentos
específicos para cada etapa da supressão (pré e pós-corte), para atenuar a interferência na vegetação remanescente; (7) Priorizar o uso
dos acessos existentes e realizar, quando as condições exigirem, a sua melhoria; (8) As estradas vicinais utilizadas durante as obras
deverão ser recuperadas ao final da implantação do empreendimento.Implementar o Plano de Compensação Ambiental, conforme
disposto na Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 (Lei do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação).
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(1) Divulgar a importância do empreendimento, no aumento do suprimento energético do Sistema Interligado Nacional (SIN), em
especial para os municípios que integram a área de influência do empreendimento e que serão atravessados pela futura LT.

• Programa de Comunicação Social

...

(1) Desenvolver ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental, visando divulgar o projeto da LT em foco nas propriedades
rurais, distritos, subdistritos, povoados e localidades identificadas, bem como nas sedes municipais, criando um canal de comunicação
entre empreendedor e sociedade local, de modo que todas as ações previstas nas diferentes etapas do empreendimento sejam
apresentadas de forma transparente; (2) Esclarecer o perfil e a quantidade da mão de obra necessária, o tempo de duração das obras, as
ações e medidas quanto à aquisição do direito de passagem pelas propriedades, às restrições de uso na faixa, à manutenção e/ou
melhoria dos acessos existentes, os impostos gerados e os benefícios reais do empreendimento; (3) Priorizar a contratação de mão de
obra local; (4) Esclarecer quaisquer dúvidas quanto à segurança do empreendimento; (5) Criar mecanismos de comunicação visando
esclarecer dúvidas, recolher preocupações, queixas, sugestões e solicitações, assim como outras questões de interesse das comunidades
locais.

• Programa de Comunicação Social
• Programa de Educação Ambiental
• Programa para Liberação da Faixa de Servidão
Administrativa e de Indenizações
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)

B

(1) Desenvolver ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental, visando divulgar o projeto da LT em foco nas propriedades
rurais, distritos, subdistritos, povoados e localidades identificadas, bem como nas sedes municipais, criando um canal de comunicação
entre empreendedor e sociedade local, de modo que todas as ações previstas nas diferentes etapas do empreendimento sejam
apresentadas de forma transparente; (2) Esclarecer o perfil e a quantidade da mão de obra necessária, o tempo de duração das obras, as
ações e medidas quanto à aquisição do direito de passagem pelas propriedades, às restrições de uso na faixa, à manutenção e/ou
melhoria dos acessos existentes, dos impostos gerados e dos benefícios reais do empreendimento; (3) Priorizar a contratação de mão de
obra local; (4) Esclarecer quaisquer dúvidas quanto à segurança do empreendimento, inclusive sobre os possíveis efeitos à saúde
humana e os riscos de acidentes elétricos; (5) Criar mecanismos de comunicação visando esclarecer dúvidas, recolher preocupações,
queixas, sugestões e solicitações, assim como outras questões de interesse das comunidades locais.

• Programa de Comunicação Social
• Programa de Educação Ambiental
• Programa para Liberação da Faixa de Servidão
Administrativa e de Indenizações
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)

...

(1) Priorizar a contratação de trabalhadores locais e residentes nas sedes dos municípios; (2) Dar preferência ao uso e aquisição dos
serviços, comércio e insumos locais; (3) Realizar o cadastro dos trabalhadores através de convênios com as Prefeituras dos municípios e
empresas atuantes na região do empreendimento; (4) Implantar ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental, a fim de
promover esclarecimentos à população local quanto à quantidade, ao perfil e à qualificação da mão de obra que será contratada para as
obras, bem como às etapas e ações do empreendimento, nas fases de planejamento e instalação.• Treinar a mão de obra contratada nas
Normas de Conduta, a partir das atividades da Educação Ambiental para os Trabalhadores (PEAT) e de ações previstas pelas
empreiteiras, tendo em vista manter uma boa convivência social com a população local; (5) Instalar os canteiros de obras em locais em
que haja o mínimo impacto ao meio ambiente e às comunidades locais, contando com o Alvará das Prefeituras Municipais autorizando
as instalações.

• Programa de Comunicação Social
• Programa de Educação Ambiental
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)

14

15

Criação de
expectativas
Favoráveis na
População

Criação de
Expectativas
Desfavoráveis na
População

Aumento na Oferta
de Postos de
Trabalho e
16
Incremendo na
Economia
Regional

6

6

6

6

6

6

...

6

...

7

7

7

7

7

7

...

7

...

A

M

B

M

A

M

...

B

...

+

−

+

M

B

B

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

B

M

B

65

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br

17

MEIO SOCIOECONÔMICO

18

Interferências no
Cotidiano da
População

Pressão sobre a
Infraestrutura de
Serviços Essenciais

Interferências no
19 Uso e Ocupação do
Solo

20

Alteração da
Paisagem

6

...

...

...

6

6

5

6

...

...

5

6

7

...

...

...

7

7

9

9

...

...

9

9

B

...

...

...

A

M

A

M

...

...

A

M

−

−

−

−

B

...

...

...

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

M

B

M

M

Operação

Instalação

Planejamento

SIGNIFICÂNCIA

NATUREZA

Operação

Instalação

Planejamento

Operação

Instalação

IMPORTÂNCIA INTENSIDADE

Planejamento

Operação

Instalação

IMPACTO AMBIENTAL

Planejamento

MAGNITUDE

PRINCIPAIS MEDIDAS AMBIENTAIS PROPOSTAS

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

...

(1) Divulgar, previamente, todas as ações previstas na implantação da LT, em suas diversas fases; (2) Implementar as seguintes ações de
Comunicação Social e de Educação Ambiental: (i) manter a população informada sobre o planejamento das atividades construtivas e
mobilização de equipamentos, de modo a mitigar as perturbações em seu cotidiano; (ii) divulgar um número de telefone (Ouvidoria),
visando esclarecer dúvidas, recolher preocupações, queixas, sugestões e solicitações, assim como outras questões de interesse das
comunidades locais; (iii) realizar ações educativas com os trabalhadores sobre as atividades previstas pelas empreiteiras, centradas na
convivência positiva entre eles e as comunidades locais. Essas palestras terão o objetivo de divulgar os procedimentos a serem adotados
pelos recém-chegados (trabalhadores e gestores de fora da região), assim como pela população local contratada; (3) Planejar o horário
de transporte de pessoal, materiais e equipamentos, evitando-se as horas de pico e noturnas, para não perturbar o sossego das
comunidades próximas; (4) Implantar a sinalização adequada e fornecer as informações às comunidades a respeito das alterações nas
condições de tráfego nos acessos e, principalmente, providenciar a colocação de placas indicativas sobre o fluxo de pedestres e ciclistas,
e limites de velocidade, nos locais onde ele for mais intenso; (5) Instruir os motoristas quanto aos limites de velocidade a serem
observados, objetivando maior segurança a todos que utilizam as vias regionais e local; (6) É recomendável que os motoristas a serviço
das obras passem por cursos de direção defensiva e de atualização das normas de trânsito. Os veículos das obras poderão optar por vias
secundárias, onde o tráfego for menor, desde que respeitados os limites de velocidade, com prioridade aos veículos menores (atenção
aos ciclistas) e pedestres; (7) Instalar, complementarmente, controladores de limites de velocidade nos veículos a serviço das obras; (8)
Durante a época de estiagem, umidificar os acessos não pavimentados, antes da passagem dos veículos utilizados nas obras, a fim de
diminuir o efeito da poeira gerada; (9) Realizar a manutenção periódica dos veículos, máquinas e equipamentos; (10) Orientar os
funcionários das obras para que usem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) — protetores auriculares, botas, capacetes, etc. —,
além de uniformes e crachás de identificação, a serem fornecidos pelas construtoras; (11) É recomendável instalar os canteiros de obras
em áreas distantes de escolas e unidades de saúde e o mais próximo possível das principais vias de acesso à LT, evitando-se assim a
circulação de máquinas, equipamentos e veículos nas vias urbanas e periurbanas; (12) Realizar, quando as condições exigirem, a
melhoria das estradas de acesso. Essas melhorias poderão ser executadas juntamente com outras empresas que usufruam as mesmas
rodovias; (13) As estradas vicinais utilizadas durante as obras deverão ser recuperadas ao final da implantação do empreendimento.

• Programa de Comunicação Social
• Programa de Educação Ambiental
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)
• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

...

(1) Realizar a instalação de estrutura sanitária adequada nos canteiros de obras, de acordo com as diretrizes deste EIA e requisitos legais
correspondentes; (2) Promover esclarecimentos à população sobre quantidade, perfil e qualificação da mão de obra que será contratada
para as obras; (3) Adotar medidas em consonância com as normas técnicas previstas na Lei no 6.514/77 e na Portaria no 3.214/78 –
Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; (4) Implementar medidas preventivas de manutenção da saúde dos trabalhadores e de
saneamento nos canteiros de obras, para evitar a propagação de doenças; (5) Manter entendimentos com o Poder Público dos municípios
da AII, caso necessário, com vistas a buscar alternativas que reduzam a pressão que a chegada de população trabalhadora à região
poderá provocar sobre os serviços e a infraestrutura de saúde; (6) Seguir as normas e leis trabalhistas com referência à realização de
exames admissionais e periódicos dos trabalhadores das obras, tendo em vista controlar o padrão de saúde dessa população e evitar
possíveis ocorrências e disseminação de doenças e epidemias; (7) Implementar campanhas temáticas educativas, considerando também
as atividades previstas pelas empreiteiras, como o treinamento no Código de Conduta dos Trabalhadores, objetivando conscientizar a
população e os trabalhadores da importância do combate às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e dos cuidados a serem tomados
como prevenção; (8) Manter, nos canteiros de obras, os recursos de primeiros socorros e ambulâncias para remoção e transporte de
acidentados. Em casos graves, os pacientes deverão ser removidos para os centros mais bem dotados de recursos hospitalares; (9)
Providenciar o transporte dos trabalhadores dos alojamentos até os locais das obras.

• Programa de Comunicação Social
• Programa de Educação Ambiental
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)

M

(1) Divulgar todas as ações previstas na implantação da LT e SEs associadas e prestar os devidos esclarecimentos sobre as restrições de
uso e ocupação do solo aos proprietários dos imóveis a serem atravessados e de seu entorno; (2) Implementar as ações para o
estabelecimento da faixa de servidão administrativa e de indenizações com base em critérios justos e transparentes e contemplando as
especificidades das propriedades atingidas, onde se definirão as diretrizes e os critérios necessários para as indenizações.

• Programa de Comunicação Social
• Programa de Educação Ambiental
• Programa para Liberação da Faixa de Servidão
Administrativa e de Indenizações

M

(1) Divulgar a importância do empreendimento para a região e para o Sistema Interligado Nacional (SIN), através das atividades
previstas nos Programas de Comunicação Social e de Educação Ambiental; (2) Evitar locais de remanescentes florestais, proximidades
de estradas de maior circulação de veículos e locais de valor paisagístico; (3) Afastar, quando possível, a locação do empreendimento de
áreas próximas a aglomerados humanos, objetivando minimizar o impacto visual das torres e cabos.

• Programa de Comunicação Social
• Programa de Educação Ambiental
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)
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(1) Executar o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA); (2) Realizar estudos e prospecções arqueológicas
interventivas para localização, levantamento e registros detalhados dos sítios arqueológicos existentes e em situação de risco; (3)
Elaborar o Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) propondo as ações preventivas a serem aplicadas
posteriormente; (4) Realizar ajustes pontuais no traçado ou locação das estruturas, se necessário, desviando, dos sítios arqueológicos
encontrados, visando preservá-los; (5) Caso os desvios não sejam possíveis, deverá ser realizado o resgate ou salvamento dos sítios
arqueológicos localizados, mediante autorização do IPHAN, nos termos da Lei no 3.984/61, e da Instrução Normativa 001/15 desse
órgão, por meio da implementação de um Programa de Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico.

• Programa de Gestão do Patrimônio Cultural e
Arqueológico
• Programa de Comunicação Social
• Programa de Educação Ambiental
• Plano Ambiental para a Construção (PAC)

67

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br

8. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA – AID E AII
Após a identificação e avaliação dos impactos, foram definidas, com maior precisão, as
áreas afetadas, considerando para os meios físico, biótico e socioeconômico. A Avaliação de
Impactos Ambientais (AIA), tendo como referência a diretriz de traçado preferencial inserida
na Área de Estudos (AE), possibilitou que se delineassem as Áreas de Influência Direta (AID)
e Indireta (AII) dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico.
A Área de Influência Direta (AID) é definida como a área sobre a qual, em decorrência
das atividades associadas ao planejamento, instalação e operação do empreendimento, os
impactos incidem de forma direta sobre os componentes socioambientais, modificando seus
aspectos, disponibilidade e qualidade, ou alterando seu potencial de conservação ou
aproveitamento. A delimitação da AID, neste estudo, considerou a incidência dos diferentes
impactos sobre as AE, definidas na seção 5.1 do Volume II deste EIA, principalmente
levantando em conta que a AID circunscreve a Área Diretamente Afetada (ADA).
A Área de Influência Indireta (AlI) é definida como a área sobre a qual, em decorrência
das atividades associadas ao planejamento, instalação e operação do empreendimento, os
impactos incidem de forma indireta. A AII, naturalmente, circunscreve a AID, e leva em
consideração critérios da abrangência de eventuais efeitos decorrentes dos impactos, a exemplo
de: indução ou restrição de atividades econômicas, potencial alteração dos usos do solo, e
pressão sobre infraestrutura de serviços públicos dos municípios da região, entre outros.
Os embasamentos considerados para a definição da AID e da AII seguem explanados
abaixo, estando ainda a carta-imagem georreferenciada com a e delimitação das AIS e AII,
apresentada, ainda, no Volume IV, deste EIA, como Mapa 15: Delimitação da Área de
Influência Direta (AID) e Influêncioa Indireta (AII).

8.1. Área de Influência Direta (AID)
Para essa delimitação, foram observados os aspectos hidrográficos, o relevo e as
características de drenagem, em especial das áreas de entorno imediato do traçado preferencial.
A existência de outros empreendimentos, lineares e pontuais, foi igualmente considerada para
a definição desses limites. Considerou-se, ainda, o grau e o alcance das possíveis interferências
positivas e negativas que o planejamento, a implantação e a operação da futura LT irão trazer
ao cotidiano da população residente na região de inserção do empreendimento.
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Dentre os impactos analisados, destaca-se o impacto Interferências no Solo. Em função
das obras, as interferências no solo associadas à movimentação das máquinas a serem utilizadas
para a abertura e/ou melhoria de acessos já existentes, instalação de praças de montagem e
lançamento de cabos, dentre outras atividades construtivas, poderão desencadear o início e/ou
a intensificação dos processos erosivos que já estejam em curso (pré-existentes), notadamente
nos trechos cujas terras têm forte e muito forte suscetibilidade à erosão. Todavia, devido ao tipo
de empreendimento em questão, com as medidas mitigadoras recomendadas espera-se que
qualquer tipo de processo erosivo desencadeado ocorra de maneira pontual e local na
microbacia interceptada, estando contemplada assim pela AID definida.
Com relação ao impacto de Interferências com Atividades de Mineração, a sua
abrangência ocorre de maneira local, impactando somente a Área Diretamente Afetada (ADA)
do empreendimento, correspondendo à própria área a ser ocupada pela faixa de servidão e áreas
de praças de torres, estando assim contemplados pela extensão definida para a AID.
No que se refere ao Meio Biótico, AID pretende abranger principalmente o entorno
imediato da faixa de servidão da LT, delimitação em que se consideram os impactos de Perda
de Área de Vegetação Nativa e Alteração no Número de Indivíduos da Fauna. Tais
impactos são considerados de incidência direta por resultarem da relação causa – efeito da Ação
Impactante 7: Supressão Vegetal e atividades a ela relacionadas, que provocam ruídos
provenientes da operação de motosserras na abertura de faixa, máquinas na montagem de
estruturas, resultando na fuga de indivíduos faunísticos com facilidade de movimentação, como
diversos mamíferos e aves.
Nos remanescentes florestais que precisarão ser suprimidos nas áreas contíguas à faixa
de servidão, ou nas áreas de torres e acessos, poderá haver alterações nas condições de
incidência de luz solar e, consequentemente, de temperatura e umidade, em decorrência do
efeito de borda. Determinadas espécies vegetais respondem de diferentes formas a tais
alterações, havendo até mesmo algumas menos resistentes (estenotérmicas/estenohídricas).
Posteriormente, a capacidade-suporte para a fauna associada nesses espaços de ecossistema
florestal poderá vir a ser alterada, devido à modificação na dinâmica das populações das
espécies refugiadas.
A definição mais exata da amplitude da AID em cada um desses locais de remanescentes
florestais é tarefa complexa e, possivelmente, demasiadamente imprecisa. Foram verificados,
na literatura especializada, trabalhos científicos que pudessem indicar a extensão que esse efeito
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de borda poderia ter, tanto para as comunidades vegetais quanto para os animais, de modo a
orientar essa delimitação. De acordo com uma compilação de estudos sobre o tema (HARPER
et al., 2005), tendo sido considerados diversos trabalhos publicados sobre a extensão do efeito
de borda em diferentes tipos de clima, de ecossistemas e matrizes dominantes, entre outros
parâmetros, foi verificado que a maior extensão observada poderia chegar a 500 m, a partir da
borda criada, o que embasou a delimitação do buffer mencionado na consideração da AID do
meio biótico.
Em relação ao meio socieconômico, a AID deve ser constituída pelas ocupações
humanas mais próximas ao empreendimento e pelos espaços produtivos de referência,
necessários à manutenção das atividades realizadas e de seu modo de vida. A AID, assim como
a ADA e entorno, é representada por um corredor de largura variável, em função das localidades
e vias de acesso que poderão ser interceptados pelas obras da LT, ou sofrer influências diretas
dela, além das áreas dos canteiros de obras, dos novos acessos, do sistema rodoviário a ser
utilizado para o transporte de equipamentos, materiais e trabalhadores.
Neste contexto, a Área de Influência Direta (AID) da LT foi definida por um buffer de
3 km (1,5 km para cada lado) no entorno da LT, determinada a partir na análise integrada da
extensão da influência dos impactos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, conforme
apresentado na Figura 8.1.

8.2. Área de Influência Indireta (AII)
Com relação à definição da Área de Influência Indireta (AII), sobre o Meio
Socioeconômico, foram consideradas as superfícies totais dos 22 municípios que poderão sofrer
indiretamente os efeitos, de alta ou baixa intensidade das diversas ações do empreendimento.
Esses municípios poderão dar suporte logístico às obras (no fornecimento de insumos e mão de
obra) e exercerão significante papel em escala regional.
Tais ações são exemplificadas pelos seguintes itens: transporte de estruturas metálicas;
mobilização da mão de obra; instalação dos canteiros; limpeza da faixa de serviço para o
lançamento dos cabos e das áreas das torres e praças de montagem; fundação das torres;
montagem das estruturas; instalação dos cabos condutores, para-raios e acessórios;
comissionamento e limpeza; restauração das áreas utilizadas durante as obras e, finalmente,
operação e manutenção da LT em estudo.
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Essas atividades poderão refletir-se na vida social, na economia e na infraestrutura
desses municípios, mais explicitamente na dinâmica do cotidiano das populações rurais e
urbanas, nos meios produtivos, na geração de empregos, no incremento da demanda de bens e
serviços, no aumento da renda e da arrecadação municipal, na intensificação do tráfego de
veículos, na melhoria de acessos e na produção de ruídos e poeiras.
Devem, também, compor a AII toda a rede viária de acessos aos terrenos das torres, que
será utilizada para o transporte das estruturas metálicas, materiais de construção e mão de obra.
Poderão ser incluídas novas áreas, caso sejam identificadas alterações significativas no contexto
das obras. Com isso, a AII deve incluir as áreas de produção econômica, de circulação e
distribuição territorial, e sua dinâmica social e cultural.
Sob os aspectos físicos e bióticos, o recorte espacial da Área de Estudos (AE) desses
compreende o limite máximo até onde os impactos poderão ocorrer. A delimitação da Área de
Estudo dos Meios Físico e Biótico (Aefb), conforme expresso no Volume II deste EIA,
considerou as áreas correlacionáveis aos meios em análise, observando-se as formas e
dimensões das sub-bacias e microbacias hidrográficas a serem interceptadas pela diretriz
preferencial da LT em foco. Deste modo, a AEfb englobou uma área de aproximadamente 3.445
km², formando um corredor no entorno da LT e atravessando 22 municípios, 16 no estado de
Minas Gerais e 6 no estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, a extensão indireta dos impactos
dos meios físico e biótico, que compõem Área de Influência Indireta (AII), devem compreender
toda a delimitação da AEfb, já que essa unidade é composta por ecossistemas que permitiram
a avaliação das consequências das atividades antrópicas.
Deste modo, a Área de Influência Indireta (AII) foi definida pelo recorte municipal
como unidade de análise, de forma que a AII envolve todos os 22 municípios interceptados pelo
corredor de análise, compondo uma área de 7.610,56 km².
A Figura 8.1 traz as delimitações das Áreas de Influência Direta e Indireta (AID e AII),
definidas para o empreendimento a partir dos embasamentos apresentados anteriormente.
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Figura 8.1 - Carta-Imagem Georreferenciada contendo as delimitações das AIDs e AIIs
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9. MEDIDAS DE CONTROLE E PROGRAMAS AMBIENTAIS
As medidas propostas para gestão dos impactos decorrentes das fases de Planejamento,
Instalação e Operação do empreendimento são importantes instrumentos e mecanismos de
controle dos efeitos diretamente associados à sua implantação e operação. Tais medidas
poderão contribuir para a qualidade ambiental local, trabalhando para minimizar, compensar e,
em alguns casos, eliminar os efeitos negativos e potencializar os efeitos positivos oriundos da
implantação do empreendimento.
Com base nos 21 impactos identificados e analisados, foram propostos 15 programas
ambientais, os quais reúnem as medidas recomendadas pela equipe técnica com vistas a
minimizar ou mitigar os efeitos dos impactos negativos e potencializar os impactos positivos.

9.1. Medidas de Controle
9.1.1. Meio Físico
Interferências no solo
As medidas de controle propostas para o impacto de Interferências no Solo, que ocorre
na Fase de Instalação, são de caráter Mitigador, as quais são:
•

Adotar técnicas de controle de erosão de acordo com as características físicas e de uso
atual e cobertura vegetal de cada área a ser impactada pelas obras, com atenção especial
para áreas de taludes descobertos;

•

Observar as diretrizes para o controle de processos erosivos e de recuperação de áreas
degradadas, contidas nos planos e programas ambientais propostos;

•

As obras de drenagem associadas à abertura e à melhoria de acessos deverão ser
realizadas sempre que necessário;

•

Após a restauração das áreas impactadas, estas deverão apresentar-se estáveis e
esteticamente harmoniosas, integradas à paisagem do entorno, tal como se encontravam
antes das obras.

Interferência com Atividade de Mineração
A medida de controle proposta para o impacto de Interferência com Atividades de
LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

73

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Mineração, que ocorre nas Fases de Instalação e Operação, são de caráter Preventivo, e se
deve, principalmente a: Solicitar à ANM o bloqueio da área correspondente à faixa de servidão
(FS/ADA) da futura LT, com o intuito de que não sejam abertos novos processos em terras que
englobem essa faixa. Será observado o estabelecido no Parecer Normativo PROGE no
500/2008-FMM-LBTI-MP-SDM-JA (DNPM), de 30/09/2008, que trata do conflito entre
atividades de exploração de recursos minerais e de geração e transmissão de energias elétrica e
define os procedimentos a serem adotados nos casos de pedidos de bloqueio de áreas para
atividades minerárias em razão desses projetos.

Interferência no Escoamento Hídrico Superficial
As medidas de controle propostas para o impacto de Interferências no Escoamento
Hídrico Superficial, que ocorre na Fase de Instalação, são de caráter Mitigador, as quais são:
•

Adotar técnicas de controle de erosão de acordo com as características físicas e de uso
atual e cobertura vegetal de cada área a ser impactada pelas obras, com atenção especial
para áreas de taludes descobertos;

•

Observar as diretrizes para o controle de processos erosivos e de recuperação de áreas
degradadas, contidas nos planos e programas ambientais propostos;

•

As obras de drenagem associadas à abertura e à melhoria de acessos deverão ser
realizadas sempre que necessário;

•

Após a restauração das áreas impactadas, estas deverão apresentar-se estáveis e
esteticamente harmoniosas, integradas à paisagem do entorno, tal como se encontravam
antes das obras;

Interferência na Qualidade das Águas Superficiais
As medidas de controle propostas para o impacto de Interferências na Qualidade das
Águas Superficiais, que ocorre na Fase de Instalação, são de caráter Mitigador, as quais são:
•

Realizar todas as fases da construção (abertura da faixa, escavação, implantação das
torres e recomposição) em uma só etapa, de modo a reduzir o tempo da obra no local;

•

Limitar o corte de árvores na faixa de mata ciliar somente à largura estritamente
necessária para realização dos serviços;
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•

Inspecionar periodicamente a faixa durante e após a construção, reparando todas as
estruturas de controle de erosão e contenção de sedimentos para as drenagens ao término
de cada fase da obra;

•

Remover do leito dos rios todo o material e estruturas relacionados com a construção,
após seu término;

•

Recuperar o canal e o fundo dos cursos d’água, que estarão mais próximas das áreas de
instalação das torres, de maneira que eles retornem, o mais próximo possível, às
condições naturais;

•

Estabilizar as margens das drenagens e terras elevadas em áreas adjacentes, através da
utilização de medidas de controle de erosão e de cobertura de vegetação, logo após o
término da construção, levando em consideração as características dos materiais, as
declividades do terreno e as condições hidrológicas locais;

•

Após a restauração das áreas impactadas, estas deverão apresentar-se estáveis e
esteticamente harmoniosas, integradas à paisagem do entorno, tal como se encontravam
antes das obras;

Interferência na Qualidade do Ar
As medidas de controle propostas para o impacto de Interferências na Qualidade do
Ar, que ocorre na Fase de Instalação, são de caráter Mitigador, as quais são:
•

Adotar técnicas de controle do material particulado nas áreas de instalação das torres e
das vias de acesso (umectação com caminhões pipa das vias de acesso e das áreas onde
vão ocorrer supressão de vegetação para instalação das torres);

•

Observar as diretrizes para o controle de processos de formação de poeria
(movimentação de máquinas e equipamentos nos locais de obras e vias de acesso) e de
recuperação de áreas degradadas, contidas nos planos e programas ambientais
propostos;

•

Realizar manutenção periódica nas máquinas e equipamentos que serão utilizados no
decorrer das obras;

•

Após a restauração das áreas impactadas, estas deverão apresentar-se estáveis e
esteticamente harmoniosas, integradas à paisagem do entorno, tal como se encontravam
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antes das obras;

Interferência no Conforto Acústico
As medidas de controle propostas para o impacto de Interferências no Conforto
Acústico, que ocorre na Fase de Instalação, são de caráter Mitigador, as quais são:
•

Adotar técnicas de controle do conforto acústico nas áreas de instalação das torres e das
vias de acesso;

•

Realizar manutenção periódica nas máquinas e equipamentos que serão utilizados no
decorrer das obras;

•

A operação do canteiro de obras deverá observar a mínima geração de ruído, exigindose da construtora o respeito aos horários de funcionamento, de modo a não incomodar
os moradores que habitam as áreas de entorno da obra. Equipamentos que geram ruídos
elevados, como serras elétricas e outros, devem ser confinados de forma a reduzir os
níveis de ruído;

•

Após a restauração das áreas impactadas, estas deverão apresentar-se estáveis e
esteticamente harmoniosas, integradas à paisagem do entorno, tal como se encontravam
antes das obras.

9.1.2. Meio Biótico
Perda de Área de Vegetação Nativa
As medidas de controle propostas para o impacto de Perda de Área de Vegetação
Nativa, que ocorre nas Fases de Instalação e Operação, são de caráter Mitigador e
Compensatório, as quais são:
➢ Mitigadoras:
•

Otimizar a microlocalização das estruturas por meio de ajustes pontuais de locação de
torres, e em casos específicos de traçado, que priorizem para a instalação de torres e a
passagem por áreas sem vegetação nativa ou já degradadas e, quando não for possível,
avaliar a possibilidade de alteamento das torres;

•

A instalação da LT deverá seguir as recomendações para a limpeza da faixa de serviço,

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

76

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
conforme expressas na NBR-5.422/85, da ABNT, com a supressão limitando-se apenas
ao necessário para garantir a instalação e a operação seguras do empreendimento;
•

Viabilizar e otimizar o uso das vias de acesso existentes, evitando ao máximo a abertura
de novos acessos em áreas com vegetação nativa;

•

Privilegiar o corte seletivo sempre que possível, reduzindo a faixa com supressão total.

•

Reduzir a supressão ao mínimo necessário, mantendo-se dentro das larguras definidas
para cada área, dentro e fora de APP;

•

Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós-corte),
para atenuar a interferência na vegetação remanescente, adotando todas as medidas
preconizadas no Programa de Supressão de Vegetação;

•

Priorizar a utilização da faixa de serviço para a circulação e transporte de materiais onde
não houver acessos existentes.

•

Implementar o Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal, conforme disposto
na Instrução Normativa IBAMA 06, de 07/04/2009.

➢ Compensatória:
•

Realizar o Programa de Reposição Florestal, conforme disposto na Instrução Normativa
MMA 06, de 15/12/2006, e Legislação estadual.

Alteração do Número de Indivíduos da Fauna
As medidas de controle propostas para o impacto de Alteração do Número de
Indivíduos da Fauna, que ocorre nas Fases de Instalação e Operação, são de caráter
Preventivo e Mitigador, as quais são:
➢ Preventiva:
•

Executar, na fase de microlocalização das estruturas, o máximo de desvios possíveis de
áreas ocupadas por vegetação nativa de porte arbóreo, minimizando a área de supressão
de vegetação nesses locais e, consequentemente, o impacto sobre a fauna,
principalmente aquela mais dependente de ambientes florestais. Onde isso não for
possível, poderão ser realizados alteamentos das estruturas;

•

Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós-corte),
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para atenuar a interferência na vegetação remanescente, adotando todas as medidas
preconizadas no Programa de Supressão de Vegetação;
•

Utilizar acessos já existentes, visando diminuir a área total de vegetação a ser suprimida
e os impactos dela decorrentes, refreando o acesso a novas áreas nativas e coibindo o
aumento de atividades predatórias, como a caça e o comércio ilegal de animais;

•

Selecionar a localização dos Canteiros de Obras a serem implantados, privilegiando
áreas já degradadas, visando minimizar a supressão da vegetação e o consequente
impacto sobre a fauna;

•

Caso as valas permaneçam abertas para instalação das fundações das torres por mais de
um dia, deverão ser cercadas e/ou cobertas com tampas de madeira ou com as laterais
de rolos de bobina, para evitar quedas e consequentes injúrias e/ou mortes;

•

Informar e sensibilizar os trabalhadores do empreendimento e a população local, através
de atividades de Educação Ambiental, quanto à importância da fauna local e do uso dos
recursos naturais de forma consciente e sustentável, visando à redução de atividades
predatórias, potencializadas pelo aumento do número de pessoas na ADA do
empreendimento;

•

Instalar placas sinalizadoras, informando os limites de velocidade e alertando os
motoristas sobre a travessia de animais silvestres nos acessos principais ao
empreendimento;

•

Instalar sinalizadores anti-colisão para aves nos cabos pára-raios em locais de alta
potencialidade de colisão.

➢ Mitigadoras
•

Conduzir a supressão da vegetação dentro da faixa de forma unidirecional, favorecendo
a fuga direcionada dos animais para o encontro de abrigos. Desse modo, esse
direcionamento favorecerá as espécies com maior capacidade de deslocamento ao
fugirem para áreas com cobertura vegetal isentas de ações impactantes;

•

Execução do Programa de Manejo de Fauna.
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Mudança na Estrutura das Comunidades Vegetais
As medidas de controle propostas para o impacto de Mudança na Estrutura das
Comunidades Vegetais, que ocorre nas Fases de Instalação e Operação, são de caráter
Mitigador e Compensatório, as quais são:
➢ Mitigadoras:
•

Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós-corte),
para atenuar a interferência na vegetação remanescente, adotando todas as medidas
preconizadas no Programa de Supressão de Vegetação;

•

Privilegiar o corte seletivo sempre que possível, reduzindo a faixa com supressão total;

•

Utilizar acessos já existentes, visando diminuir a área total de vegetação a ser suprimida
e os impactos dela decorrentes, refreando o acesso a novas áreas nativas e coibindo o
aumento de atividades predatórias, como a caça e o comércio ilegal de animais;

•

Incluir atividades nos Programas de Educação Ambiental e de Comunicação Social para
informar e sensibilizar os trabalhadores e as comunidades próximas ao empreendimento
da importância da fauna e flora local e do uso dos recursos naturais de forma consciente
e sustentável, visando à redução de atividades predatórias, potencializadas pelo aumento
do número de pessoas na ADA do empreendimento;

•

Realizar o Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal, conforme disposto na
Instrução Normativa IBAMA 06, de 07/04/2009.

➢ Compensatória:
•

Realizar o Programa de Reposição Florestal, conforme disposto na Instrução Normativa
MMA 06, de 15/12/2006, e Legislação estadual.

Mudança na Estrutura das Comunidades Faunísticas
As medidas de controle propostas para o impacto de Mudança na Estrutura das
Comuniades Faunísticas, que ocorre na Fase de Operação, são de caráter Preventivo e
Mitigador, as quais são:
•

Evitar abertura de acessos novos;

•

Preservar a estrutura vegetal para a fauna, mantendo-se espécies diversificadas quanto
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ao porte (herbáceas, arbóreas e arbustivas) durante o corte seletivo, por exemplo;
•

Acompanhar riqueza, abundância e diversidade de espécies por meio do Programa de
Monitoramento da Avifauna, auxiliando na execução de ações específicas para o grupo
bioindicador (aves), e visando à sua conservação.

Alteração na Biodiversidade
As medidas de controle propostas para o impacto de Alteração na Biodiversidade, que
ocorre nas Fases de Instalação e Operação, são de caráter Mitigador, Compensatório e para
Monitoramento, este último principalmente na fase de Operação, as quais são:
➢ Mitigadoras:
•

Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós-corte),
para atenuar a interferência na vegetação remanescente, adotando todas as medidas
preconizadas no Programa de Supressão de Vegetação;

•

Quando do estabelecimento definitivo do traçado, deve-se atentar para a presença de
espécies com algum status de ameaça na faixa passível de supressão, realizando a coleta
de material genético das mesmas, conforme preconizado no Programa de Salvamento
de Germoplasma;

•

Evitar a mortandade de indivíduos da fauna através das diversas ações de prevenção de
acidentes, previstas no Programa de Manejo de Fauna;

•

Incluir atividades nos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social para
informar e sensibilizar os trabalhadores e as comunidades próximas ao empreendimento
da importância do uso dos recursos naturais de forma consciente e sustentável, visando
à redução de atividades predatórias, potencializadas pela abertura de acessos e aumento
do número de pessoas na região;

➢ Compensatórias:
•

Seguir as recomendações dos Programas: de Supressão de Vegetação; de Salvamento
de Germoplasma Vegetal; de Manejo de Fauna e de Monitoramento da Avifauna;

•

Apoiar/incentivar as ações conservacionistas na região, em especial aquelas
relacionadas à criação de conectividade entre áreas e apoio à Unidade de Conservação,
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cuja zona de amortecimento poderá sofrer interferência do empreendimento, através dos
recursos da compensação ambiental;
•

Incentivar o intercâmbio de conhecimento com a comunidade científica da região
(Universidades e Unidades de Conservação).

➢ Monitoramento:
•

Execução do Programa de Monitoramento da Avifauna na Fase de Operação.

Interferência em Unidade de Conservação
As medidas de controle propostas para o impacto de Interferência em Unidade de
Conservação, que ocorre nas Fases de Instalação e Operação, são de caráter Preventivo,
Mitigador e Compensatório e, as quais são:
➢ Preventivas:
•

A instalação da LT deverá seguir as recomendações para a limpeza da faixa de serviço,
conforme expressas na NBR-5.422/85, da ABNT, limitando-se a supressão vegetal
apenas ao necessário para adequar e garantir a segurança na instalação e na operação do
empreendimento;

•

Viabilizar e otimizar o uso das vias de acesso existentes, evitando ao máximo a abertura
de novos acessos, bem como a passagem excessiva de máquinas e veículos pesados
dentro das UCs;

•

Incluir atividades no Programa de Educação Ambiental para informar e sensibilizar os
trabalhadores e as comunidades próximas ao empreendimento da importância da
preservação ambiental e da existência de Unidades de Conservação;

•

Criar mecanismos de comunicação visando esclarecer dúvidas, recolher preocupações,
queixas, sugestões e solicitações, assim como outras questões de interesse dos gestores;

•

Implantar sinalização adequada, providenciando, principalmente, a colocação de placas
indicativas sobre atenção para cuidados de travessia de fauna silvestre e limites de
velocidade, nos locais em que o uso da faixa e de acessos existentes à mesma for mais
intenso;

➢ Mitigadoras:
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•

Reduzir a supressão de vegetação ao mínimo necessário, mantendo-se dentro das
larguras definidas para cada área, dentro e fora de APP;

•

Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós-corte),
para atenuar a interferência na vegetação remanescente;

•

Priorizar o uso dos acessos existentes e realizar, quando as condições exigirem, a sua
melhoria;

•

As estradas vicinais utilizadas durante as obras deverão ser recuperadas ao final da
implantação do empreendimento.

➢ Compensatórias:
•

Implementar o Plano de Compensação Ambiental, conforme disposto na Lei 9.985, de
18 de julho de 2000 (Lei do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação).

9.1.3. Meio Socioeconômico
Aumento na Oferta de Energia Elétrica
A medidas de controle propostas para o impacto de Aumento na Oferta de Energia
Elétrica, que ocorre na Fase de Operação, é de caráter Potencializador, tendo em vista que é
um impacto positivo, a qual é: Divulgar a importância do empreendimento, no aumento do
suprimento energético do Sistema Interligado Nacional (SIN), em especial para os municípios
que integram a área de influência do empreendimento e que serão atravessados pela futura LT.

Criação de Expectativas Favoráveis na População
As medidas de controle propostas para o impacto de Criação de Expectativas
Favoráveis na População, que ocorre nas Fases de Planejamento e Instalação, são de caráter
Mitigador e/ou Potencializador, tendo em vista que é um impacto positivo, as quais são:
•

Desenvolver ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental, visando divulgar
o projeto da LT em foco nas propriedades rurais, distritos, subdistritos, povoados e
localidades identificadas, bem como nas sedes municipais, criando um canal de
comunicação entre empreendedor e sociedade local, de modo que todas as ações
previstas nas diferentes etapas do empreendimento sejam apresentadas de forma

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

82

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
transparente;
•

Esclarecer o perfil e a quantidade da mão de obra necessária, o tempo de duração das
obras, as ações e medidas quanto à aquisição do direito de passagem pelas propriedades,
às restrições de uso na faixa, à manutenção e/ou melhoria dos acessos existentes, os
impostos gerados e os benefícios reais do empreendimento;

•

Priorizar a contratação de mão de obra local;

•

Esclarecer quaisquer dúvidas quanto à segurança do empreendimento;

•

Criar mecanismos de comunicação visando esclarecer dúvidas, recolher preocupações,
queixas, sugestões e solicitações, assim como outras questões de interesse das
comunidades locais.

Criação de Expectativas Desfavoráveis na População
As medidas de controle propostas para o impacto de Criação de Expectativas
Desfavoráveis na População, que ocorre nas Fases de Planejamento, Instalação e Operação do
empreendimento, são de caráter Mitigador e/ou Potencializador, as quais são:
•

Desenvolver ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental, visando divulgar
o projeto da LT em foco nas propriedades rurais, distritos, subdistritos, povoados e
localidades identificadas, bem como nas sedes municipais, criando um canal de
comunicação entre empreendedor e sociedade local, de modo que todas as ações
previstas nas diferentes etapas do empreendimento sejam apresentadas de forma
transparente;

•

Esclarecer o perfil e a quantidade da mão de obra necessária, o tempo de duração das
obras, as ações e medidas quanto à aquisição do direito de passagem pelas propriedades,
às restrições de uso na faixa, à manutenção e/ou melhoria dos acessos existentes, dos
impostos gerados e dos benefícios reais do empreendimento;

•

Priorizar a contratação de mão de obra local;

•

Esclarecer quaisquer dúvidas quanto à segurança do empreendimento, inclusive sobre
os possíveis efeitos à saúde humana e os riscos de acidentes elétricos;

•

Criar mecanismos de comunicação visando esclarecer dúvidas, recolher preocupações,
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queixas, sugestões e solicitações, assim como outras questões de interesse das
comunidades locais.

Aumento na Oferta de Postos de Trabalho e Incremento na Economia Regional
As medidas de controle propostas para o impacto de Aumento na Oferta de Postos de
Trabalho e Incremento na Economia Regional, que ocorre nas Fases de Planejamento e
Instalação, são de caráter Potencializador e Preventivo, tendo em vista que é um impacto
positivo, as quais são:
➢ Potencializadoras:
•

Priorizar a contratação de trabalhadores locais e residentes nas sedes dos municípios;

•

Dar preferência ao uso e aquisição dos serviços, comércio e insumos locais;

•

Realizar o cadastro dos trabalhadores através de convênios com as Prefeituras dos
municípios e empresas atuantes na região do empreendimento;

•

Implantar ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental, a fim de promover
esclarecimentos à população local quanto à quantidade, ao perfil e à qualificação da mão
de obra que será contratada para as obras, bem como às etapas e ações do
empreendimento, nas fases de planejamento e instalação.

➢ Preventivas:
•

Treinar a mão de obra contratada nas Normas de Conduta, a partir das atividades da
Educação Ambiental para os Trabalhadores (PEAT) e de ações previstas pelas
empreiteiras, tendo em vista manter uma boa convivência social com a população local;

•

Instalar os canteiros de obras em locais em que haja o mínimo impacto ao meio ambiente
e às comunidades locais, contando com o Alvará das Prefeituras Municipais autorizando
as instalações.

Interferências no Cotidiano da População
As medidas de controle propostas para o impacto de Interferências no Cotidiano da
População, que ocorre nas Fases de Planejamento e Instalação, são de caráter Preventivo e
Mitigador, as quais são:
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➢ Preventivas:
•

Divulgar, previamente, todas as ações previstas na implantação da LT, em suas diversas
fases;

•

Implementar as seguintes ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental:


manter a população informada sobre o planejamento das atividades construtivas e
mobilização de equipamentos, de modo a mitigar as perturbações em seu cotidiano;



divulgar um número de telefone (Ouvidoria), visando esclarecer dúvidas, recolher
preocupações, queixas, sugestões e solicitações, assim como outras questões de
interesse das comunidades locais;



realizar ações educativas com os trabalhadores sobre as atividades previstas pelas
empreiteiras, centradas na convivência positiva entre eles e as comunidades locais.
Essas palestras terão o objetivo de divulgar os procedimentos a serem adotados pelos
recém-chegados (trabalhadores e gestores de fora da região), assim como pela
população local contratada.

•

Planejar o horário de transporte de pessoal, materiais e equipamentos, evitando-se as
horas de pico e noturnas, para não perturbar o sossego das comunidades próximas;

•

Implantar a sinalização adequada e fornecer as informações às comunidades a respeito
das alterações nas condições de tráfego nos acessos e, principalmente, providenciar a
colocação de placas indicativas sobre o fluxo de pedestres e ciclistas, e limites de
velocidade, nos locais onde ele for mais intenso;

•

Instruir os motoristas quanto aos limites de velocidade a serem observados, objetivando
maior segurança a todos que utilizam as vias regionais e local;

•

É recomendável que os motoristas a serviço das obras passem por cursos de direção
defensiva e de atualização das normas de trânsito. Os veículos das obras poderão optar
por vias secundárias, onde o tráfego for menor, desde que respeitados os limites de
velocidade, com prioridade aos veículos menores (atenção aos ciclistas) e pedestres;

•

Instalar, complementarmente, controladores de limites de velocidade nos veículos a
serviço das obras;

•

Durante a época de estiagem, umidificar os acessos não pavimentados, antes da
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passagem dos veículos utilizados nas obras, a fim de diminuir o efeito da poeira gerada;
•

Realizar a manutenção periódica dos veículos, máquinas e equipamentos;

•

Orientar os funcionários das obras para que usem Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) — protetores auriculares, botas, capacetes, etc. —, além de uniformes e crachás
de identificação, a serem fornecidos pelas construtoras;

•

É recomendável instalar os canteiros de obras em áreas distantes de escolas e unidades
de saúde e o mais próximo possível das principais vias de acesso à LT, evitando-se
assim a circulação de máquinas, equipamentos e veículos nas vias urbanas e
periurbanas;

➢ Mitigadoras:
•

Realizar, quando as condições exigirem, a melhoria das estradas de acesso. Essas
melhorias poderão ser executadas juntamente com outras empresas que usufruam as
mesmas rodovias;

•

As estradas vicinais utilizadas durante as obras deverão ser recuperadas ao final da
implantação do empreendimento.

Pressão sobre a Infraestrutura de Serviços Essenciais
As medidas de controle propostas para o impacto de Pressão sobre a Infraestrutura
de Serviços Essenciais, que ocorre na Fase de Instalação, são de caráter Preventivo, as quais
são:
•

Realizar a instalação de estrutura sanitária adequada nos canteiros de obras, de acordo
com as diretrizes deste EIA e requisitos legais correspondentes;

•

Promover esclarecimentos à população sobre quantidade, perfil e qualificação da mão
de obra que será contratada para as obras;

•

Adotar medidas em consonância com as normas técnicas previstas na Lei no 6.514/77
e na Portaria no 3.214/78 – Normas de Segurança e Medicina do Trabalho;

•

Implementar medidas preventivas de manutenção da saúde dos trabalhadores e de
saneamento nos canteiros de obras, para evitar a propagação de doenças;

•

Manter entendimentos com o Poder Público dos municípios da AII, caso necessário,
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com vistas a buscar alternativas que reduzam a pressão que a chegada de população
trabalhadora à região poderá provocar sobre os serviços e a infraestrutura de saúde;
•

Seguir as normas e leis trabalhistas com referência à realização de exames admissionais
e periódicos dos trabalhadores das obras, tendo em vista controlar o padrão de saúde
dessa população e evitar possíveis ocorrências e disseminação de doenças e epidemias;

•

Implementar campanhas temáticas educativas, considerando também as atividades
previstas pelas empreiteiras, como o treinamento no Código de Conduta dos
Trabalhadores, objetivando conscientizar a população e os trabalhadores da importância
do combate às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e dos cuidados a serem
tomados como prevenção;

•

Manter, nos canteiros de obras, os recursos de primeiros socorros e ambulâncias para
remoção e transporte de acidentados. Em casos graves, os pacientes deverão ser
removidos para os centros mais bem-dotados de recursos hospitalares;

•

Providenciar o transporte dos trabalhadores dos alojamentos até os locais das obras.

Interferência no Uso e Ocupação do Solo
As medidas de controle propostas para o impacto de Interferência no Uso e Ocupação
do Solo, que ocorre nas Fases de Instalação e Operação, são de caráter Preventivo, as quais
são:
•

Divulgar todas as ações previstas na implantação da LT e SEs associadas e prestar os
devidos esclarecimentos sobre as restrições de uso e ocupação do solo aos proprietários
dos imóveis a serem atravessados e de seu entorno;

•

Implementar as ações para o estabelecimento da faixa de servidão administrativa e de
indenizações com base em critérios justos e transparentes e contemplando as
especificidades das propriedades atingidas, onde se definirão as diretrizes e os critérios
necessários para as indenizações.
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Alteração da Paisagem
As medidas de controle propostas para o impacto de Alteração da Paisagem, que
ocorre nas Fases de Instalação e Operação, são de caráter Preventivo, as quais são:
•

Divulgar a importância do empreendimento para a região e para o Sistema Interligado
Nacional (SIN), através das atividades previstas nos Programas de Comunicação Social
e de Educação Ambiental;

•

Evitar locais de remanescentes florestais, proximidades de estradas de maior circulação
de veículos e locais de valor paisagístico;

•

Afastar, quando possível, a locação do empreendimento de áreas próximas a
aglomerados humanos, objetivando minimizar o impacto visual das torres e cabos.

Interferências com o Patrimônio Histórico, Arqueológico e Cultural
As medidas de controle propostas para o impacto de Interferências com o Patrimônio
Histórico, Arqueológico e Cultural, que ocorre nas Fases de Instalação e Operação, são de
caráter Preventivo e Mitigador, as quais são:
➢ Preventivas:
•

Executar o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA);

•

Realizar estudos e prospecções arqueológicas interventivas para localização,
levantamento e registros detalhados dos sítios arqueológicos existentes e em situação
de risco;

•

Elaborar o Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA)
propondo as ações preventivas a serem aplicadas posteriormente;

•

Realizar ajustes pontuais no traçado ou locação das estruturas, se necessário, desviando,
dos sítios arqueológicos encontrados, visando preservá-los.

➢ Mitigadora:
•

Caso os desvios não sejam possíveis, deverá ser realizado o resgate ou salvamento dos
sítios arqueológicos localizados, mediante autorização do IPHAN, nos termos da Lei no
3.984/61, e da Instrução Normativa 001/15 desse órgão, por meio da implementação de
um Programa de Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico.
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9.2. Planos e Programas Ambientais
A avaliação dos impactos ambientais decorrentes do processo de planejamento,
construção e operação da LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1 indicou
a necessidade de elaboração desses planos e programas que, uma vez executados, deverão
possibilitar a adequada inserção do empreendimento na região. Além disso, eles deverão
contribuir para a manutenção da qualidade ambiental das Áreas de Influência do
empreendimento, para que a legislação ambiental seja cumprida e para que sejam contemplados
os requisitos existentes no sistema de gerenciamento ambiental e demais exigências legais e
normativas aplicáveis.
Para o acompanhamento da implantação dos programas propostos, foi definida uma
estrutura de Gestão Ambiental, que deverá ser iniciada antes mesmo da emissão da Licença de
Instalação (LI) e que vigorará durante todas as fases das obras e, no caso de alguns programas,
na etapa de operação do empreendimento.
A estrutura organizacional proposta para o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é
apresentada na Figura 9.1. Essa estrutura foi concebida considerando:
➢ 2 Programas Institucionais;
➢ 6 Programas de Apoio às Obras;
➢ 1 Plano (PAC) e 2 Programas de Supervisão e Controle das Obras;
➢ 1 Plano e 2 Programas Complementares;
➢ 1 Plano de Compensação Ambiental (descrito na próxima seção).
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Figura 9.1 – Estrutura Organizacional do Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

9.2.1. Sistema de Gestão Ambiental
A implantação da LT em estudo requer, do empreendedor, uma estrutura gerencial que
permita garantir a aplicação das técnicas de proteção, manejo e recuperação ambiental mais
indicadas para cada atividade de projeto e construção, além de criar condições funcionais para
a execução e acompanhamento dos programas ambientais, nas fases de planejamento, de obras
e de operação e manutenção do empreendimento.
Na fase de instalação, os impactos ambientais estão associados, principalmente, às
atividades de construção e montagem, tornando necessários a formulação e o acompanhamento
da implantação dos programas ambientais direcionados a essa etapa. Existem, todavia, outros
programas, também ambientais, relacionados a ações vinculadas indiretamente às obras, que
precisam ser acompanhados diretamente por uma equipe especializada.
Por isso, é importante, na instalação e operação do empreendimento, a criação dessa
estrutura gerencial que garanta a aplicação das medidas de reabilitação e proteção ambiental
das obras, assim como acompanhe o desenvolvimento dos programas ambientais não
vinculados diretamente a elas.
Com isso, são integrados os diferentes agentes internos e externos, empresas contratadas
para execução da construção e montagem, instituições públicas e privadas, além de lideranças

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

90

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
comunitárias e proprietários em cujos imóveis a LT venha a ser instalada. Dessa forma, garantese ao empreendedor a segurança necessária para não serem transgredidas as normas e a
legislação ambiental vigentes.
O objetivo geral do SGA ora apresentado é, portanto, dotar o empreendimento de
mecanismos eficientes que garantam a execução e o controle das ações propostas nos planos e
programas ambientais e a adequada condução das obras sob a ótica ambiental, no que se refere
aos procedimentos preconizados, mantendo-se um elevado padrão de qualidade na sua
instalação e operação.
Objetiva-se especificamente com a implementação do SGA:
➢ definir diretrizes gerais, visando estabelecer a base ambiental para a contratação das
obras e dos serviços relativos aos programas propostos;
➢ estabelecer procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais para viabilizar a
implementação das ações recomendadas nos programas ambientais, nas diversas fases
do empreendimento;
➢ aplicar mecanismos de Supervisão e Inspeção Ambiental das obras;
➢ estabelecer estratégias de acompanhamento da execução, por profissionais
especializados, desses planos e programas ambientais, após aprovados pelo IBAMA.
As principais metas relativas à implementação do SGA devem estar em consonância
com o estado da arte das técnicas de engenharia e construção, prevenindo, assim, que aconteçam
Não Conformidades e acidentes durante as obras e, no futuro, quando da operação da LT. O
SGA será executado por técnicos que estarão atuando em todas as instâncias necessárias à
supervisão ambiental das obras e ao acompanhamento dos planos e programas ambientais
propostos. Essas equipes estarão subordinadas a um Coordenador Geral, que será o responsável
pelo gerenciamento do pessoal, intermediando, também, a comunicação entre o empreendedor,
o IBAMA, as comunidades locais e seus representantes formais e informais, em especial as
lideranças e proprietários de imóveis rurais que vierem a ser diretamente afetados pela LT, além
das entidades participantes do licenciamento ambiental, tais como as Prefeituras Municipais,
Agência Nacional de Mineração (ANM), e as respectivas Secretarias de Meio Ambiente dos
Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
A Equipe de Supervisão Ambiental será formada por Inspetores Ambientais, com
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obrigações relacionadas ao acompanhamento direto das obras e que deverão verificar e
monitorar as medidas mitigadoras para os possíveis impactos, sendo responsáveis pelo
acompanhamento do Plano Ambiental para a Construção (PAC) e dos outros programas
ambientais vinculados diretamente às obras. A Equipe de Acompanhamento dos Programas
Ambientais será composta por profissionais com especialidades variadas, de forma a garantir a
implementação dos programas ambientais não relacionados diretamente a elas, como os de
Comunicação Social e de Educação Ambiental.
Por parte das empreiteiras, deverá haver um Coordenador Ambiental, responsável pela
garantia do cumprimento dos requisitos ambientais estabelecidos no contrato com o
empreendedor e dos demais documentos legais aplicáveis, como este EIA/RIMA, a Licença
Prévia (LP), quando for emitida, e o Atendimento às Condicionantes da LP, incluindo o Projeto
Básico Ambiental (PBA).
O SGA será desenvolvido considerando os seguintes passos principais:
➢ detalhamento, quando necessário, dos planos e programas ambientais propostos;
➢ elaboração das diretrizes e procedimentos ambientais, visando à contratação de serviços
especializados;
➢ implementação e acompanhamento dos planos e programas ambientais, conforme
critérios previamente definidos;
➢ acompanhamento das ações ambientais durante o desenvolvimento das obras;
➢ estabelecimento e cumprimento das normas de segurança, de cuidados ambientais e de
operação de canteiros de obra;
➢ estabelecimento e cumprimento de um Código de Conduta dos trabalhadores, em
especial na convivência com as comunidades locais e nos cuidados com o meio
ambiente;
➢ concepção e aplicação de atividades de treinamento em Educação Ambiental para os
trabalhadores.
O SGA assim proposto se relacionará, portanto, com todos os outros planos e
programas, uma vez que tem como objetivo fundamental coordenar/gerenciar a execução e
implementação deles. O público-alvo do SGA compõe-se de todas as entidades e comunidades
que estiverem envolvidas com as obras e a operação da LT e SEs associadas.
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Para aferir a efetividade do SGA, propõem-se os seguintes índices:
➢ quantidade de inspeções ambientais realizadas;
➢ quantidade de Não Conformidades ambientais ocorridas e resolvidas, durante a
construção;
➢ acidentes durante as obras e na fase de operação do empreendimento, com as soluções
adotadas.
A duração do SGA está diretamente relacionada às obras, aos prazos de implantação
dos programas ambientais e à gestão operacional do empreendimento. É um trabalho contínuo,
até o encerramento da vida útil da LT.
A seguir, apresenta-se o organograma de execução do SGA do empreendimento (Figura
9.2), o qual intenta sintetizar graficamente os componentes do SGA e suas inter-relações.
Deverá ser mais detalhado na próxima fase dos estudos ambientais, a de Projeto Básico
Ambiental (PBA).

Figura 9.2 – Organograma de Execução do SGA da LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1.
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9.2.2. Programas Institucionais
Programa de Comunicação Social (PCS)
Justificativa
O Programa de Comunicação Social é um importante instrumento de gestão ambiental
nas Áreas de Influência Indireta e Direta (AII e AID) de implantação da Linha de Transmissão
(LT) 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1.
Os municípios que serão atravessados pelo traçado proposto para o empreendimento
estão inseridos no Estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A Área de Influência Direta
(AID) abrange todas as localidades diretamente impactadas pelo empreendimento, em seus
espaços sociais e produtivos de referência, necessários à manutenção das atividades humanas,
considerando também os acessos rodoviários preexistentes, utilizados pela população local e
pelas equipes de manutenção de outros empreendimentos implantados na região, e que deverão
ser percorridos durante as obras, para o transporte de equipamentos, materiais e trabalhadores.
Também são considerados como partes da AID os possíveis locais de canteiros de obras, os
locais de empréstimo e bota-fora e as áreas onde, quando necessário, poderão ser abertos novos
acessos, vilas residenciais, alojamentos e demais pontos de apoio logístico.
As atividades propostas por este Programa se justificam não só em função dos impactos
ambientais, sociais e culturais que poderão ocorrer durante as fases de implantação e operação
da LT, como também, sobretudo, pela necessidade de um diálogo constante, transparente e claro
entre o empreendedor e as comunidades das Áreas de Influência do empreendimento.
Segundo CAMPOS (2007), a Comunicação Socioambiental pode ser entendida como o
processo de compartilhar informações sobre temas ambientais entre organizações e suas partes
interessadas, visando construir confiança, credibilidade, parcerias e cooperação, dando
oportunidade aos envolvidos de utilizar as informações obtidas em processos decisórios. De
modo geral, a chegada de um empreendimento gera expectativas e inseguranças entre os
habitantes locais, bem como entre os demais atores envolvidos. Sendo assim, é de suma
importância desenvolver uma estratégia de comunicação social eficaz e democrática,
direcionada ao público específico que sofrerá impactos diretos das atividades de construção e
operação da LT nos locais onde vive ou trabalha.
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Objetivos
Em âmbito geral, este Programa visa à gestão dos processos de informação e
comunicação. Busca, principalmente, criar espaços de diálogos referentes a todo o processo de
gestão ambiental do empreendimento, com foco em questões relativas às etapas das obras e sua
interferência em tais comunidades.
Através de diferentes veículos de comunicação, o Programa viabilizará o diálogo
constante entre o empreendedor e os atores envolvidos, considerando as especificidades de cada
localidade e das fases do licenciamento. A utilização de diferentes linguagens midiáticas
favorecerá a compreensão da mensagem por um número maior de atores sociais de diferentes
grupos, localidades, idades e grau de escolaridade.
Metas e Indicadores
Os objetivos específicos e respectivas metas deste Programa serão detalhados na
próxima fase dos estudos, quando da apresentação do Projeto Básico Ambiental (PBA). A partir
de indicadores de efetividade, a serem definidos também no PBA, deverá realizar-se durante a
execução do Programa um monitoramento, a ser direcionado aos diferentes atores envolvidos
no processo de implantação do empreendimento.
Público-alvo
O Programa prevê como público-alvo prioritário:
•

Proprietários de terras atravessadas pelo empreendimento;

•

População residente na aid do empreendimento;

•

Representantes do poder público local;

•

Instituições da sociedade civil representativas localmente;

•

Lideranças locais;

•

Comunidade escolar (gestores, docentes, discentes, funcionários e pais de alunos),
especialmente das unidades localizadas na aid do empreendimento;

•

Corpo técnico do projeto (órgão licenciador, empresa de consultoria ambiental e o
próprio empreendedor).
Cabe ressaltar que, dada a abrangência do Programa, as atividades de Comunicação
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Social serão direcionadas especialmente às localidades com ocupação humana mais próxima
ao traçado.
Metodologia
O planejamento das ações apresenta-se com base metodológica participativa e o
empreendimento deverá ser implantado em etapas, desde a fase inicial, de caráter informativo
e diagnóstico, no período entre a elaboração dos estudos ambientais e que antecede a instalação,
passando pelas ações a serem executadas durante as obras, até a sua inserção definitiva na
dinâmica social local, com o início de operação da LT.
Em cada uma dessas etapas, será dada maior ênfase a diferentes níveis de informação e
linguagem. Esta última deverá ser contextualizada e acessível a todo o público a que se destina.
As atividades de Comunicação Social estão orientadas segundo um conjunto de
estratégias gerais que permitem compreender melhor os princípios que devem nortear o
processo de realização de uma comunicação mais direta e envolvida com as questões sociais
locais. A proposta é que o empreendimento seja bem conhecido pela população das Áreas de
Influência. Dessa maneira, espera-se que sejam evitadas interferências na comunicação e,
consequentemente, minimizadas as situações de conflito durante todo o processo construtivo e
de operação do empreendimento.
A execução deste Programa terá as seguintes etapas:
➢ Etapa I: Planejamento - Pré-Comunicação
➢ Etapa II: antes do início das obras;
➢ Etapa III: durante a fase de obras;
➢ Etapa IV: anterior ao início de operação do empreendimento.
As ações desenvolvidas durante os Estudos Ambientais (Etapa I), foram sistematizadas
e compiladas no Plano de Comunicação Social Prévia, anexo ao volume I deste EIA. Em função
da pandemia de COVID-19, a Etapa I relacionada a Pré-Comunicação teve de ser adaptada,
buscando respeitar as orientações da OMS e evitar contato social que poderia representar riscos
de contaminação da população. Deste modo, o folder informativo foi distribuído por meios
digitais, mas em acordo com o Termo de Referência, para transmitir às populações afetadas, às
Prefeituras e a outros órgãos públicos e entidades civis as informações básicas sobre o
empreendimento, o procedimento de licenciamento ambiental, com destaque para as ações em
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curso nesta fase.
Os materiais midiáticos serão desenvolvidos e os veículos de comunicação e do
posterior planejamento da linguagem que será utilizada — necessariamente, clara e concisa —
e do conteúdo abarcado e da quantidade de material veiculado, vislumbrando o maior alcance
e apreensão das informações, e consequentemente, a efetividade do Programa. Sendo assim, a
metodologia adotada pretende colher e disseminar informações através de diferentes meios de
comunicação, a fim de possibilitar a efetiva participação da população e do corpo técnico no
processo dialógico para a gestão ambiental.
O telefone de contato do empreendedor estabelece um canal permanente para receber
reclamações, sugestões, denúncias, informações, dúvidas e também para esclarecer o público a
respeito do empreendimento e do seu processo de licenciamento ambiental.
Destaca-se ainda que, apesar de atender a todos os grupos de interesse assinalados, o
Programa dará maior ênfase às atividades realizadas com os residentes do entorno da LT (AID),
principalmente nas proximidades dos canteiros das obras, tendo em vista a sua maior
sensibilidade aos impactos que deverão ser causados pelo empreendimento.
Inter-relação com outros Planos e Programas
O Programa de Comunicação Social funciona como apoio aos demais programas
ambientais desenvolvidos no âmbito do empreendimento, divulgando-os e garantindo que as
demais ações a ele referentes ocorram de maneira integrada.
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Cronograma de Execução
O cronograma do Programa deverá prever campanhas periódicas antes do início das
obras e durante a implantação do empreendimento. O Cronograma detalhado será apresentado
na fase seguinte, quando da apresentação do PBA.
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Programa de Educação Ambiental (PEA)
É importante iniciar a apresentação do PEA da Linha de Transmissão (LT) 345 kV
Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1, destacando sua percepção metodológica, cujas
bases são as premissas e diretrizes da publicação do IBAMA “Pensando e Praticando a
Educação no Processo de Gestão Ambiental: uma concepção pedagógica e metodológica para
a prática de Educação Ambiental no licenciamento” (QUINTAS et al., 2005), legitimada pela
Instrução Normativa (IN) 2/2012 e pela Nota Técnica 2/2018, do mesmo órgão licenciador.
De acordo com o art. 2º dessa IN, o Programa de Educação Ambiental deverá estruturarse em dois Componentes:
I – Componente I: Programa de Educação Ambiental (PEA), direcionado aos grupos
sociais das Áreas de Influência da atividade em processo de licenciamento;
II – Componente II: Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores
(PEAT), direcionado aos trabalhadores envolvidos no empreendimento objeto do
licenciamento.

COMPONENTE I – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS GRUPOS
SOCIAIS (PEAGS)
Justificativa
A Educação Ambiental é necessária não só para cumprir plenamente a responsabilidade
socioambiental, prevista na legislação ambiental brasileira, como também para contribuir com
a gestão ambiental do empreendimento, principalmente quanto à relação com a população
residente no seu entorno.
Sabe-se que, desde o período de planejamento, as populações que vivem nas imediações
do empreendimento, sobretudo nas proximidades dos canteiros de obras e nas comunidades
mais próximas do traçado da LT, devem sofrer interferências em seu cotidiano. É nesse cenário
que o Programa de Educação Ambiental (PEA) para os Grupos Sociais (Componente I) se
estabelece como um conjunto de ações e alternativas que visam mitigar os impactos de ordem
socioambiental ocasionados pela instalação e operação do empreendimento junto aos atores
sociais locais.
A elaboração e a execução prática deste Programa serão definidas após a realização do
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Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP), que representa o resultado sistematizado da
aplicação de um conjunto de procedimentos metodológicos participativos capazes de coletar e
analisar dados primários junto aos grupos sociais, priorizando os mais vulneráveis presentes no
contexto

das

Áreas

de

Influência

do

empreendimento

(Nota

Técnica

nº

2/2018/COMAR/CGMAC/DILIC). As etapas de execução serão detalhadas no Projeto Básico
Ambiental (PBA).
Objetivos
O objetivo principal do Componente I do PEA é desenvolver a prática da Educação
Ambiental nas localidades atravessadas pela LT, difundindo conhecimentos e hábitos
sustentáveis entre a população diretamente afetada. A partir do estabelecimento de espaços
dialógicos permanentes, onde o público identificado como prioritário possa construir
coletivamente conhecimentos sobre a dinâmica socioambiental local, pretende-se corroborar a
participação efetiva desses atores na gestão ambiental local, minimizando os eventuais conflitos
e problemas relacionados à implantação do empreendimento.
Metas e Indicadores
Os objetivos específicos deste Programa e suas respectivas metas serão descritos e
detalhados na próxima fase dos estudos, no Projeto Básico Ambiental (PBA), assim como a
descrição e detalhamento dos indicadores de efetividade.
Público-alvo
O público-alvo prioritário deste Programa compõe-se de proprietários com terras
atravessadas pela LT, aglomerados populacionais localizados nas proximidades do
empreendimento (AID), comunidades das instituições educacionais (gestores, docentes,
discentes, funcionários e pais de alunos) das unidades localizadas próximo ao empreendimento,
representantes do Poder Público municipal e das organizações da sociedade civil atuantes na
região. Cabe ressaltar que o público-alvo prioritário será mais precisamente definido após a
realização da Primeira Campanha proposta no Programa de Comunicação Social, que inclui
incursões aos públicos citados.
Metodologia
A concepção metodológica deste Programa buscará, na fase de sua execução, incentivar
a participação comunitária através da mobilização de instituições públicas (escolas, Prefeituras
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e secretarias) e sociais (associações, sindicatos, cooperativas, organizações, etc.), de acordo
com o enfatizado pelo artigo 5o da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei no 9.795/99),
que considera, como objetivos fundamentais, da Educação Ambiental:
Inciso III – o estímulo e o fortalecimento de uma consciência
crítica sobre a problemática ambiental e social;
Inciso IV – o incentivo à participação individual e coletiva,
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio
ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como
um valor inseparável do exercício da cidadania.
Terá como fundamento o trabalho de reconhecimento da região, em campo, com
produção de dados qualitativos e quantitativos, e pesquisa em fontes escritas e bibliografia
pertinente. Nesse sentido, o Componente I pretende realizar ações educativas periódicas que
considerem, especialmente, os temas socioambientais identificados como relevantes pelo
público prioritário do Programa.
O estabelecimento de parcerias com organismos sociais e públicos, que apresentem
diferentes habilidades e recursos, fortalecerá as ações implantadas no decorrer da execução do
Programa. A metodologia prevê, ainda, que as ações desenvolvidas pelos Programas de
Educação Ambiental e de Comunicação Social estejam associadas e sejam complementares,
visando à sustentabilidade dos mesmos.
Para o desenvolvimento deste Programa, sugerem-se algumas atividades preliminares,
cuja aplicabilidade deverá ser reavaliada na fase do Projeto Básico Ambiental (PBA), bem
como os procedimentos e períodos de execução.
➢ Etapa I: Planejamento Inicial
Corresponderá à mobilização dos profissionais para atuar nas atividades do Programa e
ao nivelamento da equipe técnica com leitura de trechos relevantes dos Estudos e demais
documentos pertinentes à execução do Programa. Em seguida, deverá ser definido o conjunto
de estratégias e atribuições necessárias à eficiente execução deste Programa e atendimento aos
seus objetivos.
➢ Etapa II: Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP)
DSAP é uma técnica voltada para programas e projetos que utilizam um sistema de
planejamento participativo, no qual são privilegiados os dados qualitativos obtidos diretamente
dos atores sociais envolvidos. Nessa etapa, as principais demandas socioambientais, tidas como
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relevantes pelo público-alvo prioritário, serão legitimadas e detalhadas.
Ocorrerá entre as Licenças Prévia e de Instalação conforme estabelecido na Nota
Técnica (NT) no 2/2018/COMAR/CGMAC/DILIC. A coleta dessas informações técnicopedagógicas será realizada por meio de Questionário Semiestruturado, através de visita in loco,
reuniões ou oficinas participativas.
➢ Etapa III: Elaboração do Plano de Ação para o PEA
O Plano de Ação será apresentado no PBA com os projetos e ações propostos após a
sistematização do DSAP.
➢ Etapa IV: Elaboração do material didático
Esse material será elaborado de acordo com os temas e características analisadas e
compiladas durante a realização do Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP), quando
serão identificados os principais problemas e demandas socioambientais locais. A linguagem
utilizada será simples, concisa e acessível.
➢ Etapa V: Campanhas de Educação Ambiental
Desenvolver as atividades a partir da definição dos Projetos e Ações, da sua validação
e da sistematização do Plano de Ação apresentado no PBA. Serão feitas quantas forem
necessárias, após a avaliação do DSAP, com um mínimo de duas durante a fase de implantação
do empreendimento.
Inter-relação com outros Planos e Programas
O Componente I do PEA deverá interagir diretamente com o Programa de Comunicação
Social, no que tange ao processo de mobilização do público prioritário e direcionamento das
atividades a serem desenvolvidas.
Haverá inter‐relação direta com o Componente II – Programa de Educação Ambiental
para os Trabalhadores (PEAT), em função da aproximação metodológica e de determinadas
temáticas. O PEA também dará suporte às ações dos demais programas ambientais, assim como
poderá divulgar resultados alcançados por estes e que sejam relevantes para o aprofundamento
das temáticas socioambientais locais.
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
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executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Cronograma de Execução
O cronograma de implantação do Componente I do PEA prevê, no mínimo, duas
campanhas destinadas a ações educativas, que serão realizadas durante a fase de implantação
da LT, preferencialmente, intercalando-se com as Campanhas de Comunicação Social.

COMPONENTE II – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS
TRABALHADORES (PEAT)
Justificativa
A inserção de novos grupos de trabalhadores na região, a divulgação do
empreendimento, a mobilização e desmobilização da mão de obra, a instalação de canteiros de
obras e a movimentação de veículos e equipamentos, na fase construtiva, poderão influenciar e
reconfigurar as relações ambientais e socioculturais locais, especialmente em comunidades
próximas às frentes e canteiros. Sendo assim, é de suma importância desenvolver propostas
educacionais dirigidas aos trabalhadores das empreiteiras, vislumbrando, notadamente, a
relação do trabalhador com o meio ambiente e com a comunidade local.
Para tanto, o Componente II do PEA, Programa de Educação Ambiental para os
Trabalhadores (PEAT), foi elaborado para atender esse público-alvo prioritário, devendo ser
executado com todas as suas peculiaridades e especificidades.
O PEAT justifica-se, também, pelo previsto na Política Nacional de Educação
Ambiental, objeto da Lei no 9.795/99, inciso V, em seu art. 3º, que estabelece que todos têm
direito à Educação Ambiental, cabendo às empresas, dentre outras ações, “promover programas
destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio
ambiente”.
Para tanto, é fundamental que os trabalhadores compreendam as principais
características sociais, ambientais e ecossistêmicas da região onde será implantado o
empreendimento, as atividades econômicas que podem sofrer interferências devido ao processo
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construtivo, o perfil das comunidades do entorno da obra, bem como os procedimentos e
políticas ambientais internos do empreendedor e os aspectos legais relacionados à implantação
e à operação da LT, tendo em vista a redução dos impactos negativos gerados pela inserção do
empreendimento no contexto regional.
Objetivos
Este Componente II do PEA tem por objetivo geral informar aos trabalhadores os
potenciais impactos das atividades construtivas sobre os meios físico, biótico e
socioeconômico, para que eles contribuam, substancialmente, nos processos para mitigá-los.
Através de treinamentos continuados, pretende-se difundir conhecimentos sobre a aplicação das
boas práticas ambientais e sociais e sobre os diversos aspectos técnicos e legais que estão
associados ao empreendimento.
Metas e Indicadores
Os objetivos específicos e as correspondentes metas farão parte do detalhamento do
Projeto Básico Ambiental (PBA), assim como a descrição dos indicadores de efetividade.
Público-alvo
O público-alvo prioritário deste Programa é formado pelos trabalhadores
(gerentes/chefes de campo/encarregados/técnicos e trabalhadores das frentes de obras) das
empreiteiras contratadas pelo empreendedor para a fase de implantação da LT.
Metodologia
Segundo o art. 4º da IN/IBAMA 2/2012, o PEAT compreenderá processos de
ensino/aprendizagem com o objetivo de desenvolver capacidades para que os trabalhadores
avaliem as implicações dos danos e riscos socioambientais decorrentes do empreendimento nos
meios físico-natural e social, em suas Áreas de Influência. Já o art. 6º estabelece que o PEAT
deverá prever procedimentos de avaliação permanente e continuada, com base em sistema de
monitoramento com metas e indicadores de processos e resultados, sob acompanhamento e
avaliação do IBAMA.
Tendo por referência a dimensão crítica da Educação Ambiental, o PEAT deverá aplicar
metodologias que visem estimular a participação do público-alvo prioritário como sujeitos da
ação pedagógica, evitando o formato tradicional de transmissão de informações apenas através
de palestras.
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Para o desenvolvimento estratégico deste Programa, sugerem-se algumas etapas e
atividades, cuja aplicabilidade deverá ser reavaliada na fase do Projeto Básico Ambiental
(PBA), bem como os procedimentos e períodos de execução:
➢ Etapa 1 – Articulação e mobilização do público prioritário;
➢ Etapa 2 – Formação de multiplicadores;
➢ Etapa 3 – Elaboração do material didático;
➢ Etapa 4 – Multiplicação das informações.
Os temas que serão abordados para elaboração dos materiais didáticos (Etapa 3) serão
identificados após a sistematização do DSAP. Porém, alguns temas macro foram previamente
selecionados e listados a seguir. A eles poderão ser acrescidos outros, pertinentes e
contextualizados à realidade local, de acordo com os dados levantados durante todo o processo
educacional.
➢ Linha de Transmissão (LT) 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1
(objetivos, funcionamento, licenciamento ambiental, impactos, riscos e medidas
mitigadoras vinculadas à natureza do empreendimento, etc.);
➢ Lei de crimes ambientais;
➢ Cuidados e como evitar acidentes com a fauna local;
➢ Inter-relação com as comunidades, em geral;
➢ Convivência com a comunidade do entorno;
➢ Direitos e deveres do trabalhador;
➢ Metodologia participativa de multiplicação da informação.
Inter-relação com outros Planos e Programas
O desenvolvimento das ações do Programa de Educação Ambiental para os
Trabalhadores (PEAT, Componente II), inclusive no que tange à divulgação das ações
desenvolvidas e à mobilização do público participante, possui interface direta com o Plano
Ambiental para a Construção (PAC), e os Programas de Educação Ambiental para os Grupos
Sociais das Áreas de Influência (Componente I) e de Comunicação Social.
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Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Neste referido caso, as atividades aqui propostas serão executadas e fomentadas pela
equipe especializada deste Programa de Educação Ambiental (PEA), em conjunto com as
empresas empreiteiras responsáveis pela implantação do empreendimento e supervisionadas
pelo empreendedor.
Cronograma de Execução
O Cronograma detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, quando da apresentação do PBA, para obtenção da Licença de Instalação (LI)
do IBAMA.
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9.2.3. Programas de Apoio às Obras
Programa de Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico
Justificativa
Este Programa relaciona-se ao impacto Interferências com o Patrimônio
Arqueológico, Histórico e Cultural. Os principais trabalhos arqueológicos desenvolvidos até
o momento, compilados no Projeto de Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico, demonstram a diversidade e a riqueza do patrimônio cultural da região do
empreendimento, averiguando-se em campo a disponibilidade de recursos hídricos, existência
de fontes de matérias-primas rochosas e argilosas, cavidades passíveis de servir como abrigos
e áreas ocupadas tradicionalmente.
Dentro de uma área de influência, designadas por um buffer de 200m no entorno do
empreendimento, foram identificados 4 sítios arqueológicos no trecho do traçado da LT Santos
Dumont-Leopoldina, e 3 no trecho do traçado de Leopoldina-Lagos. Todos os sete sítios
arqueológicos localizados foram visitados em campo para atualização de suas informações
cadastrais, mas em nenhuma visita foram encontrados vestígios arqueológicos mencionados
nos seus registros como sítios.
O presente empreendimento, através do Processo IPHAN nº 01450.001612/2020-36, já
obteve a anuência a Licença Prévia através do Ofício nº 6777/2020/CNL/GAB
PRESI/PRESI-IPHAN (SEI/IPHAN 2354094 e SEI/IBAMA 8937181) em 10/12/2020.
Todavia, nos termos da Instrução Normava IPHAN nº 001 de 25 de março de 2015,
considerando: a necessidade de proteção do Patrimônio Arqueológico; a necessidade de
realização dos demais procedimentos previstos para elaboração do Relatório de Avaliação do
Impacto ao Patrimônio Arqueológico, para de obtenção da Licença de Instalação do
empreendimento; e a possibilidade, embora baixa, de ocorrência de vestígios nos sítios
arqueológicos identificados; justifica-se a proposição deste Programa para as fases de instalação
e operação da LT 345 kV Santos Dumonto 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1.
Objetivos
Considera-se como objetivo geral deste Programa garantir a proteção ao patrimônio
cultural, pré-histórico e histórico na AID do empreendimento e seu entorno, em consonância
com a legislação ambiental do Brasil.
Os objetivos específicos que direcionam este Programa são:
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➢ Evitar interferências com o Patrimônio Arqueológico e Cultural;
➢ Atender à legislação em vigor no que tange à proteção e ao salvamento de sítios,
utilizando metodologia adequada a esse processo;
➢ Resgatar e registrar, consoante com o que determinam as normas de gerenciamento do
Patrimônio Arqueológico brasileiro, o maior número possível de informações sobre os
sítios arqueológicos que possam vir a ser atingidos pelo empreendimento;
➢ Desenvolver atividades de estudos arqueológicos em suas fases de laboratório e
gabinete, bem como de Educação Patrimonial, com o apoio do empreendedor, através
da elaboração de obra paradidática de contribuição para o desenvolvimento de agentes
multiplicadores culturais regionais.
Metas e Indicadores
As metas da Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico são as seguintes:
➢ Prospectar áreas dos canteiros de obras, dos eventuais novos acessos e de todas as praças
das torres da LT;
➢ Resgatar sítios arqueológicos em risco;
➢ Orientar sobre os cuidados a serem tomados em relação a bens arqueológicos,
transmitidos a todos os profissionais-chave ligados à implantação do empreendimento;
➢ Envolver agentes culturais localizados nas Áreas de Influência do empreendimento nas
atividades de Educação Patrimonial, caso couber.
Os indicadores de efetividade se subdividem em dois grupos principais:
➢ Ambientais: vestígios arqueológicos (fragmentos cerâmicos, artefatos de pedra,
vestígios de combustão e restos de alimentação, entre outros).
➢ Desempenho: aprovação dos projetos, relatórios e as anuências emitidas pelo IPHAN
para que os órgãos ambientais possam emitir a licenças ambientais necessárias.
Público-alvo
Os dados oriundos do Programa de Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico serão
utilizados em projetos de iniciação científica, bem como em estudos de pós-graduação. As
peças significativas deverão compor o acervo de museus e institutos. Servirão como local da
guarda temporária das coleções encontradas, até que o IPHAN determine uma instituição
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adequada para receber o conjunto de materiais, a ser recomendada pela consultora especializada
contratada pelo empreendedor, com a devida aprovação do IPHAN.
Metodologia
Este trabalho considera como sítio arqueológico qualquer manifestação da cultura
material do passado, devidamente contextualizada. Os sítios encontrados serão os objetos de
avaliação, segundo os critérios anteriormente definidos. Conforme o resultado da avaliação
desse sítio, poderão ser realizadas ações de coletas seletivas e coletas sistemáticas com registro
individual das estruturas, abertura de trincheiras, escavação, cópia e registro fotográfico
detalhado. As evidências arqueológicas serão devidamente registradas, embaladas (de acordo
com sua natureza e estado de conservação) e tombadas em número de catálogo próprio da
instituição especializada contratada pelo empreendedor, com a devida aprovação do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Este Programa se caracteriza pelas seguintes etapas, conforme determina a Instrução
Normativa (IN) nº 01/2015 do IPHAN, considerando o enquadramento do empreendimento
como Nível IV, conforme previsto no Anexo I da Instrução:
(1) Fase de obtenção da Licença Prévia (LP):
Esta fase já foi cumprida através da elaboração do Projeto de Avaliação de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico (PAIPA), de forma que já foi obtida a anuência a Licença Prévia
através do Ofício nº 6777/2020/CNL/GAB PRESI/PRESI-IPHAN
(2) Fase de obtenção da Licença de Instalação (LI):
Antes de emissão da LI e após a aprovação do PAIPA e emissão da Portaria de
Prospecção pelo IPHAN implantar-se-á o PAIPA, que realizará prospecções intensivas nos
compartimentos ambientais de maior potencial arqueológico da ADA e entorno do
empreendimento e nos locais que sofrerão impactos indiretos potencialmente lesivos ao
patrimônio arqueológico, tais como áreas de serviços e obras de infraestrutura.
Dessas atividades, resultará o Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico (RAIPA), que permitirá o IPHAN emitir anuência visando a liberação da LI por
parte do órgão ambiental licenciador. Nesse relatório deverá conter a quantidade de sítios
arqueológicos identificados, bem como a extensão, profundidade, diversidade cultural e grau
de preservação dos depósitos arqueológicos, para fins de elaboração de um Projeto de
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Salvamento Arqueológico e Educação Patrimonial, caso necessário, o qual deverá ser
implantado ainda na fase de LI.
Os sítios arqueológicos encontrados foram:
➢ Goiabeiras (MG00933);
➢ Poca (MG00923);
➢ Vira Chapéu (MG00934);
➢ Ruína da Francesa (MG01202);
➢ RJ-GP-06 (RJ00093);
➢ Candim (RJ00104);
➢ Coqueiro (RJ01148).
Com o Relatório (RAIPA) aprovado pelo IPHAN, será protocolado o Programa de
Gestão do Patrimônio Arqueológico e do Subprograma Integrado de Educação Patrimonial,
caso necessário.
Segundo a Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015:
“Entende-se por Projeto Integrado de Educação Patrimonial aquele que
contemple concepção, metodologia e implementação integradas entre o
patrimônio arqueológico e os demais bens acautelados.
O Projeto Integrado de Educação Patrimonial será desenvolvido na ADA e
entorno e deverá conter:
I – definição do público alvo;
II – objetivos;
III – justificativas;
IV – metodologia;
V – descrição da equipe multidisciplinar responsável;
VI – cronograma de execução, e
VII – mecanismos de avaliação.
O público-alvo a que se refere o inciso I será composto por comunidades
impactadas pelo empreendimento, empregados envolvidos com as obras,
comunidade escolar, inclusive professores das unidades selecionadas, e
gestores de órgãos públicos localizados na ADA e entorno do
empreendimento.
A equipe multidisciplinar responsável pela execução do Projeto deverá,
necessariamente, contar com profissionais da área da Educação.
O cronograma poderá prever ações a serem desenvolvidas também após o
início de operação do empreendimento.”

Como resultado, serão apresentados relatórios detalhados especificando as atividades
desenvolvidas em campo e laboratório, bem como a produção de conhecimentos científicos
sobre a arqueologia da AII e da AID.
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A guarda do material arqueológico retirado nas áreas onde forem realizadas pesquisas
arqueológicas será garantida pelo empreendedor, até que o IPHAN determine uma instituição
adequada para receber esse acervo.
Inter-relação com outros Planos e Programas
Este Programa se relacionará diretamente com o Plano Ambiental para a Construção
(PAC), no qual constam as diretrizes e técnicas básicas recomendadas para serem aplicadas
durante os processos de construção do empreendimento. As especificações do PAC estão
baseadas em procedimentos já utilizados com sucesso em obras similares. Está associado
também aos Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental, pois os principais
resultados oriundos das pesquisas deverão ser divulgados à população local.
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Cronograma de Execução
As atividades de Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico terão início antes das
obras, com a caracterização e avaliação do correspondente potencial da região do
empreendimento. Antes do início das obras, serão realizadas as prospecções arqueológicas,
podendo ser realizados, caso necessário, ajustes nas locações das torres visando não interferir
em eventuais sítios arqueológicos encontrados. O cronograma detalhado será apresentado na
fase de PBA.
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Programa para Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e de
Indenizações
Justificativa
Este Programa para Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e de Indenizações
relaciona-se aos seguintes impactos: Criação de Expectativas Favoráveis na População;
Criação de Expectativas Desfavoráveis na População; e Interferências no Uso e Ocupação
do Solo. Para a implantação do empreendimento, torna-se necessária a liberação de áreas de
terras, de maneira a permitir a execução das obras e posterior operação, nas quais se destacam,
especialmente, os trabalhos de levantamento, avaliação de imóveis, indenização de terras e
benfeitorias, para instituir a faixa de servidão.
Após ser definido o traçado da LT, cabem ao empreendedor todos os procedimentos
relativos às questões sociais e patrimoniais que resultarão nas indenizações, pelo justo valor, de
acordo com os termos da legislação vigente.
Para tanto, é fundamental que o empreendedor estabeleça as diretrizes e critérios que
permitam a uniformização dos procedimentos de implantação e instituição da faixa de servidão,
que serão apresentados aos respectivos proprietários, para que eles conheçam previamente as
condições do estabelecimento da Servidão Administrativa e de Indenização.
Objetivos
O objetivo geral do Programa para Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e de
Indenizações é mitigar e/ou compensar os impactos mencionados acima, visando à execução
de todas as atividades necessárias à liberação das áreas para a implantação da Linha de
Transmissão (LT) 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1. Será de grande
importância esclarecer os proprietários, em contato direto, sobre as questões ambientais e
patrimoniais e as relativas à supressão de vegetação, aproveitamento de madeira e lenha,
eventual remoção de benfeitorias, bem como sobre as diretrizes e critérios para instituição da
faixa de servidão.
Metas e Indicadores
A meta principal é executar todas as atividades necessárias, visando à liberação das áreas
para a implantação do empreendimento, adotando mecanismos de negociação, com base em
critérios de avaliação justos para as indenizações da população e atividades econômicas
afetadas.
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Dentre outras metas a serem alcançadas pelo Programa, destacam-se:
➢ Cadastramento de todas as propriedades cujas terras se encontram no interior da faixa
de servidão;
➢ Ressarcimento dos proprietários cujas terras e benfeitorias serão afetadas pelo
empreendimento;
➢ Negociação realizada de forma amigável, sempre que possível;
➢ Condições e restrições de uso do solo na faixa de servidão e no entorno das bases das
torres da LT, definidas e comunicadas aos proprietários, por meio da distribuição de
cartilhas de esclarecimento geral sobre o empreendimento e, principalmente, sobre as
restrições de uso e ocupação do solo, bem como os telefones de contato em casos de
dúvidas ou reclamações.
Consideram-se como indicadores ambientais e de desempenho deste Programa:
➢ O cadastramento de 100% das propriedades cujas terras se encontrem no interior da
faixa de servidão;
➢ O acordo com até 100% dos proprietários sobre os preços a serem aplicados como forma
de indenização pela passagem da LT, na Escritura de Servidão de Passagem;
➢ O percentual de negociações amigáveis em relação ao total cadastrado, visando à
liberação das áreas para o estabelecimento da faixa de servidão administrativa e de
indenização;
➢ O percentual de proprietários alvo de ações de comunicação informando sobre as
restrições de uso e ocupação do solo na faixa de servidão.
Público-alvo
É formado pelos proprietários das terras onde será implantado o empreendimento, assim
como por arrendatários, posseiros e outros moradores detentores de bens que possam vir a ser
afetados. Fazem parte ainda desse universo as Prefeituras e os órgãos administradores de bens
públicos ou privados (como linhas de transmissão, rodovias, ferrovias, dutos, etc.), que deverão
emitir as autorizações necessárias para que a LT possa realizar o cruzamento desses
empreendimentos com segurança, sem causar impactos a eles.
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Metodologia
A passagem de uma linha de transmissão por imóveis particulares, por se tratar de
serviço de interesse público, está sujeita ao Decreto-Lei Federal no 3.365, de 21 de junho de
1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. A implantação da LT não
determina, necessariamente, a desapropriação do imóvel, mas tão somente a compatibilização
do uso dele com a existência da servidão de passagem, cujos limites são estabelecidos em
Escritura Pública de Instituição de Servidão Perpétua, ao longo do eixo-diretriz da LT,
conforme os critérios da NBR-5422/85, da ABNT.
Os procedimentos para execução deste Programa, a serem detalhados futuramente no
Projeto Básico Ambiental (PBA), serão estruturados em três etapas básicas:
➢ Institucional: referente às ações voltadas para a obtenção das autorizações e
declarações na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);
➢ Faixa de servidão: associada à definição do traçado, a partir dos estudos topográficos
e geológicos, e à demarcação, no terreno, da faixa de servidão;
➢ Cadastro, Avaliação, Indenização e Diligenciamento: destinada à avaliação das
terras, identificação das benfeitorias afetadas, negociação, indenização e escritura dos
imóveis.
A estratégia básica do Programa é o estabelecimento de contatos permanentes com as
populações afetadas, desde o levantamento topográfico da faixa de servidão, passando pelo
cadastramento, avaliação e negociações, registros em cartório e obtenção do Nada Consta. A
estratégia política para inserção do empreendimento na região deverá ser traçada dentro de
parâmetros de credibilidade, no entendimento com as comunidades, para informá-las das
diretrizes e critérios de indenizações para a instituição da servidão, por restrição de uso do solo,
ressarcimento de danos causados à propriedade, remoção de benfeitorias e valores de referência,
obedecendo à legislação específica, inclusive às Normas Técnicas Brasileiras e de Engenharia
de Avaliações.
Será de muita importância realizar uma comunicação prévia aos proprietários, com
material apropriado, para expor o traçado da LT, dando-se ênfase às questões ambientais e
patrimoniais e às relativas à supressão de vegetação, aproveitamento de madeiras, remoção de
benfeitorias, restrições de uso do solo na faixa, bem como às diretrizes e critérios para
instituição da faixa de servidão. Serão utilizados os meios de Comunicação Social também para
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divulgar e discutir os critérios de levantamentos, avaliações e indenizações das propriedades,
bem como as etapas das obras, para evitar problemas de embargos, conscientizando, assim, os
proprietários, em geral, para a resolução das questões relativas a seus imóveis.
Inter-relação com outros Planos e Programas
Este Programa deverá ter uma relação direta com:
➢ Programa de Comunicação Social (PCS), que será desenvolvido prévia e
paralelamente aos trabalhos de construção da LT, divulgando informações sobre o
empreendimento, as etapas das obras, processos indenizatórios, restrições de uso na
faixa, bem como mantendo um canal permanente de comunicação para quaisquer
esclarecimentos, desenvolvendo atividades de sensibilização ambiental no entorno do
empreendimento, e reforçando os cuidados com a preservação da faixa de servidão, com
as estruturas das torres e limitações, dentre outros aspectos;
➢ o Plano Ambiental para a Construção (PAC), que contém as diretrizes e as técnicas
básicas recomendadas para serem empregadas durante a construção e montagem da
futura LT. Esse Plano objetiva evitar ou minimizar os impactos ambientais potenciais;
➢ o Programa de Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico, considerando a
possibilidade de eventuais desvios ou salvamentos de sítios arqueológicos que vierem a
ser encontrados;
➢ o Programa de Gestão das Interferências com as Atividades de Mineração, que
poderá influenciar na localização e valoração das áreas indenizáveis.
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Cronograma de Execução
Em linhas gerais, este Programa se iniciará antes mesmo da instituição da faixa de
servidão, através do Programa de Comunicação Social. A avaliação dos imóveis e,
consequentemente, a negociação e a indenização se estenderão por todo o período de
implantação do empreendimento.
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Nos casos em que não houver acordos com os proprietários, depois de esgotadas as
possibilidades de acordo amigável, por questões de valores ou quantificações, o empreendedor
ajuizará a competente ação de desapropriação judicial, cujo processo poderá estender-se após a
obtenção da Licença de Operação (LO).
O cronograma detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, quando da elaboração do Projeto Básico Ambiental (PBA).
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Programa de Gestão das Interferências com as Atividades de Mineração
Justificativa
A implantação deste Programa se justifica por apresentar diretrizes e ações para mitigar
as interferências com processos minerários, cujos polígonos são interceptados, em maior ou
menor área, pela futura LT em sua diretriz de traçado atual, conforme impacto Interferências
com Atividades de Mineração.
Os levantamentos efetuados até o momento indicaram interferências do traçado com
áreas requeridas para pesquisa e exploração mineral (Processos). Essas informações foram
obtidas em novembro de 2020, em pesquisa no SIGMINE, banco de dados da Agência Nacional
de Mineração (ANM), órgão do Ministério de Minas e Energia, responsável pela gestão dos
recursos minerais do País.
No diagnóstico ambiental apresentado e no impacto Interferências com Atividades de
Mineração, verificou-se que há 38 processos minerários cujos limites são interceptados pela
ADA do empreendimento. A maioria desses processos (44,2%) está em fase de Autorização de
Pesquisa principalmente para solicitação de exploração de substâncias de uso Industrial,
Construção Civíl e Revestimento. Quanto aos processos minerários com Concessão de Lavra,
cinco intersectam a ADA no estado de Minas Gerais, tendo ambos como titular/requerente a
Companhia Brasileira de Alumínio.
Objetivos
O Programa de Gestão das Interferências com as Atividades de Mineração tem como
objetivos principais avaliar e mitigar as possíveis interferências e impactos negativos
resultantes da construção e operação da LT, sobre áreas requeridas para exploração mineral.
Tais impactos estão relacionados a eventuais restrições que inviabilizem, limitem ou
prejudiquem o prosseguimento normal das atividades minerárias, tal como vêm sendo
desenvolvidas. O objetivo específico é liberar toda a Faixa de Servidão/Área Diretamente
Afetada da LT (FS/ADA), para que o empreendimento seja instalado de acordo com o
cronograma estabelecido, evitando-se quaisquer conflitos de interesse com os titulares de
Processos Minerários.
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Metas e Indicadores
As principais metas deste Programa são:
➢ Obtenção, na ANM, do bloqueio de atuais e novos processos minerários na FS/ADA da
LT;
➢ Evitar qualquer pendência judicial, promovendo o entendimento com os mineradores
que têm processos na ANM.
Os principais indicadores de efetividade deste Programa são:
➢ Concessão do bloqueio da FS/ADA da LT pela ANM.
➢ Quantidade de acordos com os mineradores.
➢ Quantidade de pendências judiciais.
Público-alvo
O principal público-alvo deste Programa são os requerentes de processos minerários na
Faixa de Servidão/ Área Diretamente Afetada (FS/ADA) do empreendimento, as empreiteiras
e o empreendedor, com acompanhamento da ANM.
Metodologia
A estratégia para mitigação das eventuais interferências consiste, inicialmente, em
estudar possíveis desvios das áreas, cuja exploração mineral possa estar em curso, e, não
havendo alternativa locacional viável, do ponto de vista da engenharia de LTs, propor acordo(s)
com o(s) titular(es) do(s) direito(s) minerário(s), satisfatório(s) para ambas as partes e, assim,
ser liberada a área necessária para instalação da LT.
Cabe esclarecer que o fato da FS/ADA interceptar polígonos que delimitam os processos
minerários não significa, necessariamente, que haverá interferências com as jazidas dos bens
minerais em questão, pois as áreas solicitadas na ANM, em geral, extrapolam a real localização
das jazidas a serem eventualmente exploradas.
O empreendedor irá solicitar à ANM o bloqueio da área correspondente à Faixa de
Servidão Administrativa (FS/ADA) da futura LT para atividades minerárias atuais, objetivando
também que não sejam emitidas novas concessões ou abertos novos processos em áreas que
englobem essa faixa. Será observado o estabelecido no Parecer Normativo PROGE No.
500/2008-FMM-LBTI-MP-SDM-JA (DNPM, 2008), de 30/09/2008, que trata do conflito entre
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atividades de exploração de recursos minerais e de geração e transmissão de energia elétrica e
define os procedimentos a serem adotados nos casos de pedidos de bloqueio de áreas para
atividades minerárias em razão desses projetos.
Inter-relação com outros Planos e Programas
Este Programa tem relação marcante com as diretrizes do Plano Ambiental para a
Construção (PAC) e com o Programa de Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e de
Indenizações, de modo a não conflitar com as normas e diretrizes ambientais neles definidas.
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Cronograma de Execução
O Programa de Gestão de Interferências com as Atividades de Mineração deverá ser
iniciado antes das atividades de instalação do empreendimento, imediatamente após a locação
das bases das torres da futura LT. O cronograma detalhado deste Programa será apresentado na
etapa de planejamento executivo do empreendimento, no âmbito do Projeto Básico Ambiental
(PBA).
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Programa de Supressão da Vegetação
Justificativa
Para a instalação da LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1, será
necessária a supressão de vegetação nativa ao longo do traçado, para a implantação da faixa de
serviço e das praças de torres e, em casos específicos, para abertura de acessos às torres.
A cobertura vegetal é caracterizada por formações florestais da Mata Atlântica. Parte
dos impactos do empreendimento sobre a vegetação nativa foi minimizada durante os estudos
das alternativas locacionais apresentados e no Diagnóstico Ambiental deste EIA. Dentre os
critérios analisados para a escolha do Traçado Preferencial, foi considerado e priorizado aquele
com a menor interferência em vegetação nativa, sempre que possível, avaliando também
questões de cunho físico e socioeconômico.
Este Programa justifica-se como medida preventiva, uma vez que é pautado nas normas
expressas na NBR-5422/85 da ABNT e como medida mitigadora dos impactos do meio
biótico.Visa, também, atender à legislação vigente (Novo Código Florestal – Lei 12.651, de
25/05/12), que dispõe, dentre outros assuntos, sobre a necessidade de autorização prévia do
órgão ambiental para intervenção em áreas de vegetação, com a finalidade de executar obras de
utilidade pública ou interesse social, como é o caso do empreendimento em foco. Como a LT
encontra-se inserida totalmente nas áreas de aplicação da Lei da Mata Atlântica, no 11.428, de
22/12/2006, determinadas no Decreto no 6.660, de 21/11/2008, são usadas as definições de
vegetações primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração.
No que tange à utilização da madeira a ser suprimida nas obras, o Programa segue os
procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa MMA 06, de 07/04/2009, e nas
orientações complementares fornecidas pelo IBAMA (2019). Essa IN determina que a AUMPF
seja concedida por município, detalha os padrões a serem seguidos e documentos necessários
para a sua obtenção. O requerimento deverá ser feito na Superintendência do IBAMA da região
do empreendimento, conforme informação obtida no Portal desse órgão.
A supressão de vegetação, mesmo autorizada, em APPs ou fora delas, será objeto de
mitigação sempre que possível e, quando não puder ser minimizada ou eliminada, será
compensada por meio de outras ações de ordem ambiental.
Neste Programa, são descritas as atividades necessárias para reduzir as interferências
geradas pela implantação da LT sobre a biota existente nas Áreas de Influência.
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Apresenta-se, também, um conjunto de procedimentos para a supressão de vegetação
em trechos ao longo do traçado da LT, principalmente em função da instalação das torres,
abertura de novos acessos e das atividades de lançamento dos cabos (pilotos e condutores). Tais
procedimentos, quando executados, representarão uma mitigação dos impactos gerados, direta
ou indiretamente, no que tange à vegetação.
A Tabela 9.1 apresenta o quantitativo preliminar das interferências da faixa de servidão
nas diferentes classes de mapeamento. Esses valores são preliminares e estão superestimados,
pois consideraram toda a faixa de servidão como passível de supressão vegetal, o que não
ocorrerá em função da aplicação da NBR-5422/85 da ABNT e também da própria definição do
Projeto, que prevê supressão em corte raso de 4 a 5 m para a Faixa de Serviço, além das praças
de torres. Com o desenvolvimento do Projeto Executivo, e consequente locação das torres, as
áreas passíveis de supressão poderão ser localizadas e calculadas e serão detalhadas no
desenvolvimento do Projeto Básico Ambiental (PBA), com a realização do Inventário Florestal
que subsidiará o pedido de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV).
Tabela 9.1 – Estimativa de Supressão na ADA da LT.
ESTRUTURAS
STD-LPD
LPD-LGS
STD-LPD
Faixa de Servidão
LPD-LGS
STD-LPD
Praças de Torre
LPD-LGS
Praças de Lançamento
Canteiros de Obras
Acessos
Santos Dumont 2
Leopoldina 2 C1
Lagos C1
Faixa de Serviço

Área Diretamente Afetada

Subestações

ESTIMATIVA SUPRESSÃO (km²)
TOTAL
APP
0,059
0,010
0,116
0,006
0,517
0,086
1,014
0,057
0,034
0,003
0,064
0,001
0,017
0,003
0,002
0,002
0,014
0,002
0
0
0,038
0,020
0
0

Objetivos
O objetivo principal deste Programa é minimizar os impactos sobre a vegetação nativa,
bem como suas consequências para a fauna, mediante o estabelecimento de especificações e
procedimentos ambientais a serem adotados durante as atividades de supressão de vegetação
para instalação do empreendimento. Objetiva, também, a aplicação de medidas de controle e
acompanhamento eficientes, atendendo a critérios técnicos e de segurança para a instalação e
operação da LT, realizando os cortes raso e seletivo de acordo com as normas vigentes, em
especial a NBR 5422/1985.
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Metas e Indicadores
Este Programa tem como meta principal limitar a supressão de vegetação ao mínimo
necessário, para garantir a instalação e a operação seguras do empreendimento, em consonância
com a manutenção dos recursos naturais na região da LT.
As outras metas são:
➢ Identificar 100% dos trechos com potencial de interferência da vegetação nativa na
segurança da LT;
➢ Quantificar 100% do material lenhoso (lenha e tora) oriundo da supressão pelo método
semimecanizado (cubagem);
➢ Localizar e registrar 100% da supressão das espécies ameaçadas de extinção,
vulneráveis, em perigo e protegidas de corte;
➢ Detectar e corrigir 100% das eventuais Não-Conformidades Ambientais com relação às
atividades de supressão de vegetação no menor prazo possível;
➢ Realizar 100% das atividades de cada etapa do Programa em prazo compatível com o
cronograma geral das obras.
Os indicadores da eficácia da implementação deste Programa são os seguintes:
➢ Quantitativos da vegetação efetivamente suprimida e percentual em relação aos valores
autorizados;
➢ Percentual de material lenhoso oriundo da supressão semimecanizada quantificado
(cubagem);
➢ Percentual de espécies protegidas de corte e ameaçadas de extinção identificadas;
➢ Percentual de Não-Conformidades Ambientais detectadas e solucionadas, em relação à
atividade de supressão da vegetação nativa;
➢ Percentual de atividades realizadas dentro do prazo compatível com o cronograma geral
das obras.
Público-alvo
O público-alvo do Programa é representado pelo conjunto de empresas envolvidas na
instalação e operação do empreendimento, o órgão ambiental licenciador (IBAMA), o
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empreendedor, as Prefeituras e o órgão ambiental estadual, além dos proprietários de terras a
serem afetadas pela LT e a própria população local vizinha.
Metodologia
São listados, a seguir, os procedimentos para execução deste Programa, visando sempre
minimizar a vegetação a ser suprimida e respeitando todos os critérios de segurança. Serão
aplicados métodos específicos para cada uma das etapas, em função da complexidade do seu
tema e das diversas interrelações com outros programas. Essas etapas serão detalhadas,
posteriormente, na elaboração do Projeto Básico Ambiental (PBA). São elas:
➢ Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia: consiste na análise minuciosa de
cartas topográficas, imagens de satélite recentes e de vistorias nas áreas potenciais para
a instalação do traçado e estruturas da LT.
➢ Planejamento da Supressão: apresentará cada atividade, definindo o tempo estimado,
local e a forma de execução, assim como o número de frentes de trabalho. Serão
programadas e detalhadas: a execução do pré-corte e corte da vegetação (raso e
seletivo), a metodologia de corte, supressão mecanizada (desbastador florestal) e
supressão semimecanizada (motosserras), a definição da localização dos pátios de
estocagem, definição dos modelos a serem produzidos para registro e documentação da
execução de cada uma dessas atividades, até a entrega da madeira no destino final.
➢ Execução da Supressão: apresentará as definições de dimensões das áreas de
supressão, seja para o estabelecimento da Faixa de Serviço e novos acesso, seja para a
locação das praças de torres, atendendo as normas expressas na NBR-5422/85, da
ABNT. Serão estabelecidas, também, as dimensões de corte e destinação do material
lenhoso a ser suprimido, no caso de execução da supressão semi-mecanizada.
➢ Relatórios de Atividades: serão definidos a periodicidade os modelos dos relatórios
descritivos a serem elaborados, contendo os resultados das atividades executadas, com
dados dos avanços, cubagens, fotos e croquis.
Destaca-se que é prevista a utilização de drones para o lançamento de cabos em áreas
ambientalmente sensíveis, sendo necessária, entretanto, uma avaliação detalhada, a ser
realizada com o avanço do projeto. No PBA, serão apresentadas as diretrizes para a exploração,
bem como os procedimentos ambientais a serem adotados durante as atividades de supressão,
as especificações para corte, dimensionamento e quantificação do material lenhoso e
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procedimentos para a sua destinação, dentro das normas vigentes.
Inter-relação com outros Planos e Programas
Este Programa tem relação marcante com as diretrizes do Plano Ambiental para a
Construção (PAC) e com os Programas de Liberação da Faixa de Servidão Administrativa e de
Indenizações, de Educação Ambiental, especificamente no Componente 2, relativo ao
treinamento dos trabalhadores, de Salvamento de Germoplasma Vegetal, de Prevenção e
Proteção contra a Erosão, de Manejo da Fauna e de Reposição Florestal.
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Cronograma de Execução
O Programa de Supressão de Vegetação será executado a partir do momento em que o
IBAMA emitir a Licença de Instalação e as Autorizações de Supressão de Vegetação (ASV) e
de Captura, Coleta, e Transporte de Material Biológico (ABIO). O Programa será desenvolvido
durante a implantação da Faixa de Serviço, instalação das praças de Torres, abertura e melhoria
de acessos e lançamento dos cabos. O cronograma detalhado de execução será apresentado no
Projeto Básico Ambiental (PBA).
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Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal
Justificativa
Como exposto no Programa de Supressão de Vegetação, para a implantação da LT 345
kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1, será feita a supressão de vegetação nativa
ao longo do traçado, necessária na faixa de serviço e nas praças de torres, principalmente em
áreas pertencentes à fisionomia arbórea de Floresta Estacional.
Este Programa visa atender à Instrução Normativa IBAMA no 6, de 7 de abril de 2009,
que define os procedimentos para a solicitação da Autorização de Supressão de Vegetação
(ASV) no âmbito dos empreendimentos licenciados pelo IBAMA e estabelece, em seu artigo
7o: “Em caso de previsão de supressão de espécies constantes de lista oficial da flora brasileira
ameaçada de extinção e dos anexos da CITES, as áreas onde tais espécies ocorrem deverão
ser, previamente à supressão, objeto de um Programa de Salvamento de Germoplasma
Vegetal”. Dessa forma, este Programa prevê o resgate das espécies da flora identificadas com
algum status de ameaça. Além disso, serão priorizados, no resgate, os locais onde a ocorrência
delas for registrada, tornando todo o processo mais eficiente.
Este Programa procura, também, mitigar os impactos Perda de Área de Vegetação
Nativa, Mudança da Estrutura das Comunidades Vegetais, Alteração na Biodiversidade
e Interferências em Unidades de Conservação.
Objetivos
O objetivo principal deste Programa é mitigar os efeitos da supressão de vegetação para
o estabelecimento da faixa de servidão e acessos na implantação da LT 345 kV Santos Dumont
2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1, no que concerne às espécies-alvo, contribuindo para a
preservação da diversidade genética.
Metas e Indicadores
A implementação deste Programa tem como metas:
➢ Resgatar/realocar 100% das espécies-alvo identificadas nas áreas passíveis de supressão
de vegetação;
➢ Coletar, no mínimo, 90% de sementes disponíveis das espécies-alvo durante a execução
do Programa, em termos de quantidade e variedade;
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➢ Destinar, adequadamente (viveiros ou laboratórios de pesquisa), 100% das sementes
coletadas.
Os indicadores de efetividades se dão por:
➢ Percentual de espécies-alvo resgatadas/realocadas.
➢ Percentual de sementes coletadas das espécies-alvo.
➢ Porcentagem de sementes destinadas para viveiros, redes de sementes ou laboratórios
de pesquisa.
Público-alvo
O público-alvo do Programa é representado pelo conjunto de empresas envolvidas na
instalação e operação do empreendimento, o IBAMA, o empreendedor, Prefeituras e os órgãos
ambientais

estaduais

(SEMAD/MG),

instituições

técnicas/cientificas

interessadas

(universidades, viveiros), além dos proprietários de terras que serão afetadas pela LT e a própria
população local vizinha.
Metodologia
No levantamento realizado para o diagnóstico da vegetação, foram identificadas 7
espécies que tiveram seu status de conservação avaliados. As espécies se enquadram nos
critérios da legislação como alvo do salvamento de germoplasma, por constarem com algum
status de ameaça pela Portaria MMA 443/2014 – Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora
Ameaçadas de Extinção (Tabela 9.2).
Tabela 9.2 – Especies do Programa de Germoplasma
NOME CIENTÍFICO

FAMÍLIA

NOME POPULAR

STATUS

Apuleia leiocarpa

Fabaceae

Garapa

VU

Cedrela fissilis

Meliaceae

Cedro-rosa

VU

Cupania cf. furfuracea

Sapindacea

Camboatá-dourado

VU

Dalbergia nigra

Fabaceae

Jacarandá-da-Bahia

VU

Euterpe edulis

Arecaceae

Palmito-juçara

VU

Rudgea cf. jasminoides

Rubiaceae

Véu-de-noiva

VU

Zehyeria tuberculosa

Bignoniaceae

Ipê-tabaco

VU

Essa lista pode ser aumentada, considerando as espécies de interesse econômico,
medicinais, ornamentais, etc. O resgate delas irá depender da fenologia de cada espécie,
podendo não haver sementes viáveis na ocasião das atividades de resgate. O detalhamento de
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como se dará a coleta e destinação das sementes, bem como a realocação, será apresentado na
próxima fase do licenciamento ambiental, quando da apresentação do Projeto Básico Ambiental
(PBA).
Inter-relação com outros Planos e Programas
Este Programa tem inter-relação com os Programas de Supressão de Vegetação, de
Manejo de Fauna, de Comunicação Social e de Educação Ambiental, especificamente no
Componente 2, relativo ao treinamento dos trabalhadores.
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
No presente caso, cada frente de supressão será acompanhada pela equipe responsável
pelas atividades relacionadas a este Programa, que consistem na coleta e destinação de sementes
das espécies-alvo, resgate e realocação de epífitas, plântulas ou propágulos das espécies-alvo.
Cronograma de Execução
As atividades deste Programa terão início após a emissão da Autorização para Supressão
de Vegetação (ASV) pelo IBAMA e deverá perdurar até o correto encaminhamento do material
coletado. Ao final de suas atividades, será emitido um relatório descritivo e fotográfico de
execução. O respectivo cronograma de execução será apresentado no detalhamento deste
Programa no âmbito do Projeto Básico Ambiental (PBA).
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Programa de Manejo de Fauna
Justificativa
Este Programa justifica-se, dentro do contexto do licenciamento ambiental do
empreendimento, como uma estratégia para minimizar as interferências diretas das atividades
das obras sobre a fauna silvestre, atuando como medida mitigadora dos impactos de Alteração
do Número de Indivíduos da Fauna, Alteração na Biodiversidade e Interferência em Unidades
de Conservação.
As ações tomadas ao longo de sua execução serão realizadas durante as etapas da
supressão de vegetação, na fase de implantação da LT, no intuito de diminuir o número de
acidentes com a fauna. Assim, serão desenvolvidas atividades de manejo para os indivíduos
encontrados na faixa de serviço, com especial atenção às espécies de interesse conservacionista,
principalmente as listadas em categorias de ameaça de extinção, registradas nas Regiões
Amostrais durante a 1ª Campanha de diagnóstico.
O detalhamento específico de ações de conservação para as espécies, se pertinente, será
apresentado no Projeto Básico Ambiental (PBA), na fase de obtenção da Licença de Instalação,
quando serão apresentados os resultados da 2ª Campanha de Levantamento de Fauna, pois ainda
podem ser registradas outras espécies de interesse.
Objetivos
O principal objetivo deste Programa é apresentar as diretrizes e metodologias de
trabalho para a realização do afugentamento, resgate e soltura da fauna silvestre das áreas de
supressão de vegetação para a implantação da LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1
– Lagos C1, de forma a minimizar o número de acidentes e a perda de indivíduos residentes nas
regiões diretamente afetadas pelo empreendimento.
Os objetivos específicos são os seguintes:
➢ Afugentar animais em situação de risco encontrados ao longo da faixa de supressão;
➢ Resgatar e soltar animais silvestres em situações de risco por incapacidade de fuga, que
possam ser encontrados ao longo da faixa de supressão;
➢ Reabilitar, para posterior soltura, animais com ferimentos causados por atividades do
processo construtivo da LT, oferecendo, se necessário, atendimento veterinário;
➢ Conduzir os animais que não podem ser soltos na natureza aos criadouros
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conservacionistas, científicos e/ou zoológicos devidamente credenciados no IBAMA;
➢ Conduzir as ações necessárias para o aproveitamento científico do material coletado nas
Áreas de Influência do empreendimento.
➢ Isolar e/ou realocar ninhos ativos de aves e colmeias de abelhas, vespas e marimbondos
nativos visando a prevenção de acidentes com esses invertebrados;
Metas e Indicadores
Este Programa tem como principal meta a execução de um conjunto de ações para
diminuir os danos causados à fauna pelas atividades das obras, bem como contribuir para o
conhecimento científico sobre a região de inserção do empreendimento. As metas específicas
consistem em:
➢ Resgatar todos os indivíduos encontrados na faixa de serviço durante a execução do
Programa, incapazes de fugir da área de risco;
➢ Encaminhar os indivíduos feridos durante a execução do Programa para tratamento
clínico veterinário, promovendo posteriormente a sua soltura no ambiente natural;
➢ Promover a destinação adequada de todos os animais resgatados durante as atividades
do Programa e que estejam incapacitados de retornar à natureza;
➢ Coletar e fixar todos os espécimes que porventura vierem a óbito até o término do
Programa, destinando-os a coleções biológicas de instituições de pesquisa parceiras.
Os indicadores de efetividade para monitorar e atender as referidas metas são:
➢ Número de animais resgatados em relação ao número total de registros durante a
execução do Programa;
➢ Número de animais soltos em relação ao total de animais resgatados;
➢ Número de animais encaminhados para cuidado e reabilitação em clínica veterinária;
➢ Número de animais destinados a coleções zoológicas de instituições de pesquisa
parceiras dentro do total de óbitos registrados.
➢ Número de ninhos ativos de aves isolados/realocados;
➢ Número de colmeias de abelhas, vespas e marimbondos isolados e/ou realocados;
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Público-alvo
O órgão licenciador (IBAMA), empreendedor, empreiteiras, empresas responsáveis
pela operação e manutenção da LT, museus e comunidades científicas interessadas constituem
o público-alvo deste Programa.
Metodologia
Este Programa baseia-se em três ações de manejo de fauna: (i) afugentamento, resgate
e soltura de animais; (ii) aproveitamento científico de animais encontrados mortos; (iii)
prevenção de acidentes. A seguir, estão algumas das diretrizes a serem adotadas durante as
atividades relacionadas a essa ação, a serem detalhadas no Projeto Básico Ambiental (PBA):
➢ Realizar uma inspeção prévia, antes das atividades de supressão, para identificar a
presença de animais e ninhos de aves em situação de risco, realocando-os para fora da
faixa de serviço;
➢ Induzir a fuga orientada dos animais para fora da faixa de serviço, priorizando-se o
afugentamento;
➢ Encaminhar animais feridos para reabilitação, com posterior soltura, quando houver;
➢ Verificar a presença de abrigos nas áreas de escavação das torres, e resgatar os animais
entocados antes da intervenção no ambiente pelas equipes de obra;
➢ Cercar as cavas abertas para as fundações das torres no intuito de se evitar acidentes por
meio da queda de animais em seu interior.
O detalhamento das atividades a serem desenvolvidas será apresentado na fase
subsequente (PBA), com o desenvolvimento do Projeto Executivo e o refinamento do
cronograma de obras.
Inter-relação com outros Planos e Programas
Considerando-se a logística contínua das atividades de supressão e de resgate de fauna,
este Programa possui inter-relação com o Programa de Supressão de Vegetação (PSV), o
Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal, o Programa de Educação Ambiental, o
Programa de Comunicação Social e o Plano Ambiental para a Construção (PAC), devendo ser
implementados no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da LT.
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Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Cronograma de Execução
Uma vez que as ações deste Programa serão coincidentes com o período de supressão
de vegetação, ele deverá ter início assim que forem expedidas a Licença de Instalação (LI) e a
Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), além da Autorização de Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico (ABio).
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9.2.4. Plano e Programa de Supervisão e Controle das Obras
Plano Ambiental para a Construção (PAC)
Justificativa
O Plano Ambiental para a Construção (PAC) da Linha de Transmissão (LT) 345 Santos
Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1, a ser detalhado no Projeto Básico Ambiental (PBA),
inclui, também, a construção da Subestação (SE) Leopoldina 2.
O PAC representa uma parte da expressão da política ambiental do empreendedor,
estabelecendo princípios e diretrizes que deverão ser seguidos pelas empreiteiras (construtoras
e montadoras), obrigando-as ao exercício de métodos construtivos compatíveis com a menor
interferência possível ao meio ambiente, com a legislação vigente e com a melhoria da
qualidade de vida de seus empregados e das comunidades envolvidas.
As exigências ambientais impostas pela legislação em vigor requerem do empreendedor
um acompanhamento intensivo das obras, fiscalizando as empresas que irão realizar a
implantação efetiva dos programas ambientais propostos neste Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) e, principalmente, desenvolver ações, de forma prévia ou imediata, para corrigir
eventuais imprevistos que surjam no decorrer das obras.
Dessa forma, justifica-se o cuidado de se executar este PAC, a fim de que o
empreendimento seja implantado com base nas melhores práticas ambientais vigentes.
Objetivos
No desenvolvimento das atividades construtivas, deverão ser incorporadas as medidas
preventivas e mitigadoras para que os impactos ambientais potenciais detectados nos estudos
sejam evitados, bem como para adotarem-se as medidas cabíveis em relação a eventuais novos
impactos que possam deles advir.
Objetiva-se, igualmente, com a implementação deste PAC, assegurar que
procedimentos socioambientais sejam aplicados no decorrer das obras, mediante a adoção de
técnicas gerenciais apoiadas em especificações ambientais para serviços na fase construtiva,
tais como nas etapas de abertura de faixas e acessos, topografia, escavações, concretagem,
montagem de torres e lançamento de cabos.
Dentre os procedimentos necessários para o bom desenvolvimento deste Plano,
destacam-se os seguintes:
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➢ Pleno conhecimento do meio ambiente onde será implantado o empreendimento;
➢ Conhecimento dos processos construtivos a serem adotados;
➢ Conhecimento antecipado das atividades a serem desenvolvidas em campo e sua
logística;
➢ Planejamento do acompanhamento dessas atividades antes do início do processo de
construção;
➢ Conhecimento das técnicas de prevenção e mitigação de impactos ambientais de
qualquer natureza e planificação de sua aplicação no decorrer da implantação;
➢ Manutenção de uma sistemática do fluxo de documentação, fornecendo e obtendo
informações confiáveis e em tempo hábil, no campo e no escritório;
➢ Controle e registro constante das atividades desenvolvidas, a partir da sistemática do
fluxo de documentação.
Metas e Indicadores
As principais metas a serem atingida são:
➢ Implantar 100% dos programas ambientais propostos e inter-relacionados com o PAC;
➢ Minimizar os problemas de ordem ambiental e, com isso, evitar ou reduzir as queixas
das comunidades vizinhas ao empreendimento, que possam surgir durante as obras;
➢ Evitar acidentes com as comunidades vizinhas ao empreendimento e com os
trabalhadores das obras;
➢ Atender, durante a construção, 100% dos requisitos e procedimentos descritos no PAC.
São indicadores de efetividade do PAC:
➢ Quantidade de programas propostos implantados, integral ou parcialmente, em forma
de percentual.
➢ Quantidade de queixas das comunidades vizinhas sobre o empreendimento e percentual
de resolução delas durante o período de obras;
➢ Quantidade de acidentes envolvendo essas mesmas comunidades e os trabalhadores das
obras e o percentual de resolução deles;
➢ Quantidade de Não Conformidades Ambientais (NCAs) registradas e o percentual de
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resolução delas.
Público-alvo
As diretrizes deste PAC são destinadas, em especial, às seguintes empresas e
instituições: o empreendedor, as empreiteiras (particularmente) responsáveis pela instalação da
LT, os profissionais que trabalharão nas obras, o IBAMA, as Prefeituras dos municípios
atravessados pelo empreendimento e a população residente nas áreas diretamente afetadas.
Também são considerados como público-alvo, o IPHAN, a ANM e o ICMBio, através de ações
previstas neste PAC.
Metodologia
Os impactos envolvendo uma linha de transmissão são relativamente pequenos e
restringem-se, em sua maioria, ao período de construção. Esses impactos ocorrem,
principalmente, nas frentes de obras, durante o processo sequencial de atividades. Afetam,
também, os locais/malha viária utilizados para dar apoio logístico durante a fase de construção
e montagem, abrangendo, basicamente, as localidades e/ou atividades:
•

Nos canteiros de obras;

•

Nas cidades com hospedagem da mão de obra;

•

Na malha viária utilizada para o transporte da mão de obra, de equipamentos e materiais
de construção e montagem;

•

Na melhoria/abertura de acessos às áreas de implantação das torres;

•

Na limpeza da faixa de servidão, áreas de torres, praças de montagem e de lançamento;

•

Na escavação para fundação das torres;

•

Na fundação das torres;

•

Na montagem das estruturas;

•

Na instalação dos cabos condutores, para-raios e acessórios;

•

Nas obras das subestações;

•

No comissionamento das instalações.
A Tabela 9.3 apresenta um sumário dos impactos que foram identificados e analisados

neste EIA, incluindo as fases de planejamento, instalação, desmobilização e operação da LT.
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Tabela 9.3 – Relação dos Impactos Ambientais por fase.
IMPACTO

FÍSICO

FASE
I
O

MEIO

Interferências no Solo

X

Interferências com Atividades de Mineração

X

P

X

30 anos
(O e M)

X

SOCIOECONÔMICO

BIÓTICO

Perda de Área de Vegetação Nativa
X
X
X
Alteração no Número de Indivíduos da Fauna
X
X
X
Mudança na Estrutura das Comunidades Vegetais
X
X
X
Mudança na Estrutura das Comunidades Faunísticas
X
X
Alteração na Biodiversidade
X
X
X
Interferência em Unidade de Conservação
X
X
X
Aumento na Oferta de Energia Elétrica
X
X
Criação de Expectativas Favoráveis na População
X
X
Criação de Expectativas Desfavoráveis na População
X
X
X
X
Aumento na Oferta de Postos de Trabalho e Incremento da Economia Local
X
X
Interferências no Cotidiano da População
X
X
Pressão sobre a Infraestrutura de Serviços Essenciais
X
Interferência no Uso e Ocupação do Solo
X
X
X
Alteração da Paisagem
X
X
X
Interferências com o Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural
X
X
X
Fonte: Matriz de Impactos Ambientais deste EIA.
P – Planejamento (topografia, cadastro dos proprietários, liberação da faixa de servidão e mobilização de mão de
obra).
I – Instalação (instalação de canteiros, abertura/melhoria de acessos, supressão de vegetação nativa na faixa de
serviço e praças de torre, fundações e concretagem, montagem eletromecânica e lançamento de cabos; implantação
dos Planos e Programas).
O – Entrada em Operação (desmobilização dos canteiros, da mão de obra e comissionamento).
O e M – Operação e Manutenção.

Cada empreiteira explicitará quais cuidados ambientais deverão ser tomados durante o
processo construtivo do empreendimento, a partir de procedimentos metodológicos específicos
a serem detalhados no PAC que será apresentado no PBA do empreendimento, de acordo com
as licenças ambientais a serem emitidas pelos órgãos competentes. Toda a execução dos
referidos procedimentos será acompanhada por uma estrutura funcional de supervisão e
inspeção das obras, pelo Empreendedor, pela Consultora e pelas Empreiteiras.

Requisitos Básicos para a Construção
(1) Topografia
A partir do projeto executivo de engenharia, deverá começar a locação das bases das
torres para dar-se início efetivo à instalação definitiva da LT. Ressalta-se que não poderá haver,
nessa ocasião, corte de árvores e utilização de motosserras, exceto para abertura de picadas para
realização dos serviços de topografia, a qual será autorizada pelo órgão ambiental licenciador
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(IBAMA) através da emissão de uma Autorização de Abertura de Picada específica para o
empreendimento em pauta. A supressão da faixa de serviço e bases de torres, necessária à
instalação das estruturas e ao lançamento de cabos, somente será permitida após as concessões
da LI e da ASV.
Antes do início dos serviços topográficos, em qualquer propriedade, deverá ser
verificado, com a equipe responsável pelo levantamento cadastral, se o proprietário recebeu
comunicação sobre o início dos serviços de instalação da LT; ou seja, a entrada das equipes em
qualquer propriedade somente poderá ocorrer com a devida autorização de passagem.
(2) Mobilização e Serviços Preliminares
Inicialmente, haverá a mobilização para a execução dos trabalhos preliminares, que
darão suporte ao desenvolvimento dos serviços principais. Essas tarefas consistirão em preparar
a logística e os acessos a serem utilizados, na instalação das áreas dos canteiros de obras
(administração, ambulatório, refeitório, cozinha, alojamentos, áreas industriais, etc.), centrais
de concreto e dos pátios de estocagem de estruturas metálicas, na contratação da mão de obra e
em demais providências necessárias.
➢ Cadastro, Negociação e Indenização
Para oficializar a passagem e executar o cadastramento e o levantamento topográfico
detalhado da faixa de servidão com 44 m de largura, e demais levantamentos de dados locais
(cálculo de áreas, avaliação de benfeitorias, plantações, valor da terra nua, etc.), serão
contatados os proprietários das áreas afetadas e será encaminhada, à equipe técnica de
instalação da LT, uma lista com os nomes desses proprietários rurais, telefones de contato,
endereços e os locais específicos em que suas propriedades serão atingidas e por quais torres
ou vão entre elas.
Os terrenos serão considerados sob regime de servidão, e sua demarcação é estabelecida
por Resolução Autorizativa, emitida pela ANEEL (antiga Declaração de Utilidade Pública –
DUP). A servidão compreenderá na caracterização do empreendimento, uma faixa de 48 m em
toda a extensão da LT, de cerca de 80,51 km.
➢ Mão de Obra
Prevê-se que, na construção da SE Leopoldina 2, assim como para a instalação da LT, ou
seja, para o empreendimento como um todo, seja necessária a alocação de um total de 230
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trabalhadores envolvidos com a implantação do empreendimento, sendo 80 colaboradores
alocados nas obras da Linha de Transmissão e 150 nas Subestações. Estima-se ainda que 40%
serão especializados e 60% não Especializados.
A mão de obra especializada engloba engenheiros, encarregados, operadores de
equipamento, chefes de turma, montadores, eletricistas, mecânicos, topógrafos, etc. que, na
maioria das vezes, não são provenientes da região de inserção do empreendimento, pois
normalmente ela é formada por profissionais integrantes dos quadros permanentes das
construtoras.
A mão de obra não especializada ou com baixo grau de qualificação abrange serventes e
trabalhadores braçais, devendo ser contratada nas localidades próximas de cada uma das frentes
de obra que constituirão o empreendimento.
➢ Canteiros de Obras
A definição dos locais dos canteiros de obras em empreendimentos lineares depende de uma
série de fatores que diretamente envolvem a logística (procedência da mão de obra
especializada e tipo de habitação a ser utilizada – alojamentos e/ou hotéis/pensões/repúblicas)
e a forma estratégica de execução de cada empreiteira. O espaçamento entre os canteiros, no
caso, dependerá da evolução da construção e montagem (avanço de obras), em que cada
empreiteira tem a sua produção. Cada SE contará com seu próprio canteiro de obras, que será
pequeno e localizado no interior da área.
Os municípios previamente elegíveis para receber canteiros estão relacionados na
Tabela 9.4, sendo considerados o seu porte e infraestrutura existentes, prevenindo impactos
significativos.
Tabela 9.4 – Indicação preliminar da localização dos canteiros de obras da LT e SE Leopoldina 2.
MUNICÍPIO
Macaé/RJ
Cantagalo/RJ
Leopoldina/MG
Leopoldina/MG
Rio Novo/MG
Santos Dumont/MG

CANTEIRO
Avançado 1
Avançado 2
Avançado 3
SE Leopoldina
Avançado 4
SE Santos Dumont

Ressalta‐se que as localizações dessas instalações poderão ser alteradas de acordo com
o andamento do planejamento das atividades construtivas, assim como conforme as tratativas
fundiárias a serem desenvolvidas ao longo do processo. Para que todos os canteiros já fossem
contemplados no estudo ambiental e, consequentemente, no processo de licenciamento
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ambiental prévio, buscou‐se identificar áreas com potencial para a sua instalação, atendendo a
uma série de requisitos ambientais pré-estabelecidos. No caso de uma área que vier a ser
selecionada se tornar indisponível, deverá ser utilizada outra, a ser analisada para tal fim.
A seleção dos municípios/localidades para a implantação dos canteiros de obras foi
orientada de acordo com os critérios a seguir discriminados:
•

Respeitar o distanciamento mínimo aos corpos d'água, no que se refere às APPs,
conforme Código Florestal em vigor;

•

Priorizar áreas já alteradas ou antropizadas, sem cobertura vegetal de porte florestal, de
modo que a supressão vegetal, se vier a ser necessária, seja mínima, e não se situe em
APPs e, tampouco em Áreas de Reservas Legais (ARLs);

•

Priorizar áreas sem autuações por órgão ambiental ou com compromissos de
recuperação assumidos pelo proprietário, mas pendentes;

•

Compatibilizar os usos pretendidos para cada local com a legislação municipal de uso e
ocupação do solo, demonstrando‐se o fato com a respectiva certidão/autorização ou
alvará;

•

Acesso principal, sempre que possível, por rodovias ou estradas vicinais pavimentadas;

•

Selecionar terrenos planos ou de baixa declividade que possam ser utilizados sem
necessidade de terraplenagem significativa;

•

Pontos geradores de ruído e/ou emissões atmosféricas devem estar a, no mínimo, 10
metros de construções residenciais, educacionais ou de estabelecimentos de saúde mais
próximos;

•

No entorno das áreas selecionadas, não poderá existir núcleos urbanos sujeitos ao
impacto de vizinhança ou necessidade de relocação de centros habitacionais;

•

Instalações de apoio não poderão estar localizadas nas proximidades de edificações de
interesse histórico ou cultural.

Em todos os canteiros, o contingente de mão de obra deverá ser transportado
adequadamente, diariamente, para hotéis/pensões/alojamentos (trabalhadores de outras
regiões/localidades que ficarem alojados/instalados) e de sua origem (trabalhadores locais) até
as frentes de trabalho. Todo o transporte deverá ser feito por meio de veículos e
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condutores/motoristas que atendam às normas e legislação de segurança vigentes.
Especial atenção será dada ao armazenamento de resíduos, após a coleta do material do
campo e dos canteiros; os resíduos serão armazenados adequadamente em diferentes baias
individualizadas para cada classe de resíduos até a destinação final.
Nas frentes de obras, deverão ser utilizados banheiros químicos ou tendas sanitárias e
lavatórios para higienização das mãos. Para a operação e manutenção dos canteiros, deverão
ser previstos dispositivos e rotinas que não só atendam às prescrições básicas de conforto,
higiene e segurança dos trabalhadores, como também minimizem os transtornos que possam
ser causados à população vizinha, tais como ruídos, poeira, bloqueio de acessos, etc.
Nas frentes de trabalho, canteiros, alojamentos, dosadoras de concreto, faixa de domínio e
estradas de acesso, será requerido aos trabalhadores o cumprimento de Normas de Conduta. As
principais estão relacionadas a seguir.
•

Respeitar rigorosamente as normas de Saúde, Meio Ambiente, Segurança e Qualidade;

•

É obrigatório o uso dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) por toda a força de
trabalho, em função dos riscos a que cada um estiver exposto;

•

Não é permitido, em hipótese alguma, caçar, comercializar, guardar ou maltratar
qualquer tipo de animal silvestre. A manutenção de animais domésticos deve ser
desencorajada;

•

Extração, comercialização e manutenção de espécies vegetais nativas não são
permitidas;

•

Caso algum animal silvestre seja ferido em decorrência das atividades da obra, o fato
deverá ser notificado ao Coordenador Ambiental que acionará imediatamente a equipe
responsável pelo Programa de Manejo de Fauna para as ações cabíveis;

•

O porte de quaisquer armas é proibido nos canteiros e demais instalações do
empreendimento;

•

São proibidos a venda, armazenamento e consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas
nos locais de trabalho e demais instalações do empreendimento;

•

É expressamente proibido o uso de álcool e outras drogas em qualquer lugar das obras;

•

Dever-se-á manter um comportamento adequado em relação à população lindeira,
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evitando-se brigas, desentendimentos e alterações significativas no cotidiano da
população local;
•

Relacionamento ou exploração sexual de menores de idade é crime;

•

É proibido discriminar as pessoas em função de condição social, racial, religiosa, sexual
ou idade/

•

Evitar a contaminação pela AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis (DSTs),
por meio do uso de preservativos (camisinha);

•

É proibido o tráfego de veículos, em velocidades acima da permitida, que comprometam
a segurança dos trabalhadores, equipamentos, animais e pessoas das comunidades
lindeiras;

•

São proibidos a permanência e o tráfego de carros particulares, não vinculados
diretamente às obras, nos canteiros ou nas áreas de construção;

•

Dever-se-á tomar cuidado com relação aos recursos culturais, ocorrência de cavernas,
sítios arqueológicos (vestígios de vida do passado) e paleontológicos (vestígios de
animais pré-históricos e de plantas petrificadas). Caso ocorra algum eventual “achado”,
a comunicação deverá ser feita imediatamente ao Coordenador Ambiental. Essas áreas
somente poderão ser trabalhadas após autorização formal da Coordenação de Meio
Ambiente.

➢ Terraplenagem
Em função das características dos solos da região e dos segmentos suscetíveis a processos
erosivos, serão considerados alguns aspectos, listados a seguir, para os serviços de
terraplenagem, com o objetivo de minimizar, ou mesmo eliminar, a possibilidade de degradação
ambiental decorrente desses serviços.
•

Construção de estradas e vias de acesso:
o O serviço de terraplenagem terá que ser cuidadosamente planejado, objetivando
evitar impactos desnecessários ao meio ambiente, já que representa uma das
atividades mais impactantes da fase de construção;
o Os critérios especificados nas instruções técnicas de projeto deverão ser
respeitados, em relação à drenagem de estradas de acesso e aos tipos de traçado,
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nos quais cortes e aterros deverão, quando possível, ser evitados ao máximo;
o Todos os taludes de cortes e/ou aterros terão que ser devidamente protegidos,
em tempo hábil, a fim de que as instalações também sejam protegidas. O terreno
deverá ser preservado contra a erosão, com o plantio de grama (revegetação) e
instalação de dispositivos de drenagem e contenção.
•

Áreas destinadas às instalações dos canteiros:
o Os critérios de projeto deverão ser rigorosamente observados (captação
e distribuição de água para consumo humano, instalações sanitárias,
instalações elétricas, sistema de proteção contra descargas atmosféricas,
sistema de combate a incêndios, sistema de comunicação via rádio /
telefonia fixa ou celular, etc.);
o Deverá ser evitada a terraplenagem nas áreas do pátio de ferragens, para
depósito de material ao tempo, mantendo-se a vegetação rasteira
(roçando), retirando-se os arbustos e evitando-se, ao máximo, cortar as
árvores eventualmente existentes. A estocagem dos materiais deverá ser
feita sobre calços metálicos ou de madeira, de modo a evitar o contato
direto do material com o solo;
o Os taludes e cortes deverão ser protegidos, e os acessos internos de
circulação, entre os elementos dos canteiros, mantidos sob condições
adequadas.

•

Praças de montagem das torres, praças de lançamento e de emenda dos cabos:
o Todos os taludes de cortes e/ou aterros serão devidamente protegidos;
o Os serviços de terraplenagem/raspagem terão que ser, sempre que possível,
reduzidos ao máximo.

•

Áreas de empréstimo e bota-fora:
o Em obras de implantação de LTs e SEs, em geral, não há, a princípio,
necessidade de materiais de empréstimo e nem a utilização de áreas de “botafora”, uma vez que os materiais retirados nas escavações normalmente são
armazenados em área adjacente ao local e oportunamente reutilizados para
reaterro na própria área escavada;
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o Os serviços de terraplenagem nessas áreas serão planejados com o objetivo de
evitar processos erosivos ao longo de sua utilização;
o Todo o material escavado e não utilizado, proveniente principalmente da camada
superficial rica em matéria orgânica, deverá ser espalhado superficialmente nas
adjacências ou armazenado para, posteriormente, ser utilizado no Projeto de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
o É proibido estabelecer jazidas de empréstimos e bota-fora em APPs, a não ser
com o respaldo do art. 44 da Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais.
➢ Procedimentos Específicos
Remoção de raízes: as raízes das árvores serão removidas nas áreas das bases das torres, e
caso necessário, nos acessos e nas praças de lançamento de cabos, para permitir que
equipamentos e veículos possam circular, desde que esse trabalho não propicie um processo
erosivo, principalmente em solos arenosos.
Disposição das raízes: as raízes das árvores serão dispostas através de uma das seguintes
maneiras, dependendo das exigências regulamentares legais:
•

Nunca poderão ser queimadas;

•

Poderão ser enterradas no local da remoção, sem afetar o sistema de drenagem e
estabilidade do solo;

•

Deverão ser removidas e colocadas na lateral das pilhas/leiras das lenhas que foram
seccionadas provenientes da supressão de vegetação arbórea, ou em outro local que haja
permissão;

•

Poderão ser transformadas em pequenos pedaços de madeira e acondicionadas nas
leiras/pilhas de lenhas.

Disposição das rochas: as rochas poderão ser utilizadas ou dispostas de qualquer uma das
seguintes formas:
•

Espalhadas sob a área da torre, numa densidade e feitio similares ao terreno que as
rodeia, ou retiradas para as laterais da faixa de serviço ou das áreas das torres, praças de
lançamento e outras áreas apropriadas;

•

Espalhadas na faixa de servidão numa densidade e feitio similares ao terreno que as
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rodeia, ou retiradas para a lateral da faixa de serviço ou das áreas das torres, praças de
lançamento e outras áreas apropriadas;
•

Utilizadas para construir passagem molhada no cruzamento do acesso com corpos
d´água;

•

Usadas para estabilizar os cortes laterais dos morros;

•

Usadas como “rip-rap” para estabilização das margens de córregos, quando as
condições do campo permitirem;

•

Usadas para construir muros, cercas de pedras, dissipadores de energia, encabeçamento
de bueiros e outros tipos de contenção;

•

Em último caso, removidas para outro local de aplicação ou áreas de bota-fora
autorizadas.

Disposição de restos de concreto: as sobras ou restos de concreto, incluindo os corpos de
prova, serão removidos e encaminhados para disposição final em áreas autorizadas.
➢ Controle de erosão e de geração de sedimentos
Seu objetivo é minimizar o potencial de erosão e de geração de sedimentos, durante a
construção da LT e ampliação das SEs associadas, e restaurar com eficácia as faixas de servidão
e outras áreas circunvizinhas impactadas. As medidas de controle de erosão e de geração de
sedimentos propostas servirão como modelos para serem usados durante a construção.
Geralmente, o controle de erosão e de sedimentos é alcançado procedendo-se da seguinte forma:
•

Minimizando alterações na conformação original do terreno;

•

Minimizando a quantidade e o tempo de duração da exposição do solo;

•

Protegendo as áreas críticas durante a construção, ao procurar reduzir a velocidade da
água e mudar a direção do escoamento, sistemas de drenagem adequados ou a
manutenção do sistema de drenagem natural;

•

Instalando e mantendo as medidas de controle de erosão e sedimentos durante a
construção, quando necessárias;

•

Efetuando a revegetação o mais rápido possível, após o nivelamento final do terreno.

➢ Drenagem
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Os procedimentos a serem adotados compreendem:
•

Recebimento de proteção, sempre que necessário, dependendo da inclinação do terreno
e do tipo de solo, contra a erosão, em todos os pontos de despejo da vazão de canaletas
e drenos no terreno, através da disposição de brita, cascalho, pedras de mão, grama ou
dispositivos de dissipação de energia;

•

Instalação de caixas de deposição de sólidos, quando necessárias, para os casos em que
possa haver transporte de sedimentos; essas caixas receberão manutenção periódica;

•

Sempre será prevista drenagem que afaste as águas das bases das torres, sendo que essas
áreas serão providas de adequada proteção ao terreno com a devida compactação
necessária e a revegetação herbácea da área;

•

Em glebas suscetíveis à erosão, nas áreas das torres, a plataforma em torno de sua base
deverá estar protegida, devendo possuir declividade que dirija o escoamento para o
terreno natural ou para as canaletas de drenagem, quando necessárias;

•

Nas áreas das praças de montagem e de lançamento, a drenagem permitirá o adequado
trânsito e operação dos equipamentos, quando necessário, sendo garantida pelo uso de
canaletas, pela declividade nas plataformas e pela manutenção da vegetação rasteira
(gramíneas) onde for necessário;

•

As canaletas de drenagem serão construídas com seção e revestimento adequados,
desaguando, sempre que possível, em locais com vegetação densa e firme, quando
necessário.

➢ Abastecimento de água
O abastecimento de água de todos os canteiros de obras será prioritariamente realizado por
meio de ligação temporária à rede pública de abastecimento e, alternativamente, por meio do
uso de poço tubular devidamente licenciado, ou ainda, através do fornecimento com caminhões
pipa.
Os principais procedimentos são:
•

Se já houver poço no canteiro e o seu uso for indispensável, atestar a potabilidade da
água consumida, através de laboratório idôneo (Portaria GM/MS 2.914/2011), caso não
seja suprida pela rede de abastecimento urbana;
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•

Proteger todo o sistema de abastecimento de água contra contaminação, especialmente
caixas d’água e poços, através da localização adequada, por meio de cercas,
sobrelevações e obras similares.

➢ Esgotamento sanitário doméstico e industrial
Os canteiros de obras deverão ser dotados de fossa séptica, caso não se disponha de sistema
público de coleta de esgoto. A opção por fossa séptica, a ser construída atendendo à NBR
7229/1993, versão corrigida: 1997, é a mais recomendável pela facilidade de instalação e
manutenção, quando comparada com as demais opções.
Nas frentes de obra, serão utilizadas tendas sanitárias de campanha. Além disso:
•

Não se deverá efetuar nenhuma ligação entre o sistema de esgotamento sanitário e os
sistemas de drenagem de águas pluviais;

•

Dever-se-á obter aprovação da concessionária local para os locais de disposição final.

➢ Estradas e Vias de Acesso
A partir das rodovias primárias, secundárias e estradas vicinais, deverão ser estabelecidos
os pequenos acessos para serem atingidos os locais das torres e praças de lançamento. Essas
estradas merecerão atenção especial, pois deverão estar estruturadas para suportar o tráfego de
caminhões/carretas (no transporte de estruturas metálicas, cabos, isoladores e materiais de
construção) mesmo durante períodos chuvosos, seja durante as obras seja após suas conclusões,
quando poderão ser utilizadas na inspeção e manutenção da LT.
No Contrato a ser firmado, as empreiteiras deverão definir um procedimento de acessos às
áreas dos canteiros de obra e às torres, apresentando uma planta-chave que indique as estradas
principais da região, identificando, a partir delas, as estradas secundárias, vias vicinais,
caminhos e trilhas existentes, cujos traçados serão utilizados como acesso a cada torre. Incluemse, também, nesse procedimento, os pequenos acessos provisórios novos que, porventura,
tenham que ser implantados. Esse procedimento deverá ser analisado e aprovado, previamente,
pela Fiscalização do empreendedor e pelo proprietário onde será locado o acesso. Caso haja
alguma discordância quanto ao uso de algum percurso/acesso, cada empreiteira deverá
apresentar outra alternativa, objetivando sempre a minimização dos impactos ambientais,
principalmente nas comunidades locais. A construtora ficará responsável por apresentar o
mapeamento dos acessos georreferenciados (formato em KMZ). Só serão utilizadas as estradas
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de acesso autorizadas pelo proprietário e pela fiscalização (empreendedor).
Nas áreas em que houver necessidade de novos acessos ou onde os existentes estiverem
intransitáveis, serão abertas vias de serviço, de acordo com as normas vigentes e tendo como
premissas básicas principais as relacionadas a seguir.
•

Utilização dos acessos existentes, evitando-se a abertura de novos, abertura essa que
ficará condicionada à não existência de acessos antigos e à autorização prévia do
empreendedor e dos proprietários, se for o caso;

•

Se for necessária a abertura de novos acessos, eles deverão situar-se, preferencialmente,
no interior da faixa de servidão. Deverão ser otimizados e evitados acessos em
duplicidade;

•

Nas APPs e ambientes com vegetação nativa, a abertura de novos acessos deverá ser
evitada. Na impossibilidade, a abertura do acesso dependerá de prévia autorização do
órgão ambiental licenciador (IBAMA), dos proprietários e do empreendedor,
obedecendo-se rigorosamente às recomendações técnicas que assegurem a preservação
do meio ambiente e o cumprimento das legislações ambientais pertinentes;

•

Dever-se-á considerar que haverá necessidade de indenizar as perdas temporárias pelo
período em que não for possível a retomada do uso original do solo, no caso de abertura
de novos acessos permanentes/provisórios que interfiram com áreas de produção
agrícola. As interferências com essas áreas, sempre que possível, deverão ser evitadas
ou cuidadosamente executadas;

•

Nos trechos onde for requerido corte do terreno, serão adotadas medidas de
estabilização dos taludes, com os serviços de terraplenagem sendo balanceados com
técnicas de construção compatíveis. Ocorrendo solos muito propensos à erosão, será
executado um sistema de drenagem adequado e, quando necessário, proceder-se-á à
proteção vegetal através do semeio de gramíneas ou utilizando placas de gramas de
variedades, comprovadamente adaptadas à região do empreendimento;

•

A localização das estradas de acesso deverá garantir que as águas pluviais não sejam
drenadas para as bases de torres, ou áreas sem proteção vegetal;

•

Quando os acessos novos cruzarem cercas/divisas de propriedades, serão instaladas
porteiras (colchetes/tronqueiras), provisórias ou definitivas, para possibilitar o tráfego
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pela via, as quais serão mantidas sempre fechadas, de comum acordo com os
proprietários;
•

As estradas de acesso, ao final das obras, terão que ficar nas condições anteriores às da
construção, a não ser que o proprietário da terra especifique diferente e que isso seja
aprovado pelo empreendedor, sendo recomendado elaborar relatório fotográfico antes,
durante e depois de cada acesso pertencente ao proprietário rural, como comprovação
de idoneidade da obra;

•

Os reparos ou a reconstrução de cercas, porteiras, pontilhões, mata-burros, colchetes ou
outras benfeitorias, danificadas por motivo dos trabalhos de construção, serão efetuados
imediatamente, em condições satisfatórias de uso pelos proprietários, em qualidade
idêntica ou superior à existente anteriormente;

•

Para tráfego e sinalização, operação de máquinas e equipamentos, serão cumpridas as
determinações listadas a seguir, dentre outras:
o Só poderão ser utilizadas as estradas internas de acesso autorizadas, negociadas
com os proprietários, bem como será apresentada à concessionária a autorização
de entrada ou acesso à propriedade, emitida pelo proprietário rural.
o Nos casos de desvio de trânsito, após autorização das autoridades competentes,
serão colocadas barreiras, com sinalizações de advertência, que serão removidas
logo após o término dos serviços, deixando o local com suas condições originais.
o Todos os locais que possam estar sujeitos ao acesso de pessoas e/ou veículos
alheios às obras, durante a fase de construção, serão sinalizados, garantindo os
bloqueios ao tráfego, onde necessário, e a segurança dos trabalhadores e dos
usuários quanto ao trânsito de máquinas, carretas, etc.
o Serão tomadas medidas de segurança redobradas, em relação ao tráfego e à
sinalização, nas áreas urbanas situadas nas proximidades dos pontos de apoio
logístico ao empreendimento.

•

Os acessos permanentes às áreas de torres, após a conclusão das obras e durante toda a
fase operacional, serão mantidos em boas condições de tráfego, e os acessos provisórios
somente serão abertos com a autorização do proprietário e do empreendedor;

•

Após a conclusão das obras, as áreas dos acessos provisórios serão completamente
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retornadas às suas condições originais (PRADs específicos), conforme documentação
fotográfica registrada antes de sua abertura, a não ser que o proprietário decida, de forma
diferente, manter o acesso construído em sua propriedade.
Na Figura 9.3, são apresentados alguns exemplos de placas que poderão ser utilizadas
durante as obras da LT.

Figura 9.3 – Exemplos de placas para orientações do trânsito nos canteiros de obras e acessos.

No caso da implantação de novos acessos, serão aplicados procedimentos de controle
ambiental para evitar, quando possível, supressão de vegetação arbórea nativa, erosão
superficial, carreamento de sedimentos e causar o mínimo de impacto ao meio ambiente.
Algumas diretrizes básicas encontram-se listadas no Programa de Prevenção e Proteção contra
Erosão. A construtora é responsável por fornecer um mapa de acessos no formato KMZ,
indicando os existentes e os novos que terão ou não supressão de vegetação.

Supressão de Vegetação
Nos locais de instalação das torres deverá ser efetuada a limpeza da vegetação para se
instalarem as torres; pode-se considerar que essas mesmas áreas corresponderão às praças de
montagem das estruturas delas.
As praças de lançamentos de cabos têm caráter provisório e localizar-se-ão no interior
da faixa de servidão da LT, preferencialmente, em áreas já antropizadas, e, se identificada a
necessidade, após a sua utilização, será realizado um PRAD.
As supressões de vegetação deverão ser executadas com a largura suficiente para
permitir a instalação, operação e manutenção da LT. O desmatamento será realizado de forma
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seletiva, de acordo com a Norma Técnica NBR 5.422/85, considerando supressão total ou
seletiva, esta na faixa de servidão, na parte de fora da faixa de serviço.
A abertura e a limpeza da faixa de servidão, tanto no que se refere à supressão total
quanto à parcial, incluirão o ordenamento do material lenhoso suprimido em local de comum
acordo com cada proprietário. Os procedimentos-padrão a serem seguidos durante o processo
de limpeza são os seguintes:
•

Nenhuma atividade de supressão de vegetação poderá ser feita sem a autorização dos
órgãos competentes (ASV – Autorização de Supressão de Vegetação, concedida pelo
IBAMA);

•

Para todas as motosserras utilizadas nos serviços, exige-se a licença específica, para
porte e uso de motosserra (LPU), que ficará junto com o equipamento, sendo também
observadas as recomendações constantes nas normas e legislação de Segurança do
Trabalho aplicáveis;

•

A vegetação arbustiva, herbácea e árvores de altura compatível com a segurança da LT
que estejam fora da faixa de serviço não poderão ser suprimidas; esse tipo de prática
auxiliará, também, no controle da erosão;

•

O uso de herbicidas é terminantemente proibido para o desmatamento ou controle da
rebrota da vegetação, exceto quando autorizado previamente pelo órgão ambiental e
com o respectivo receituário agronômico. Com isso, se poderá usar herbicida para
erradicação do eucalipto, por exemplo. Havendo a devida autorização, os operários que
executarão essa atividade deverão estar adequadamente treinados e fazendo uso dos
equipamentos de proteção específicos para esse trabalho;

•

É proibido o desmatamento de forma indiscriminada (fora da faixa de serviço),
preservando-se todos os indivíduos cuja altura não ultrapasse a distância mínima
requerida em relação aos cabos;

•

As árvores serão tombadas, sempre que possível, para o interior da faixa de serviço;

•

Qualquer árvore que tombe em cursos d’água e em área de APP será imediatamente
removida e empilhada em local adequado;

•

Árvores que tombarem além do limite da faixa de serviço deverão ser avaliadas caso a
caso, pois, podem, em sua retirada, abrir ainda mais a clareira que se formou quando
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foram tombadas;
•

As árvores localizadas fora dos limites da faixa de serviço não deverão ser, em hipótese
alguma, cortadas com o objetivo de se obter madeira;

•

A supressão não será necessária nas áreas de pastagem ou de culturas agrícolas, exceto
onde houver espécies de rápido crescimento, que interfiram com a segurança ou que
estejam presentes no eixo da faixa; nesse caso, serão completamente erradicadas do
interior da faixa de serviço;

•

Nos locais de torres e praças de lançamento, a área de serviço será desmatada e limpa
somente nas dimensões mínimas necessárias para a instalação da LT;

•

Obstáculos de grande altura e árvores fora da faixa de servidão e que, em caso de
tombamento ou oscilação dos cabos, possam ocasionar danos à LT, serão também
removidos e/ou cortados, a critério da Fiscalização; entretanto, somente serão
executados os serviços fora da faixa de servidão com o conhecimento e autorização
prévias dos proprietários, observando-se também a Norma NBR 5422/85;

•

A supressão seletiva será executada mediante demarcação dos indivíduos a cortar; a
seguir, aplicar-se-á o método de derrubada individual, com motosserra, procurando-se
evitar danos aos demais indivíduos no momento da queda, bem como protegendo a LT
e a segurança dos funcionários que estarão realizando a atividade;

•

Em qualquer atividade de desmatamento ou limpeza de faixa de servidão, não será
permitido o uso de queimada (art. 41 da Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais);

•

Poderão ser dispensados o corte das árvores e a limpeza da faixa de servidão nas
“grotas” onde os cabos da linha cruzarem com bastante altura do solo, devendo,
entretanto, ser garantida a altura mínima de projeto do condutor ao dossel das árvores
mais altas;

•

Procurar-se-á aumentar, quando possível, o espaçamento vertical dos cabos condutores
ao solo nas áreas com remanescentes que constituem matas ciliares, de modo a evitar a
redução da cobertura vegetal e da fauna associada e a erosão do solo.
(1) Reaproveitamento da Madeira (corte)

•

O material suprimido com diâmetro superior a 12,0 cm, que não tiver aproveitamento
comercial ou uso nobre, deverá ser cortado com comprimento variando de 1,0 a 1,5 m
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para lenha, antes de ser empilhada (ordenada na lateral da faixa de serviço);
•

No caso de o corte de árvore ocorrer em terrenos de lavouras, a madeira não deverá ser
arrastada, devendo permanecer no local, na lateral interna da faixa de servidão, de modo
a não causar danos às culturas;

•

A necessidade de destocamento de vegetação de fácil rebrotamento deverá ser
cuidadosamente avaliada, sendo passível de ser executada, dependendo do tipo de solo;

•

A madeira que não for especificamente designada para outros usos será mantida no seu
comprimento e ficará organizadamente empilhada em local definido em comum acordo
com o proprietário, e em consenso com a empreiteira. Essa madeira poderá ser usada na
instalação da LT de várias formas: mourões, pranchões e outros tipos de uso, conforme
a necessidade, desde que haja autorização por escrito do proprietário, especificando a
relação proprietário/construtora. A obtenção da autorização do proprietário para a
utilização da madeira na instalação da LT será de responsabilidade da construtora;

•

Todo o material proveniente de corte de vegetação poderá ser utilizado de acordo com
as necessidades das obras, com a anuência do proprietário.

Escavação para as Fundações das Torres
No que diz respeito à escavação das fundações das torres, serão especialmente observados
os critérios listados a seguir.
•

Serão utilizadas máquinas apropriadas para a abertura das praças de trabalho, bem como
para as escavações das fundações, sendo cada uma apropriada para o tipo de fundação
a ser implantada. As operações com os equipamentos ou máquinas pesadas serão
executadas por funcionários/operadores especializados que podem realizar a atividade
com minimizações de impactos ambientais. O material escavado que vier a ser utilizado
como reaterro das fundações será acondicionado, de maneira a preservar a vegetação
nas imediações. O material escavado e não utilizado será espalhado na área da torre,
sem afetar a drenagem e a qualidade do solo. Poderá ser utilizado na estabilização dos
acessos ou removido para um bota-fora licenciado.

•

A presença de formigueiros e termiteiros (cupinzeiros) na faixa de serviço, em uma
distância de até 15,0 m do centro das cavas de fundação, deverá ser avaliada, para que
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se decida pela sua eliminação ou pela relocação da torre. Aconselha-se consultar a
equipe de Resgate de Fauna, que deverá acompanhar as frentes de supressão.
•

Todos os taludes escavados nas áreas de empréstimo e de bota-fora, quando necessário,
serão, protegidos por meio do plantio ou semeio de gramíneas (revegetação). A área
deverá ser cercada para se evitar acidentes e intervenções prejudiciais à recuperação.

•

Todo o material escavado e não utilizado, proveniente, principalmente, da camada
superficial rica em matéria orgânica, será espalhado superficialmente na faixa de serviço
ou armazenando adequadamente para posterior utilização quando da implantação do
revestimento vegetal;

•

Todas as áreas de escavações serão devidamente cercadas, a fim de evitar a queda de
animais de criação (bovinos, equinos, etc.), pequenos animais e, até mesmo, pessoas.

•

Deverão ser tomadas todas as medidas cabíveis, de forma a evitar o início de processos
erosivos no preparo e limpeza dos locais de execução das fundações, especialmente a
recomposição da vegetação rasteira.

•

Deverão ser providenciadas as proteções e sinalizações adequadas para evitar acidentes
na execução desses serviços com os trabalhadores do empreendimento e nas
proximidades de áreas urbanas/habitacionais, bem como ter o acompanhamento de
técnico de segurança do trabalho.

•

Sempre que necessário, dependendo do tipo de solo e relevo, as fundações deverão
receber escoramentos, conforme definido no projeto, e proteção contra a erosão,
mediante a execução de canaletas, muretas, etc.

•

Quando do término de todas as obras de fundação e seus afloramentos, o terreno à sua
volta será perfeitamente recomposto, revestido com gramíneas, compactado, drenado e
protegido, não dando margem ao início ou aceleração de processos erosivos.

Montagem de Estruturas
As estruturas metálicas das torres deverão ser preparadas, peça por peça e/ou por seções
pré-montadas no solo, nas praças de montagem. Depois, essas estruturas serão içadas com
auxílio de guindastes. Os procedimentos e recomendações ambientais e de segurança a serem
adotados são apresentados a seguir.
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•

Dever-se-ão priorizar procedimentos que diminuam o tempo de montagem e favoreçam
o içamento das torres em menor espaço de tempo;

•

Os serviços de montagem serão executados na área determinada para a praça de
montagem, mantendo-se o processo de recolhimento de resíduos sólidos e oleosos (ver
tópico p. Plano de Gestão de Resíduos – Diretrizes Básicas, deste PAC);

•

Só poderão permanecer na praça de montagem os funcionários necessários à execução
dos serviços;

•

Na execução desses serviços em proximidades com áreas urbanas/habitacionais, para
evitar acidentes, serão providenciadas as proteções adequadas: tapumes, cercas
isolantes, sinalizações, acompanhamento de técnico de segurança, etc.

Instalação dos Cabos Condutores, Para-Raios e Acessórios
A instalação do aterramento deverá ser feita antes do lançamento dos cabos para-raios.
Os suportes da LT deverão ser enterrados de maneira a tornar a resistência de aterramento
compatível com o desempenho desejado e a segurança de terceiros. O aterramento deverá se
restringir à faixa de segurança da LT e não interferir com outras instalações existentes e com
atividades desenvolvidas dentro da faixa.
O lançamento dos cabos condutores e para-raios deverá ser executado a partir das praças
de lançamento, sob tensão mecânica controlada automaticamente, até ser obtido o fechamento
recomendado pelo projeto para cada vão da LT, seguindo-se o grampeamento deles. As praças
de lançamento deverão ser sinalizadas com placas de advertência, conforme estabelecido pela
segurança do trabalho.
Para a sinalização, serão identificados os pontos obrigatórios (rotas aeroviárias e
fluviais, vales profundos, cruzamentos com rodovias e outras), para os quais serão executados
projetos específicos de sinalização aérea e de advertência, baseados nas Normas da ABNT e
nas exigências de cada órgão regulador envolvido.
Os principais procedimentos a serem adotados deverão considerar as seguintes ações:
•

Evitar, quando possível, praças de lançamento de cabos situadas em encostas íngremes
e/ou próximas a cursos de água;
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•

Reduzir, quando possível, o número e a área utilizada em função da implantação das
praças de lançamento;

•

Armazenar, sempre que possível, as camadas superficiais do solo escavado, para
posterior utilização nos PRADs;

•

Remodelar a topografia do terreno ao término da utilização da respectiva praça de
lançamento, quando necessário, restabelecendo o solo, as condições de drenagem e a
cobertura vegetal;

•

Limitar a abertura da faixa de serviço em APPs, na medida estritamente necessária, de
forma a evitar maiores interferências no trecho atravessado;

•

Sinalizar as praças de lançamento de instalação dos cabos condutores;

•

Instalar estruturas de proteção com altura adequada, para manter a distância necessária
entre os cabos, os obstáculos atravessados e o solo, nos casos de travessias sobre
rodovias, linhas elétricas e de telecomunicações e outros cruzamentos;

•

Colocar sinais de advertência pintados com tinta fosforescente se as empolcaduras
(traves de proteção ao lançamento dos cabos) forem situadas a menos de 2,0 m do
acostamento da estrada. Os sinais serão colocados de modo tal que fiquem facilmente
visíveis dos veículos que trafeguem nos dois sentidos. Em rodovias de maior
importância, é recomendada a utilização de lâmpadas de advertência tipo “pisca-pisca”;

•

Todas as cercas eventualmente danificadas durante a fase de instalação dos cabos serão
reconstituídas após o lançamento;

•

A execução das valetas para contrapeso deverá garantir condições adequadas de
drenagem e proteção contra erosão, tanto na fase de abertura como na de fechamento,
recompondo o terreno ao seu término, podendo ainda ser utilizados os poços profundos
para a realização do aterramento da LT;

•

As atividades somente deverão ser iniciadas após a Segurança do Trabalho reconhecer
os riscos e divulgá-los para os trabalhadores envolvidos nelas.

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

153

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Comissionamento - Ações
•

Verificação prévia de acessos e praças de lançamento e de torres – limpeza, retirada de
concreto, fitas metálicas e demais resíduos que, porventura, se encontrem nestes locais;

•

Verificação prévia das áreas de canteiros, pátios de ferragens, centrais de concreto;

•

Na fase de comissionamento das obras propriamente dito, será inspecionado o estado
final de:
o Áreas florestais remanescentes;
o Preservação das culturas e pastagens;
o Remoção de todos os resíduos da obra;
o Vãos livres de segurança, verticais e laterais, entre árvores e a LT;
o Limpeza de proteção contra fogo;
o Proteção contra erosão e ação das águas pluviais;
o Reaterro das bases das estruturas;
o Estado dos corpos d’água.

Recomposição
(1) Procedimentos de Restauração do Terreno
•

Nos locais onde não houver problemas de erosão, poder-se-á aguardar o tempo
necessário para que a vegetação rasteira volte a cobrir o terreno. Porém, quando for
necessária imediata proteção, serão proporcionadas condições do solo em receber
sementes de espécies vegetais da região, em comum acordo com o proprietário, de modo
que ele possa voltar às atividades normais em seu imóvel. Em áreas florestadas, serão
praticadas técnicas que permitam a revegetação característica do local. Finalmente,
quando necessária, deverá ser feita a instalação de canaletas de drenagem, com seção e
revestimentos adequados;

•

A vegetação rasteira será preservada, quando possível, sendo removida apenas nos casos
indispensáveis à execução dos serviços, já que ela tem importância fundamental para a
proteção do terreno, pois forma uma rede que impede o desgaste da camada superficial,
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além de aumentar sensivelmente a absorção de água pelo solo;
•

Para melhor fixação das placas de grama, quando for necessária sua utilização,
especialmente em áreas com declividade significativa, dever-se-á utilizar o recurso de
estaqueamento, principalmente nos taludes.
(2) Controle Provisório da Erosão

•

Deverão ser tomadas, o mais rapidamente possível, as medidas de estabilização nas
áreas, após o lançamento dos cabos.
(3) Medidas Permanentes de Restauração

As medidas permanentes de restauração e revegetação natural servirão para controlar a
erosão e a sedimentação, através da estabilização de uma camada superior que proteja o solo e
do uso de dispositivos de drenagem para conduzir ou conter o escoamento e os sedimentos
carreados. Os principais requisitos são estes:
•

O nivelamento final será concluído, assim que possível, depois da escavação e da
reconformação do solo, mas não deverá passar de 90 dias, se as condições climáticas
permitirem;

•

Todos os detritos da construção serão removidos, e o trecho será regularizado,
procurando-se restituí-lo às condições normais, para que o solo esteja bem preparado
para o plantio ou revegetação;

•

A camada superior será segregada e deverá ser distribuída de volta numa camada
uniforme ao longo do trecho.
(4) Drenagens e Proteções Permanentes

•

Todos os dispositivos de drenagem necessários serão construídos depois das atividades
de lançamento de cabos;

•

Para formar um canal provisório com berma na base do declive adjacente ou uma
cumeeira de solo compacto, este será levemente escavado e compactado. A berma
deverá ser ampla e gradual.
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Revegetação
As plantas ideais para serem usadas na revegetação da faixa de servidão e nas áreas das
Subestações associadas são aquelas que: (i) enraízam facilmente; (ii) são longas, lisas e
flexíveis; (iii) são espécies nativas, forrageiras adaptadas (leguminosas e gramíneas) ou outras
encontradas em abundância próximo aos locais de trabalho; (iv) são solicitadas pelo proprietário
e aprovadas pelo empreendedor.
Quando houver necessidade da realização de serviços de Engenharia Civil e de
revegetação numa mesma área, esta última sempre deverá ocorrer posteriormente. Os serviços
de revegetação deverão, sempre que possível, ser iniciados no período de chuvas e concluídos
com um mês de antecedência do novo período de estiagem, para que as plantas possam se
desenvolver e enfrentar o período de seca.
No entanto, em situações que ponham em risco a saúde humana, o bem-estar de
comunidades, a segurança da LT ou a integridade de recursos hídricos, florísticos ou
faunísticos, a revegetação deverá ser realizada imediatamente, independentemente da época do
ano.
(1) Revestimento Vegetal
•

As áreas com declives mais íngremes do que 3:1 receberão recobrimento vegetal
imediatamente após o término do lançamento dos cabos, de acordo com os
procedimentos recomendados, datas de plantio, considerando as condições climáticas;

•

A semeadura será preparada usando equipamentos adequados, ou será feita a lanço,
dependendo do tipo e do preparo do solo;

•

Se o plantio não puder ser feito nas épocas recomendadas para a semeadura, por
qualquer motivo, deverão ser usados, então, controles temporários de erosão e
sedimentos. O plantio será, portanto, feito no princípio da próxima estação propícia para
tal;

•

Poderão ser usadas misturas alternativas de sementes, se forem especialmente
requisitadas pelo proprietário da terra e aprovadas pelo empreendedor.
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Recuperação de Áreas Degradadas
Todas as áreas alteradas para instalação do empreendimento, relacionadas a seguir,
deverão ser recuperadas, de acordo com as diferentes diretrizes ambientais apresentadas neste
EIA.
•

Vias de acesso temporárias que, após a instalação da LT, não serão utilizadas;

•

Áreas de empréstimo e bota-fora, que tenham sido usadas na execução das obras;

•

Praças de lançamento de cabos;

•

Canteiros de obra.
As áreas citadas deverão ser recuperadas concomitantemente ao andamento da

construção, de maneira que, ao término da etapa construtiva de cada local, estejam
completamente reconstituídas. Contudo, os serviços de revegetação deverão ser realizados em
período adequado à sobrevivência e ao desenvolvimento das plantas.
Em situações que prejudiquem a saúde humana, o bem-estar de comunidades, a
segurança da LT ou a integridade de recursos hídricos, florísticos ou faunísticos, a revegetação
deverá ser efetuada imediatamente, independentemente da época do ano.

Saúde e Segurança nas Obras
Com base na experiência do empreendedor em outras obras, é possível antever os tipos
de acidentes que podem nelas ocorrer, tais como: os decorrentes de trânsito de veículos e da
utilização de equipamentos e ferramentas; os decorrentes do desmonte de rochas; lesões
causadas por animais selvagens ou peçonhentos; doenças causadas por vetores transmissores,
parasitas intestinais ou sexualmente transmissíveis, dentre outros. Assim sendo, pode-se
estabelecer as necessidades de pessoal, equipamentos e materiais capazes de atender a situações
de emergência, assim como cumprir as rotinas de saúde ocupacional e segurança, exigidas pela
legislação do trabalho no Brasil.
Em função disso, definem-se como objetivos gerais do Programa de Saúde e Segurança
nas Obras, a ser elaborado e executado pelas empreiteiras:
•

Promover as condições de preservação da saúde e segurança de todos os empregados
das obras;
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•

Dar atendimento às situações de emergência;

•

Ampliar o conhecimento sobre prevenção da saúde e de acidentes aos trabalhadores
vinculados às obras.
Como as obras serão executadas por empreiteiras às quais pertencem os quadros de

empregados, a estratégia desse Programa orienta-se por exigir delas os serviços necessários na
área de Saúde e Segurança, assim como fiscalizar e avaliar, continuamente, a execução desses
serviços, de acordo com as normativas e legislações do trabalho e saúde pertinentes.
Deverá ser feita a estruturação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e Medicina do Trabalho (SESMT), atendendo, no mínimo, à NR-04 do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE). Deverá ser feita a estruturação da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), segundo a NR-05 do MTE, com empregados de cada empreiteira, a qual se
reunirá periodicamente e deverá elaborar o Mapa de Riscos Ambientais, bem como cumprir as
atribuições previstas na referida norma.
Na Área de Segurança do Trabalho, deverá ser previsto, no mínimo, um engenheiro de
Segurança do Trabalho e um técnico de Segurança do Trabalho. Esse engenheiro atuará como
coordenador da área e o técnico, na Gestão, dando suporte às necessidades do Coordenador. Os
demais profissionais de Segurança do Trabalho deverão ser contratados em função das
necessidades do empreendimento e de atendimento à NR-04.
Na Área de Saúde Ocupacional, deverá ser previsto, no mínimo, um enfermeiro do
Trabalho e um técnico de Enfermagem do Trabalho. O enfermeiro atuará como coordenador da
área e o técnico, na Gestão, dando suporte às necessidades do Coordenador. Os demais
profissionais de Saúde Ocupacional deverão ser contratados em função da necessidade do
empreendimento e de atendimento à NR-04.
Os profissionais que comporão o SESMT deverão ter experiência prévia na área e, de
preferência, em empreendimentos similares. Quanto às instalações, deverão ser previstos
ambulatórios nos canteiros de obras construídos, equipados conforme legislação aplicável.
Deverão ainda ser conduzidos por profissionais qualificados da área de Saúde.
Em relação ao transporte para atendimento de emergência, devem ser previstas, no
mínimo, ambulâncias de Suporte Básico (Tipo B), distribuídas nos trechos de obras, de forma
que o deslocamento desses veículos até o ponto de emergência não ultrapasse 10 minutos.
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É fundamental a elaboração de um Plano para Emergências Médicas e Primeiros
Socorros, incluindo a implementação de convênios com os serviços hospitalares das cidades
mais próximas às obras, garantindo o pronto atendimento de casos emergenciais, quando a
remoção vier a ser necessária.

Além disso, devem-se providenciar:
•

A previsão de instalações de canteiros e frentes de obras com abastecimento de água
potável e sistemas adequados de disposição/tratamento de efluentes líquidos e
segregação, disposição e armazenamento temporário dos resíduos sólidos;

•

A previsão de estruturas de prevenção e combate a incêndios;

•

A previsão de um sistema de comunicações entre as frentes de obras, veículos em
trânsito, canteiros e unidades de atendimento.
Após a estruturação desse trabalho, deverá ser garantido que nele estejam descritos os

recursos de assistência e remoção, objetivando divulgar o Plano a todos os empregados, de
modo que sejam acionadas as pessoas indicadas para prestar atendimento imediato.
A finalidade é, portanto, a estruturação dos serviços de Segurança do Trabalho e de
Saúde Ocupacional, em todos os canteiros e frentes de obras, atendendo às rotinas de prevenção
e controle em casos emergenciais, incluindo uma atividade associada de remoção de
acidentados, nos casos mais graves, a ser detalhada no PBA. Um resumo das diretrizes a serem
obedecidas pelas empreiteiras é apresentado a seguir.
(1) PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE)
Durante as obras, a responsabilidade principal pela implementação e manutenção de
medidas preventivas contra acidentes e de medidas corretivas, que porventura forem exigidas,
é das montadoras ou empreiteiras. O PAE visa, nessa fase, corrigir, de forma sistematizada,
eventuais falhas no gerenciamento dos riscos de obra. Na fase de operação, o PAE também será
necessário, no que diz respeito a acidentes nas instalações, mas sua aplicação será de
responsabilidade da empresa operadora. Esse PAE está associado, em especial, aos impactos
Criação de Expectativas Favoráveis na População, Criação de Expectativas Desfavoráveis
na População, e interferências no Cotidiano da População.
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O PAE a ser desenvolvido terá como finalidade estabelecer procedimentos técnicos e
administrativos a serem adotados em situações de dificuldades prementes que, eventualmente,
venham a ocorrer, resultando em atuações rápidas e eficazes, visando preservar a vida humana,
bem como a segurança das comunidades circunvizinhas. São objetivos específicos deste Plano:
•

Estabelecer uma sistemática de desencadeamento de ações para o combate a possíveis
emergências, de modo que sejam rapidamente adotadas as providências, por meio da
utilização de matrizes de ação necessárias à minimização das consequências geradas por
cada ocorrência;

•

Estabelecer responsabilidades e rotinas de desencadeamento de ações necessárias para
o pronto atendimento emergencial, identificando antecipadamente a disponibilidade de
recursos humanos e materiais, meios de comunicação e órgãos externos que possam
contribuir para a execução do que for planejado;

•

Criar uma rotina de ações que venham a ser, ordenadamente, desencadeadas para
atendimento às emergências, de maneira clara, objetiva e direcionada.
As principais metas do PAE são:

•

Treinar e capacitar todos os trabalhadores e designar uma equipe de acionamento e
combate a ocorrências emergenciais;

•

Evitar ou minimizar, ante uma emergência, quaisquer danos às pessoas, às propriedades
e ao meio ambiente.
Os indicadores para monitorar e atender as respectivas metas são:

•

Quantidade de trabalhadores treinados para a realização das atividades;

•

Percentual de emergências controladas, sujeitas à avaliação da eficácia do Plano,
considerando os aspectos de extensão dos danos, adequação de procedimentos, tempo
de resposta e eficiência dos envolvidos.
Os procedimentos detalhados do PAE serão exigidos das empreiteiras, na licitação,

visando ao tratamento de qualquer acidente eventual durante as obras. Para a fase de operação,
o empreendedor deverá adaptar, detalhar e implantar este Plano.
O público-alvo é composto pelos trabalhadores e responsáveis pelas obras e,
posteriormente, pela operação do empreendimento.
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Este Plano tem uma inter-relação direta com o Sistema de Gestão Ambiental, com as
ações deste PAC e os Programas de Comunicação Social e de Educação Ambiental.
A primeira etapa de implantação do PAE deverá ser iniciada junto com a mobilização
geral para as obras, devendo terminar quando das atividades da pré-operação do
empreendimento. A etapa de operação deverá dispor de um PAE específico, acionável a
qualquer momento.
Instalações de Proteção contra Incêndios
•

Deverão ser instalados equipamentos de combate a incêndios nos canteiros, que também
deverão ser devidamente sinalizados;

•

Também deverão ser elaborados os Projetos de Instalações contra Incêndios, com o
intuito de obter o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), ou documento
similar emitido pelo referido órgão.

Arqueologia
As áreas de instalação da LT e dos canteiros de obras serão objeto de prospecções
arqueológicas, e eventual resgate do patrimônio identificado, em cumprimento à legislação
específica vigente. As atividades de resgate do material arqueológico que venha a ser
identificado deverão seguir o proposto no Programa de Gestão do Patrimônio Cultural e
Arqueológico.

Cuidados com a Fauna Silveste
As diretrizes básicas de cuidados com a fauna silvestre são as seguintes:
•

Acompanhar as atividades de supressão para resgate e afugentamento dos animais em
situação de risco;

•

Implantar sinalização e elementos de redução de velocidade, quando possível, nas vias
de acesso nas proximidades de formações florestais e/ou corpos d’água, para evitar
atropelamentos da fauna silvestre;

•

Instalar sinalizadores anticolisão, sempre que necessário, para a avifauna nos cabos
para-raios, em locais com maior concentração de indivíduos, como corpos hídricos,
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vales entre morros e em fragmentos de vegetação nativa inseridos em paisagem com
predomínio de atividades humanas;
•

Instalar cercas protetoras ao redor das valas abertas para as fundações das torres, que
podem funcionar como armadilhas para alguns indivíduos.
Cabe mencionar, ainda, que, no âmbito do Programa de Educação Ambiental para os

Trabalhadores (PEAT), medidas sobre cuidados com a fauna silvestre e prevenção de acidentes
com animais peçonhentos serão temas abordados para a força de trabalho contratada para as
obras.

Desmobilização de Canteiros e Frente de Obras
A desmobilização deverá abranger a recuperação de uso da área anteriormente ocupada
pelas instalações, ou o aproveitamento das instalações para outras finalidades, sempre de acordo
com o Contrato firmado com o proprietário da área. Deverá ser de responsabilidade da obra
entregar ao proprietário o imóvel dele em boas condições de uso, local limpo, as caixas de
separação de água e óleo, caixas de contenção, de gordura e fossas sépticas devidamente limpas
e vazias. Todo descarte deverá ser encaminhado de acordo com o Plano de Gestão de Resíduos.

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS (DIRETRIZES BÁSICAS)
A construção de uma linha de transmissão implica a execução de várias atividades que
geram diversos tipos de resíduos, desde inertes até aqueles que deverão receber disposição final
em local adequadamente preparado e, eventualmente, distante de onde foram gerados. Por isso,
o Gerenciamento de Resíduos constitui-se em um conjunto de recomendações e procedimentos
que visam, de um lado, reduzir a um mínimo a sua geração e, de outro, traçar as diretrizes para
o manejo e disposição deles e dos materiais perigosos ou tóxicos, de forma a minimizar os seus
impactos ambientais. Tais procedimentos e diretrizes terão que estar incorporados às atividades
desenvolvidas diariamente pela empreiteira, desde o início das atividades.
O objetivo básico é, portanto, assegurar que a menor quantidade possível de resíduos
seja gerada durante a construção e operação do empreendimento e que esses resíduos sejam
corretamente coletados, estocados e dispostos, de forma que não resultem em emissões de
gases, líquidos ou sólidos que representem impactos significativos sobre o meio ambiente.
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Essas diretrizes orientarão as empreiteiras que deverão elaborar os procedimentos a
serem efetivamente utilizados, os quais terão que ser submetidos à aprovação dos responsáveis
pela Gestão Ambiental do empreendimento. O gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos
será, portanto, baseado nos princípios da redução na geração, na maximização da reutilização e
da reciclagem e na sua apropriada disposição.
Para atingir tal objetivo, os trabalhadores terão que ser instruídos para:
•

Identificar e classificar os tipos de resíduos;

•

Escolher alternativas tecnicamente aceitáveis para sua disposição e tratamento;

•

Documentar os processos de coleta, tratamento e disposição de resíduos;

•

Estabelecer disposição final para todos os tipos de resíduos, conforme normas e
legislação em vigor;

•

Atender a todas as regulamentações legais das práticas de manejo de resíduos.
O gerenciamento de resíduos de obras deve atender, principalmente, à Lei 12.305, de

02/08/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), à Lei 9.966, de
28/04/2000, às Resoluções CONAMA 275/01, 307/02, 313/02, 348/04, 358/05, 362/05 e
450/12, além das normas ABNT 10004/04, 11.174/90, 12.235/92 e 13.853/97, que contêm a
maioria das definições pertinentes aos resíduos gerados em obras civis.
Assim, resíduo sólido é definido como aquele que, na forma sólida ou semissólida, é
decorrente de atividades industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de
varrição. Incluem-se também os líquidos cujas características tornem inviável o seu lançamento
na rede pública de esgoto ou em corpos d’água.
A periculosidade de um resíduo é definida quando põe em risco a saúde das pessoas,
provocando ou acentuando o aumento de incidência de mortalidade ou doenças, e o meio
ambiente, ao ser manuseado ou destinado de forma inadequada. A segregação dos resíduos será
realizada, preferencialmente, pelo gerador (na origem), ou nas áreas de acondicionamento,
respeitadas as classes de resíduos.
Através da Resolução CONAMA no 275/2001, que versa sobre o código de cores para
diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva, uma codificação que relaciona cores a tipos de
resíduos foi desenvolvida e instituída. A Tabela 9.5 apresenta essa relação, que será empregada
para a identificação visual dos materiais a serem coletados, armazenados e transportados,
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objetivando a implantação de parâmetros de coleta seletiva nos canteiros e áreas de vivência
das frentes de obras.
Tabela 9.5 – Parâmetros de Coleta Seletiva
COR DO COLETOR
Azul
Vermelho
Verde
Amarelo
Preto
Laranja
Branco
Roxo
Marrom
Cinza

TIPO DE RESÍDUO
Papel/Papelão
Plástico
Vidro
Metal
Madeira
Resíduos perigosos
Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde
Resíduos radioativos
Resíduos orgânicos
Resíduo geral não reciclável, misturado ou contaminado, não passível de separação
Fonte: Resolução CONAMA nº 275/2001.

Em termos de simbologia de produtos a serem reciclados, será adotada a nomenclatura
internacional. A adoção de um sistema de identificação de fácil visualização, de validade
nacional e inspirado em formas de codificação já adotadas internacionalmente, será essencial
para a coleta seletiva de resíduos, viabilizando a reciclagem de materiais.
Os coletores de resíduos devem estar acondicionados, não tendo contato com o solo e
nunca excedendo sua capacidade de armazenamento. Os acondicionamentos de resíduos devem
estar em local coberto e tampado, evitando a proliferação de insetos e acúmulo de água pluvial.
Os caminhões betoneiras devem ter as bicas lavadas, preferencialmente nas áreas das torres,
direcionando os resíduos para dentro das cavas destas ou encaminhando-os para disposição em
locais pré-determinados dentro dos canteiros de obras.
(1) Gestão de Resíduos
A geração de resíduos será evitada ou mitigada mediante a redução das fontes produtoras,
considerando-se:
•

Aquisição de produtos com o mínimo de embalagem (alimentos e produtos de papel);

•

Uso de produtos com maior durabilidade e capacidade de restauração, como ferramentas
de trabalho duráveis;

•

Substituição de produtos com um único uso por produtos reutilizáveis;

•

Utilização de menos recursos, como fotocópias frente e verso;

•

Encontro de outros usos para os resíduos, com a reutilização e reciclagem;

•

Treinamento dos trabalhadores em princípios de gestão dos resíduos;

•

Distribuição e identificação de recipientes adequados para resíduos;
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•

Disposição correta de resíduos.
No treinamento introdutório para todos os empregados admitidos nas obras, de acordo

com as normas e determinações do Ministério do Trabalho, será dada ênfase à Gestão de
Resíduos; portanto, todos os trabalhadores estarão envolvidos na boa prática de manejo deles.
Cada canteiro contará com uma equipe de limpeza dimensionada de acordo com o seu
porte e capacidade. Essa equipe também será responsável pela limpeza diária de todas as
repúblicas (casas na cidade utilizadas como alojamento para os empregados da empreiteira),
caso existentes. Em cada frente de obras, o técnico de segurança e o encarregado por ela
realizarão palestras periódicas e fiscalização constante na prática de manejo de resíduos.
As instalações, equipamentos e utensílios dos refeitórios dos canteiros terão que estar
sempre em perfeitas condições de higiene. As refeições poderão ser terceirizadas de
restaurantes da sede municipal ou outra, chegando através de quentinhas, a serem,
posteriormente, devidamente recolhidas e encaminhadas para reciclagem. Quaisquer falhas no
cumprimento das regulamentações das práticas de manejo de resíduos terão de ser sanadas de
imediato, com a identificação de desvio do procedimento e treinamento das pessoas
responsáveis pelo ocorrido.
É importante mencionar que o Inspetor Ambiental do empreendedor também
supervisionará a aplicação dos planos de manejo de resíduos da empreiteira. Ao identificar um
não cumprimento de alguma diretriz desses planos ou a execução de alguma prática
incorretamente, o Inspetor Ambiental abrirá uma Não Conformidade Ambiental, conforme
definido no Sistema de Gestão Ambiental das Obras, e a comunicará ao Coordenador do SGA.
Inter-relação com outros Planos e Programas
O Plano Ambiental para a Construção (PAC) será implementado em articulação com
todos os demais programas, principalmente o Programa de Prevenção e Proteção contra Erosão,
o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), os Programas de Comunicação
Social, de Educação Ambiental, o Programa de Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico,
o Programa de Supressão de Vegetação e o Programa de Gestão das Interferências com as
Atividades de Mineração.
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
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executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
No caso específico deste Plano, haverá duas equipes principais de Supervisão e Inspeção
na Estrutura Funcional do PAC:
➢ Equipe do Empreendedor – Coordenador de Meio Ambiente de Instalação
Esse profissional, que ficará lotado na sede da empresa responsável pelo
empreendimento, deverá ter, como qualificação, Curso Superior completo e experiência na área
de Meio Ambiente. Será o responsável por garantir o cumprimento de todos os requisitos
ambientais previstos nos Contratos do empreendedor com as empreiteiras, no EIA e,
especificamente, neste PAC, cujo detalhamento será apresentado no Projeto Básico Ambiental
(PBA), na próxima fase dos estudos. Responsabilizar-se-á, também, pelo atendimento aos
pareceres técnicos do órgão ambiental licenciador. Da mesma forma, sob sua responsabilidade
estarão profissionais da área ambiental (técnicos e engenheiros) que darão todo o suporte
técnico para execução das atividades de instalação da LT e de obras das SEs.
➢ Equipe das Empreiteiras
As empreiteiras terão de dispor de um profissional, responsável pela área ambiental, que
deverá exercer a função de acompanhamento e implantação das atividades de preservação e
proteção ambiental das obras. Deverá ter Curso Superior completo e experiência em Meio
Ambiente. Ele deverá garantir que todas as equipes de frentes de obras atendam aos requisitos
básicos ambientais previstos no Contrato de cada subcontratada com a empreiteira ou com o
empreendedor, no EIA, no PBA e respectivas licenças ambientais, na legislação e nas normas
nacionais e internacionais aplicáveis. Deverá ser capacitado para firmar os laudos ambientais a
serem elaborados, como os de cubagem. O responsável ambiental da construtora deverá
acompanhar as obras nas frentes de serviço.
Cronograma de Execução
A implementação deste PAC ocorrerá durante todo o período de obras. O cronograma
detalhado deste Plano será apresentado na etapa de planejamento executivo do
empreendimento, no âmbito do Projeto Básico Ambiental (PBA).
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Programa de Prevenção e Proteção contra a erosão
Justificativa
De acordo com os dados apresentados no Diagnóstico Ambiental deste EIA, bem como
na avaliação do impacto Interferências no Solo, constata-se que, na AE, ocorrem, em maior
proporção, solos com Muito Forte (MF) suscetibilidade à erosão (55.951,76 ha ou 66,55%),
dentre eles o Cambissolo Háplico e o Neossolo Litólico em relevo ondulado, forte ondulado e
montanhoso. Tais classes e solos, na Área Diretamente Afetada (ADA), recobrem cerca de
123,27 ha ou 31,90%.
As principais causas do solapamento das bases são a natureza do solo, declives
acentuados com encostas convexas, clima da região, desmatamentos, implantação de pastagens
e comportamento geotécnico do maciço rochoso. Outro fator que pode também ser considerado
é o pisoteio do gado, contribuindo para a compactação do solo. A precipitação acima dos 1.400
mm anuais também se torna um outro fator desencadeador de processos erosivos nessas classes
de solo.
No âmbito deste Programa, também foi considerada a vulnerabilidade geotécnica de
determinados segmentos do traçado da LT, tendo em vista serem sujeitas a movimentos de
massa, em função, principalmente, da declividade desses locais. A ADA da LT atravessa
relevos com declividades elevadas, assim como solos e litologias com vulnerabilidade
geotécnica, apresentando encostas sujeitas a movimentos de massa em diversos trechos. A
supressão da vegetação, mesmo que em pequena escala, necessária para a instalação da LT,
para a abertura de acessos e implantação de praças de montagem e lançamento de cabos, poderá
vir a ocasionar o início ou a intensificação dos processos erosivos que, eventualmente, já
estejam em curso, notadamente nos trechos onde ocorrem solos de elevada suscetibilidade à
erosão.
Já nos trechos em que há risco de movimentos de massa, os cuidados devem ser
redobrados, visando evitar o desencadeamento de processos de reptação e solifluxão que podem
culminar com esses fenômenos, além de escorregamentos e queda de blocos, entre outros.
Assim, é necessário que medidas preventivas venham a ser adotadas.
Cabe destacar que os movimentos de massa associados a deslizamentos,
desmoronamentos, movimentos de blocos e fluxos, apesar de serem naturais e relacionados,
principalmente, com a ação da gravidade, podem ser intensificados pela ação humana.
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Entretanto, em obras de implantação de linhas de transmissão, não são esperados eventos
associados a movimentos de massa, uma vez que não se realizam movimentações de terra que
favoreçam tais ocorrências.
Em função das obras, o início e/ou a intensificação dos processos erosivos que,
eventualmente, já estejam em curso nessas áreas, notadamente nos trechos cujas terras têm
Forte e Muito Forte suscetibilidade à erosão, poderão se agravar em função da movimentação
das máquinas a serem utilizadas para a abertura e/ou melhoria de acessos já existentes e
instalação de praças de montagem e lançamento de cabos. A realização dessas atividades poderá
contribuir para a alteração da estabilidade morfodinâmica nessas áreas.
Objetivos
Este Programa tem por objetivo principal identificar as áreas críticas, com maior
fragilidade física em relação à propensão natural ao desenvolvimento e/ou aceleração de
processos erosivos e movimentos de massa, sugerindo, quando necessário, alterações nos locais
de instalação das torres da LT. Objetiva, também, propor medidas de prevenção quanto à
indução e/ou aceleração de processos erosivos durante o período das obras.
Metas e Indicadores
As principais metas deste Programa são:
➢ Corrigir e/ou controlar 100% dos processos erosivos identificados e diagnosticados ao
longo do empreendimento, através do uso de estruturas físicas apropriadas;
➢ Implantar as medidas de prevenção, controle e manutenção apropriadas aos
locais/situações com presença de processos erosivos e/ou características fisiográficas
favoráveis a estes, até o controle, recuperação e/ou estabilização de 100% das áreas foco
das ações deste programa.
Os indicadores de efetividade são:
➢ Percentual de áreas com processos erosivos diagnosticados em relação às ações
implementadas para seu controle e estabilização;
➢ Percentual de áreas com características fisiográficas favoráveis a instalação de
processos erosivos em relação às ações implementadas para sua prevenção.

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

168

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Público-alvo
O empreendedor, as empreiteiras e, de forma direta, os proprietários dos imóveis
atravessados e populações lindeiras ao empreendimento. Os órgãos ambientais também
constituem o público-alvo deste Programa.
Metodologia
Este Programa deverá ser executado segundo as ações básicas listadas a seguir.
➢ Quantificação e cadastramento de eventuais focos erosivos que venham a se
desenvolver na área de instalação da LT e nas vias de acesso a serem utilizadas para as
obras, quando da instalação do empreendimento;
➢ Verificação detalhada, ao longo das áreas de intervenção pelas obras, da ocorrência de
erosão e eventual transporte de sedimentos para os talvegues receptores;
➢ Localização de áreas críticas (locais de maior fragilidade física);
➢ Associação dos dados dos estudos geológico-geotécnicos contidos no projeto de
fundações das torres, em especial os referentes às áreas críticas;
➢ Implantação de revestimento vegetal ou de medidas físicas nos trechos mais suscetíveis
à erosão;
➢ Execução de um sistema de drenagem permanente e/ou provisório (calhas, calhas de
crista, canaletas, saídas laterais com dissipadores de energia e caixas de sedimentação),
na ADA, evitando ou minimizando a erosão superficial nas áreas afetadas pelas obras e
assegurando o bom escoamento das águas;
➢ Conservação e observação/monitoramento da adequação e conformidade das eventuais
obras de contenção realizadas, verificando as deficiências que possam ocorrer no
sistema de drenagem, tipo de vegetação implantada, eventuais obstruções de drenos,
etc., prevenindo novas instabilizações e, ao mesmo tempo, contribuindo para a adequada
manutenção dos sistemas instalados;
➢ Aplicação e recomposição periódica de material de preenchimento dos sulcos de erosão,
porventura, formados.
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Inter-relação com outros Planos e Programas
Este Programa tem relação marcante com as diretrizes do Plano Ambiental para a
Construção (PAC) e com o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Cronograma de Execução
O cadastro das áreas sensíveis será feito a partir do início das obras, ao passo que as
medidas de proteção deverão ocorrer por toda a fase de instalação do empreendimento,
enquanto que o monitoramento dessas áreas deverá ocorrer até a estabilização das áreas
afetadas. O cronograma detalhado deste Programa será apresentado na etapa de planejamento
executivo do empreendimento, no âmbito do Projeto Básico Ambiental (PBA).
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Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Justificativa
A recomposição de áreas degradadas da LT é obrigatória e necessária, já que contribuirá
para evitar que novos processos erosivos sejam instalados, possibilitando a retomada do uso
original ou alternativo das glebas de entorno imediato das áreas impactadas pelas obras. Este
Programa trata da mitigação do impacto de Interferências no Solo e, parcialmente, do impacto
de Interferências no Cotidiano da População.
Objetivos
A recuperação das áreas degradadas, em função de atividades relacionadas com a
construção da LT, tem, como objetivo principal, definir as principais estratégias a serem
adotadas visando à estabilização dos terrenos e controle de processos erosivos, revegetação das
áreas degradadas, à recuperação das atividades biológicas no solo, além do tratamento
paisagístico das áreas afetadas, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental, em
conformidade com valores socioambientais.
Este Programa deverá fornecer diretrizes gerais com os seguintes objetivos:
➢ Restabelecer a relação solo/água/planta nas áreas atingidas pelo empreendimento e
recompor o equilíbrio dinâmico nos locais desestabilizados;
➢ Controlar os processos erosivos e minimizar o possível carreamento de sedimentos e a
degradação ambiental decorrente;
➢ Contribuir para a reconstituição da cobertura vegetal, se possível, nas condições
existentes antes da instalação do empreendimento, especialmente nas áreas impactadas
pelas obras, salvo quando o porte e/ou a posição dessa vegetação puserem em risco a
segurança das torres e cabos;
➢ Recompor a paisagem original tanto quanto possível.
Metas e Indicadores
As principais metas deste Programa são:
➢ Recuperar 100% das áreas expostas, taludes e encostas, buscando um aspecto
harmonioso com a paisagem local, sem a presença de processos erosivos;
➢ Realizar a reconformação de 100% dos terrenos alterados, buscando atingir a
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conformação mais próxima possível das condições originais;
➢ Estabilização das espécies aplicadas na recomposição da cobertura vegetal;
➢ Realizar a implantação de sistemas de drenagem em 100% das áreas degradadas no
menor prazo possível;
➢ Garantir a satisfação do público-alvo.
Os indicadores de efetividade deste Programa são:
➢ Percentual de áreas recuperadas/reabilitadas em relação ao total degradado/alterado;
➢ Percentual dos terrenos reconformados em relação ao total degradado/alterado;
➢ Percentual de sistemas de drenagem implantados em relação ao total de áreas
degradadas/alteradas;
➢ Percentual de estabelecimento da cobertura vegetal nas áreas degradadas/alteradas;
➢ Índice de satisfação do público-alvo.
Público-alvo
O público-alvo deste Programa abrange o empreendedor, as empreiteiras responsáveis
pelas obras, os proprietários cujas terras serão interceptadas pela LT ou pelas estradas de acesso,
e a população circunvizinha às Áreas de Influência do empreendimento. Os órgãos
governamentais, em especial os ambientais, também compõem o público-alvo deste Programa.
Metodologia
Os procedimentos básicos para execução deste Programa são:
➢ Atividade 01: delimitação das áreas a serem recuperadas;
➢ Atividade 02: definição da técnica de recuperação a ser utilizada em cada caso;
➢ Atividade 03: remoção, armazenamento e manejo do material vegetal e da camada
superficial dos solos, para posterior utilização na recomposição de áreas impactadas;
➢ Atividade 04: adequação da rede de drenagem e proteção de taludes;
➢ Atividade 05: incorporação de corretivos e adubos segundo as demandas tecnicamente
dimensionadas;
➢ Atividade 06: seleção e implantação da vegetação a ser utilizada;
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➢ Atividade 07: Seleção e implantação das estruturas físicas a serem utilizadas (se for o
caso);
➢ Atividade 08: acompanhamento e avaliação.
Os serviços básicos de proteção vegetal, recomposição física, revegetação e restauração
definitiva das áreas degradadas pelas atividades de obras estão descritos no Plano Ambiental
para a Construção (PAC) e serão detalhados, posteriormente, na fase de Instalação do
empreendimento, dentro do completo Plano Ambiental para a Construção (PAC) e do Programa
de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), no âmbito do Projeto Básico Ambiental (PBA).
É importante destacar que os procedimentos metodológicos deste Programa e do
Programa de Proteção e Prevenção contra Erosão são complementares, pois são programas
associados, uma vez que não é possível a estabilização de processos erosivos sem a
reconformação das respectivas áreas.
Inter-relação com outros Planos e Programas
Este Programa tem inter-relação direta com as diretrizes apresentadas no citado Plano
Ambiental para a Construção (PAC) e com o Programa de Prevenção e Proteção contra Erosão.
Indiretamente, tem o apoio dos Programas de Comunicação Social e de Educação Ambiental.
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Cronograma de Execução
O cronograma detalhado deste Programa será apresentado na etapa de planejamento
executivo do empreendimento, no âmbito do Projeto Básico Ambiental (PBA), devendo
estender-se pelo período necessário para que todas as áreas afetadas tenham sido recuperadas.
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9.2.5. Planos e Programas Complementares
Programa de Monitoramento da Avifauna
Justificativa
Para o diagnóstico do Meio Biótico, foi realizada a 1ª Campanha de Fauna, cujos
resultados estão apresentados no item Fauna do Volume II deste EIA. Este Programa justificase como medida preventiva e de acompanhamento dos impactos de Alteração do Número de
Indivíduos da Fauna, Mudança na Estrutura das Comunidades Faunísticas e Alteração
na Biodiversidade, no que tange aos efeitos negativos das interações entre as aves e as
estruturas da LT. As ações de monitoramento serão realizadas, principalmente, durante a fase
de operação do empreendimento.
Objetivos
O objetivo principal deste Programa é avaliar as interações de eventuais impactos
negativos da LT sobre a avifauna, verificando a eficiência de sinalizadores anticolisão como
medida para a prevenção de acidentes. Os objetivos específicos são os seguintes:
➢ Registrar possíveis eventos de colisão da avifauna com as estruturas de LT nas áreas
tratamento e controle;
➢ Registrar possíveis eventos de evitação da avifauna com as estruturas de LT nas áreas
tratamento e controle;
➢ Identificar e avaliar os comportamentos de voo da avifauna no espaço aéreo e
horizontes, considerando-se os cenários prévio (fase de implantação) e posterior (fase
de operação) à instalação da LT, nas áreas tratamento e controle;
➢ Identificar quais grupos de aves são mais susceptíveis à colisão e para quais os
sinalizadores se mostraram mais eficientes.
Metas e Indicadores
As principais metas deste Programa são:
➢ Registrar 100% dos eventos de colisão da avifauna com as estruturas de LT até o final
deste Programa;
➢ Registrar 100% dos eventos de evitação da avifauna com as estruturas de LT durante
este Programa;
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➢ Identificar e avaliar 100% dos comportamentos de voo da avifauna no espaço aéreo nos
horizontes de estratificação, considerando-se os cenários prévio (fase de implantação) e
posterior (fase de operação) à instalação da LT ao longo da execução deste Programa;
➢ Identificar 100% das aves que são mais susceptíveis à colisão e para quais os
sinalizadores se mostraram mais eficientes ao longo do monitoramento.
Os indicadores de efetividades paras as respectivas metas são:
➢ Número de eventos de colisão em relação ao total de eventos registrados nas áreas
tratamento e controle;
➢ Número de eventos de evitação em relação ao total de eventos registrados nas áreas
tratamento e controle;
➢ Número de registros identificados para cada tipo de comportamento de voo em relação
ao total de comportamentos de voo registrados, nas áreas tratamento e controle e, nas
fases de implantação e operação da LT;
➢ Número de registros identificados em cada horizonte de estratificação em relação ao
total de registros nos horizontes, nas áreas tratamento e controle e, nas fases de
implantação e de operação da LT;
➢ Número de aves que são mais susceptíveis à colisão em relação ao total de aves
identificadas;
➢ Número de aves que se mostraram mais susceptíveis aos sinalizadores em relação ao
total de aves identificada.
Público-alvo
Órgão licenciador, empreendedor, empreiteiras, empresas contratadas para a execução
do Programa e comunidades científicas interessadas constituem o público-alvo do Programa.
Metodologia
Durante a 1ª Campanha de diagnóstico da fauna deste EIA, foram levantadas as espécies
de aves que ocorrem na região de inserção da LT. Foram realizadas vistorias em áreas
consideradas propícias para grande concentração de indivíduos, sendo priorizados os locais
próximos a cursos hídricos, entre vales de morros e em fragmentos de vegetação inseridos em
uma paisagem associada a atividades humanas.
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Especificamente no caso das aves, serão identificados os pontos mais adequados para
instalação de sinalizadores anticolisão a partir da avaliação do ambiente e das espécies
registradas. Conforme apresentado, foram selecionadas 3 áreas para um monitoramento prévio;
espera-se que seja realizado um refinamento posterior, na próxima campanha, prevista para
execução na estação seca, em agosto de 2021. Com a consolidação dos dados das duas
campanhas, será possível definir os trechos potencialmente mais suscetível de colisão,
possibilitando a identificação dos trechos onde os sinalizadores anti-colisão serão necessários
como medida preventiva contra acidentes. A instalação dos sinalizadores, caso necessária,
deverá ocorrer ainda na fase obras, durante o lançamento de cabos.
Os critérios a serem utilizados para a determinação de locais com maior risco de oferecer
danos à avifauna basearam-se, fundamentalmente: (i) na identificação dos habitats presentes ao
longo das Áreas de Influência do empreendimento; (ii) no levantamento da composição
avifaunística nesses ambientes; (iii) a classificação da avifauna de acordo com o risco relativo
de colisão com cabos aéreos; (iv) a situação de inserção do obstáculo na paisagem, sua
orientação em relação aos ambientes e à topografia no âmbito regional; e (v) na definição de
áreas de maior risco com base em rotas potenciais de deslocamento coincidentes com o
cruzamento da diretriz do empreendimento.
A avifauna será avaliada com relação às potencialidades de interações negativas com as
estruturas do empreendimento nos trechos a serem definidos após a realização da próxima
campanha. Por meio de uma adaptação do método de observação indivíduo-focal, o
comportamento das aves em voo será analisado em um sistema de trechos e vãos em: a)
situação-controle (sem sinalizadores); e b) tratamento (com sinalizadores), aqui denominado
como unidade amostral. Os eventos comportamentais registrados nos trechos sem sinalização
serão comparados com aqueles contendo os petrechos sinalizadores.
Para a uma avaliação da eficácia dos sinalizadores anti-colisão, como medida preventiva
contra acidentes, o espaço aéreo compreendido pelos cabos aéreos da LT será subdividido em
cinco horizontes de estratificação vertical, para que possam ser obtidos os dados qualitativos e
quantitativos das informações sobre cruzamento da LT por aves em voo.
O detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, incluindo a determinação dos
trechos a serem sinalizados e o esforço amostral necessário para o monitoramento das aves,
será apresentado na fase subsequente (PBA).
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Inter-relação com outros Planos e Programas
Este Programa possui inter-relação com o Plano Ambiental para a Construção (PAC),
devendo ser implementado no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da LT.
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Cronograma de Execução
A caracterização do cenário pré-obras será concluída com a execução da 2ª Campanha
de Fauna complementar, quando será possível o refinamento dos locais de instalação dos
sinalizadores para a avifauna. Assim, no detalhamento desse Programa na próxima fase, serão
indicados as quantidades e os locais para instalação dos sinalizadores anti-colisão para avifauna.
Tais petrechos deverão ser colocados nos cabos para-raios, na fase de implantação do
empreendimento, especificamente durante o lançamento dos cabos. As demais atividades
relativas a este Programa, principalmente sobre a avaliação da eficácia dos sinalizadores na
prevenção de acidentes, ocorrerão no término da implantação da LT.
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Programa de Reposição Florestal
Justificativa
A lei de proteção da vegetação nativa, também chamada de novo Código Florestal (Lei
nº 12.651, de 25/05/2012) expressa a preocupação do Governo com o avanço da expansão
demográfica e das fronteiras agroindustriais sobre as paisagens naturais, reduzindo as áreas
florestadas. Determina, assim, a obrigatoriedade de uma aprovação prévia, pelo órgão
ambiental competente, para a exploração de florestas e formações sucessoras, tanto de domínio
público como de domínio privado, seguida de reposição da vegetação compatível com a área
afetada.
Apesar da Instrução Normativa MMA nº 6, de 15/12/2006, tratar da reposição florestal
através de volumes de madeira, para Mata Atlântica, a Lei nº 11.428, de 22/12/2006, conhecida
como “Lei da Mata Atlântica”, em seu Artigo 17, determina que a supressão autorizada de
vegetação do Bioma Mata Atlântica, primária ou secundária, nos estágios médio ou avançado
de regeneração, seja condicionada à compensação na “forma da destinação de área equivalente
à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia
hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica”. O mesmo artigo ainda
determina, em seu parágrafo 1º, que, se verificada a impossibilidade de compensação nessa
modalidade, “será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à
desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia
hidrográfica”.
Em relação às áreas de Preservação Permanente (APPs), a Resolução CONAMA nº 369,
de 28 de março de 2006, determina, conforme Art. 5º, no caso de empreendimentos e atividades
sujeitos ao licenciamento ambiental, que as medidas ecológicas, de caráter mitigador e
compensatório, sejam definidas pelo órgão competente, no âmbito do referido processo de
licenciamento. Estabelece ainda, que tais medidas consistam na reposição através de plantios,
de preferência nas Áreas de Influência do empreendimento ou nas cabeceiras de rios.
Sendo assim, a reposição das Áreas de Preservação Permanente (APPs) será realizada
através de plantios, na mesma sub-bacia hidrográfica, conforme preconiza a Resolução citada,
e a reposição das áreas fora de APP será realizada, preferencialmente, pela destinação de área
equivalente, conforme preconiza a Lei nº 11.428, de 22/12/2006.
No que tange as espécies consideradas ameaçadas de extinção, constantes na Portaria nº
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443, de 1/12/2014, a reposição deverá ser realizada, conforme determinação do órgão
licenciador.
Objetivos
Este Programa tem como objetivo principal atender à legislação relativa à reposição
florestal obrigatória, de forma a compensar os impactos causados pela supressão de vegetação.
Metas e Indicadores
As metas deste Programa estão relacionadas ao êxito esperado, abrangendo:
➢ Destinar área para conservação equivalente à área total suprimida, conforme preconiza
a Lei nº 11.428/2006;
➢ Na inexistência de tais áreas e para a reposição da vegetação suprimida nas APPs,
realizar a reposição da vegetação suprimida por meio de plantio, utilizando 100% de
espécies nativas da região, sobretudo as de maior interesse ecológico;
➢ Na execução do plantio e do monitoramento da reposição, atingir a meta de 80 a 85%
de sobrevivência das mudas.
Os indicadores socioambientais deste Programa são os próprios resultados dos trabalhos
de reposição florestal, considerando os objetivos atingidos até a data prevista para o final das
atividades. Para monitorar a eficácia do Programa de Reposição Florestal, serão utilizados os
seguintes parâmetros:
➢ Percentual de quitação do débito de reposição florestal, por destinação de área;
➢ Percentual de sobrevivência e estabelecimento das mudas plantadas (se for o caso);
➢ Quantitativo de áreas repostas, em relação ao total planejado.
Público-alvo
O público-alvo do Programa é constituído pelo órgão ambiental licenciador (IBAMA),
pelo órgão ambiental estadual (SEMAD/MG), pelos órgãos gestores das Unidades de
Conservação próximas ao empreendimento, pelas instituições cientificas, pelas Prefeituras dos
municípios interceptados, pelo conjunto de empresas envolvidas na sua implementação, pelos
proprietários das terras onde ocorrerá a reposição florestal, além das organizações comunitárias
e da sociedade como um todo.
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Metodologia
Para o desenvolvimento deste Programa, será necessário, primeiramente, identificar os
diferentes métodos de reposição florestal passíveis de execução, tendo em vista o bioma no qual
o empreendimento se insere, a Mata Atlântica, e a legislação vigente, considerando as
alternativas: (i) destinação de área equivalente à suprimida, para conservação; (ii) destinação,
mediante doação ao Poder Público, área equivalente no interior de unidade de conservação de
domínio público; e, na existência de áreas que atendam a tais requisitos, (iii) efetuar a reposição
florestal, com plantio de espécies nativas. Essa última alternativa também se aplica para a
reposição das APPs suprimidas e indivíduos das espécies ameaçadas e imunes de corte.
Para o caso do plantio de espécies nativas (caso seja a alternativa selecionada), serão
estabelecidas algumas premissas básicas, tais como: implantar os projetos considerando a
sucessão ecológica; utilizar espécies nativas e ecologicamente adequadas aos ambientes a serem
reabilitados e induzir o desenvolvimento rápido da vegetação a ser implantada, por meio de
práticas silviculturais, sendo priorizadas áreas com as mesmas características dos ambientes
encontrados nas áreas afetadas.
Preferencialmente, o plantio será desenvolvido visando à continuidade dos projetos já
existentes na região. Nesse procedimento, prevê-se a participação das Prefeituras dos
municípios atravessados, do órgão ambiental estadual, gestores das UCs próximas ao
empreendimento, do IBAMA, de instituições científicas e dos proprietários interessados.
As fases do Programa, a serem detalhadas no Projeto Básico Ambiental, são: FASE 1:
Planejamento; FASE 2: Implementação; e FASE 3: Manutenção e Monitoramento.
Inter-relação com outros Planos e Programas
Este Programa complementa o Programa de Supressão de Vegetação, sendo uma
medida compensatória dos impactos causados por essa atividade.
Este Programa também tem inter-relação com os Programas de Comunicação Social, de
Educação Ambiental e com o Plano Ambiental para a Construção (PAC), no âmbito do Sistema
de Gestão Ambiental (SGA).
Responsáveis pelo Programa
A responsabilidade pela implantação do Programa é do empreendedor, que pode
executá-lo diretamente ou indiretamente por meio da contratação de: empresas de consultoria
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ambiental para implementá-lo e monitorá-lo; empresas prestadoras de serviços para executálos; e o próprio órgão ambiental licenciador, no presente caso o IBAMA, para fiscalizá-lo.
Cronograma de Execução
As áreas serão selecionadas durante o período de vigência da Autorização de Supressão
de Vegetação, conforme preconiza a Instrução Normativa MMA nº 06/2006.
Caso a metodologia utilizada seja a reposição através do plantio de espécies nativas,
estes plantios serão realizados, preferencialmente, no período chuvoso, garantindo maior
sucesso do reflorestamento. O Programa terá início na fase de instalação, tendo continuidade
até a fase de operação.
Após a conclusão dos trabalhos, será apresentado um Relatório Final, com todas as
atividades realizadas durante a execução do Programa.
O cronograma de execução detalhado será apresentado no Projeto Básico Ambiental
(PBA).
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9.3. Quadro Síntese
Nesta seção apresenta-se um Quadro Síntese, conforme solicitado no Termo de
Referência do IBAMA, o qual descreve, de forma suscinta, por fase de implantação do
empreendimento, a correlação entre as atividades do empreendimento, os impactos ambientais
associados, suas respectivas medidas mitigadoras, discriminads por caráter (Preventiva,
Mitigadora, Compensatória e/ou Potencializadora) e os Planos e/ou Programas Ambientais
relacionados a cada impacto.
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FA S E

I MPA C T O

MEIO FÍSICO

Instalação

Interferências
com Atividades
de Mineração

MEIO BIÓTICO

Instalação e
O peração

Instalação e
O peração

Interferência no
solo

Perda de Área
de V egetação
N ativa

A TI VI D A D E

Atividades Construtivas:
movimentação das máquinas para
abertura e/ou melhoria de acessos
já existentes; instalação de praças
de montage m e lança mento de
cabos

Eventuais restrições à A D A
durante as fases

A bertura da faixa de serviço,
supressão de áreas para a
instalação de torres e de novos
acessos

TI P O D E
M E DI D A

M E DI D A S PR OP OS T A S

PR O GR A M A S

M itigadoras

• A dotar técnicas de controle de erosão de acordo co m as características físicas e de uso atual e c obertura vegetal
de cada área a ser impactada pelas obras, com atenção especial para áreas de taludes descobertos.
• O bservar as diretrizes para o controle de processos erosivos e de recuperação de áreas degradadas, contidas nos
planos e programas ambientais propostos.
• As obras de drenagem associadas à abertura e à melhoria de acessos deverão ser realizadas sempre que
necessário.
• A pós a restauração das áreas impactadas, estas deverão apres entar -se estáveis e esteticamente harmoniosas,
integradas à paisagem do entorno, tal como se encontravam antes das obras.

• Progra ma de Prevenção e Proteção contra
Erosão
• Plano A mbiental para a Construção (P A C)
• Progra ma de Recuperação de Áreas
D egradadas (PRA D )

Preventiva

Solicitar à A N M o bloqueio da área correspondente à faixa de servidão (FS/A D A) da futura LT, co m o intuito de
que não sejam abertos novos processos em terras que englobem essa faixa. Será o bservado o estabelecido no
Parecer Normativo P RO G E no 500/2008 -F M M - LBTI-M P- S D M -J A (D N P M ), de 30/09/2008, que trata do
conflito entre atividades de exploração de recursos minerais e de geração e trans missão de energias elétrica e
define os procedimentos a s erem adotados nos casos de pedidos de bloqueio de áreas para atividades minerárias
em razão desses projetos.

• Plano A mbiental para a Construção (P A C)
• Progra ma de Gestão das Interferências
com as Atividades de Mineração
• Progra ma para Liberação da Faixa de
Servidão A dministrativa e de Indenizações

M itigadoras

• Otimizar a microlocalização das estruturas por meio de ajustes pontuais de locação de torres, e em casos
específicos de traçado, que priorizem para a instalação de torres e a pass agem por áreas sem vegetação nativa ou
já degradadas e, quando não for possível, avaliar a possibilidade de alteamento das torres.
• A instalação da LT deverá seguir as reco mendações para a limpeza da faixa de serviço, conforme expressas na
N BR -5.422/85, da A BN T, com a supressão limitando -se apenas ao necessário para garantir a instalação e a
operação seguras do empreendimento.
• Viabilizar e otimizar o uso das vias de acesso existentes, evitando ao máximo a abertura de novos acessos em
áreas com vegetação nativa.
• Privilegiar o corte seletivo sempre que possível, reduzindo a faixa com supressão total.
• Reduzir a supressão ao mínimo necessário, mantendo -se dentro das larguras definidas para cada ár ea, dentro e
fora de A PP.
• Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós -corte), para atenuar a interferência
na vegetação remanes cente, adotando todas as medidas preconizadas no Progra ma de Supressão de V egetação.
• Priorizar a utilização da faixa de serviço para a circulação e transporte de materiais onde não houver acessos
existentes.
• Implementar o Programa de Salvamento de Germopl as ma Vegetal, conforme disposto na Instrução Normativa
IBA M A 06, de 07/04/2009.

Compensatórias

• Implementar o Programa de Reposição Florestal (P RF), conforme determina a Instrução N ormativa M M A 06,
de 15/12/2006, e legislação estadual.
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• Plano A m biental para a Construção (P A C)
• Progra ma de Supressão de V egetação
(PS V)
• Progra ma de Salva mento de Germoplas ma
V egetal (PS G V)
• Progra ma de Educação A mbiental par a os
Trabalhadores (Co mponente II – PEA T)
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Alteração no
N úmero de
Indivíduos da
Fauna

Instalação e
O peração

O peração

M udança na
Estrutura das
Comunidades
V egetais

M udança na
Estrutura das
Comunicações
Faunísticas

M itigadoras

• Conduzir a supressão da vegetação dentro da faixa de forma unidirecional, favorecendo a fuga direcionada dos
animais para o encontro de abrigos. Desse modo, esse direcionamento favorecerá as espéci es co m maior
capacidade de deslocamento ao fugirem para áreas com cobertura vegetal isentas de ações impactantes.
• Execução do Programa de M anejo de Fauna.

M itigadoras

• Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós -corte), para atenuar a interferência
na vegetação remanes cente, adotando todas as medidas preconizadas no Progra ma de Supressão d e V egetação.
• Privilegiar o corte seletivo sempre que possível, reduzindo a faixa com supressão total.
• Utilizar acessos já existentes, visando diminuir a área total de vegetação a ser suprimida e os impactos dela
decorrentes, refreando o acesso a novas áreas nativas e coibindo o aume nto de atividades predatórias, como a caça
e o comércio ilegal de animais.
• Incluir atividades nos Progra mas de Educação A mbiental e de Co municação Social para informar e sensibilizar
os trabalhadores e as co munidades próxim as ao empreendimento da importância da fauna e flora local e do uso
dos recursos naturais de forma consciente e sustentável, visando à redução de atividades predatórias,
potencializadas pelo aumento do número de pessoas na A D A do empreendimento.
• Realizar o Programa de Salvamento de Germoplas ma V egetal, conforme disposto na Instrução Normativa
IBA M A 06, de 07/04/2009.

Compensatórias

• Realizar o Programa de Reposição Florestal, conforme disposto na Instrução Normativa M M A 06, de
15/12/2006, e Legislação estadual.

Preventivas e
M itigadoras

• Evitar abertura de acessos novos;
• Preservar a estrutura vegetal para a fauna, mantendo -se espécies diversificadas quanto ao porte (herbáceas,
arbóreas e arbustivas) durante o corte seletivo, por exemplo.
• A co mpanhar riqueza, abundância e diversidade de espécies por meio do Programa de Monitoramento da
A vifauna, auxiliando na execução de ações específicas para o grupo b ioindicador (aves), e visando à sua
conservação.

Supressão de áreas,
movimentação de pessoas e
máquinário, presença de torres e
cabos energizados.

MEIO BIÓTICO

Instalação e
O peração

Preventivas

• Executar, na fase de microlocalização das estruturas, o máximo de desvios possíveis de áreas
ocupadas por vegetação nativa de porte arbóreo, min imizando a área de supressão de vegetação
nesses locais e, consequentemente, o impacto sobre a fauna, principalme nte aquela mais
dependente de ambientes florestais. Onde isso não for possível, poderão ser realizados
alteamentos das estruturas.
• Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós -corte), para
atenuar a interferência na vegetação remanescente, adotando todas as medidas preconizadas no
Progra ma de Supressão de V egetação.
• Utilizar acessos já existentes, visando diminuir a área total de vegetação a ser suprimida e os
impactos dela decorrentes, refreando o acesso a novas áreas nativas e coibindo o aumento de
atividades predatórias, como a caça e o comércio ilegal de animais.
• Selecionar a localização dos Canteiros de O bras a serem implantados, privilegiando áreas já
degradadas, visando minimizar a supressão da vegetação e o consequente impacto sobre a fauna.
• Caso as valas permaneçam abertas para instalação das fundações das torres por mais de um dia,
deverão ser cerc adas e/ou cobertas com tampas de madeira ou com as laterais de rolos de bobina,
para evitar quedas e consequentes injúrias e/ou mortes.
• Informar e sensibilizar os trabalhadores do empreendimento e a população local, atravé s de
atividades de Educação A mbiental, quanto à importância da fauna local e do uso dos recursos
naturais de forma consciente e sustentável, visando à redução de atividades predatórias,
potencializadas pelo aumento do número de pessoas na A D A do empreendim ento.
• Instalar placas sinalizadoras, informando os limites de velocidade e alertando os motoristas sobre
a travessia de animais silvestres nos acessos principais ao empreendimento.
• Instalar sinalizadores anti-colisão para aves nos cabos pára-raios em locais de alta potencialidade
de colisão.

A bertura da faixa de serviço,
novos acessos e áreas de torres.

Supressão de áreas, presença de
torres e cabos energizados.
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• Plano A mbiental para a Construção (P A C)
• Progra ma de Educação A mbiental
(Componente I, para os Grupos Sociais, e
Componente II, para
os Trabalhadores)
• Progra ma de Supressão de V egetação
• Progra ma de Manejo de Fauna
• Progra ma de Reposição Florestal

• Plano A mbiental para a Construção (P A C)
• Progra ma de Supressão de V egetação
• Progra ma de Salva mento de Germoplas ma
V egetal
• Progra ma de Reposição Florestal
• Progra ma de Educação A mbiental
• Progra ma de Co municação Social

• Progra ma de Supressão de V egetação
• Progra ma de Monitoramento da A vifauna
• Progra ma de Reposição Florestal
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M itigadoras

Alteração na
Biodiversidade

MEIO BIÓTICO

Instalação e
O peração

A bertura da faixa de serviço,
no vos acessos e áreas de torres,
presença de torres e cabos
energizados.

Instalação e
O peração

Interferência em
U nidade de
Cons ervação

• Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós -corte), para atenuar a interferência
na vegetação remanes cente, adotando todas as medidas preconizadas no Progra ma de Supressão de V egetação.
• Q uando do estabelecimento definitivo do traçado, deve -se atentar para a presença de espécies com algum status
de ameaça na faixa passível de supressão, realizando a coleta de material genético d as mes mas, conforme
preconizado no Programa de Salvamento de Germoplas ma.
• Evitar a mortandade de indivíduos da fauna através das diversas ações de prevenção de acidentes, previstas no
Progra ma de Manejo de Fauna.
• Incluir atividades nos Progra mas de Edu cação A mbie ntal e Comunicação Social para informar e sensibilizar os
trabalhadores e as comunidades próximas ao empreendimento da importância do uso dos recursos naturais de
forma consciente e sustentável, visando à redução de atividades predatórias, poten cializadas pela abertura de
acessos e aumento do número de pessoas na região.

Compensatórias

• Seguir as recomendações dos Programas: de Supressão de Vegetação; de Salvamento de Germoplas ma Vegetal;
de Manejo de Fauna e de Monitoramento da A vifauna.
• A poiar/incentivar as ações conservacionistas na região, em especial aquelas relacionadas à criação de
conectividade entre áreas e apoio à Unidade de Conservação, cuja zona de amortecimento poderá sofrer
interferência do empreendimento, através dos recursos da co mpensação ambiental.
• Incentivar o intercâmbio de co nhecimento com a comunidade científica da região (U niversidades e U nidades de
Cons ervação).

M onitoramento

• Execução do Programa de M onitora mento da Avifauna na Fase de O peração.

Preventivas

• A instalação da LT deverá seguir as reco mendações para a limpeza da f aixa de serviço, conforme expressas na
N BR -5.422/85, da A BN T, limitando-se a supressão vegetal apenas ao necessário para adequar e garantir a
segurança na instalação e na operação do empreendimento.
• Viabilizar e otimizar o uso das vias de acesso existent es, evitando ao máximo a abertura de novos acessos, bem
como a passagem excessiva de máquinas e veículos pesados dentro das U Cs.
• Incluir atividades no Programa de Educação A mbiental para informar e sensibilizar os trabalhadores e as
comunidades próximas ao empreendimento da importância da preservação ambiental e da existência de U nidades
de Conservação.
• Criar mecanis mos de comunicação visando esclarecer dúvidas, recolher preocupações, queixas, sugestões e
solicitações, assim co mo outras questões de inte resse dos gestores.
• Implantar sinalização adequada, providenciando, principalmente, a colocação de placas indicativas sobre
atenção para cuidados de travessia de fauna silvestre e limites de velocidade, nos locais em que o uso da faixa e
de acessos existentes à mes ma for mais intenso.

M itigadoras

• Reduzir a supressão de veg etação ao mínimo necessário, mantendo -se dentro das larguras definidas para cada
área, dentro e fora de A PP.
• Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão (pré e pós -corte), para atenuar a interferência
na vegetação remanes cente.
• Priorizar o uso dos acessos existentes e realizar, quando as condições exigirem, a sua melhoria.
• As estradas vicinais utilizadas durante as obras deverão ser recuperadas ao final da implantação do
empreendimento.

Compensatórias

Implementar o Plano de Compensação A mbiental, conforme disposto na Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 (Lei
do SN U C – Sistema N acional de Unidades de Conservação).

Atividades construtivas, de O bra,
supressão de vegetação, abertura
da faixa de serviço, novos acessos
e áreas de torres, presença de
torres e cabos energizados.
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• Progra ma de Supressão de V egetação
• Progra ma de Salva mento de Germoplas ma
V egetal
• Progra ma de Manejo de Fauna
• Progra ma de Monitoramento da A vifauna
• Progra ma de Reposição Florestal

• Progra ma para Liberação da Faixa de
Servidão A dministrativa e de Indenizações
• Plano A mbiental para a Construção (P A C)
• Progra ma de Prevenção e Proteção contra
Erosão
• Progra ma de Recuperação de Áreas
D egradadas
• Progra ma de Supressão de V egetação
• Progra ma de Salva mento de Germoplas ma
V egetal
• Progra ma de Manejo da Fauna
• Progra ma de Monitoramento da A vifauna
• Progra ma de Co municação Social
• Progra ma de Educação A mbiental
• Plano de Compensação A mbiental
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A umento na
Oferta de
Energia Elétrica

O peração

Criação de
expectativas
Favoráveis na
População

Planejamento,
Instalação e
O peração

Planejamento e
Instalação

MEIO SOCIOECONÔMICO

Planejamento e
Instalação

Criação de
Expectativas
D esfavoráveis
na População

A umento na
Oferta de Postos
de Trabalho e
Incremendo na
Econo mia
Regional

Presença das torres, cabos
energizados e das subestações
associadas

Estudos Técnicos, circulação de
equipe técnica, execução de
trabalhos preliminares

Estudos Técnicos, circulação de
equipe técnica, execução de
trabalhos preliminares,
divulgação.

Potencializadora

• Divulgar a importância do empreendimento, no aumento do suprimento energético do Sistema Interligado
N acional (SIN), em especial para os municípios que integram a área de influência do empreendimento e que serão
atravessados pela futura LT.

• Progra ma de Co municação Social

M itigadoras e/ou
Potencializadoras

• D esenvolver ações de Comunicação Social e de Educação A mbiental, visando divulgar o projeto da LT em foco
nas propriedades rurais, distritos, subdistritos, povoados e localidades identificadas, bem como nas sedes
municipais, criando um canal de comunicaç ão entre empreendedor e sociedade local, de modo que todas as ações
previstas nas diferentes etapas do empreendimento sejam apresentadas de forma transparente.
• Es clarecer o perfil e a quantidade da mão de obra necessária, o tempo de duração das obras, as ações e medidas
quanto à aquisição do direito de passagem pelas propriedades, às restrições de uso na faixa, à manutenção e/ou
melhoria dos acessos existentes, os impostos gerados e os benefícios reais do empreendimento.
• Priorizar a contratação de mão d e obra local.
• Es clarecer quaisquer dúvidas quanto à segurança do empreendimento.
• Criar mecanis mos de comunicação visando esclarecer dúvidas, recolher preocupações, queixas, suge stões e
solicitações, assim co mo outras questões de interesse das comunidad es locais.

• Progra ma de Co municação Social
• Progra ma de Educação A mbiental
• Progra ma para Liberação da Faixa de
Servidão A dministrativa e de Indenizações
• Plano A mbiental para a Construção (P A C)

M itigadoras e/ou
Potencializadoras

• D esenvolver ações de Comunicação Social e de Educação A mbiental, visando divulgar o projeto da LT em foco
nas propriedades rurais, distritos, subdistritos, povoados e localidades identificadas, bem como nas sedes
municipais, criando um canal de comunicação entre empreendedor e sociedade local, de modo que todas as ações
previstas nas diferentes etapas do empreendimento sejam apresentadas de forma transparente.
• Es clarecer o perfil e a quantidade da mão de obra necessária, o tempo de duração das obras, as a ções e medidas
quanto à aquisição do direito de passagem pelas propriedades, às restrições de uso na faixa, à manutenção e/ou
melhoria dos acessos existentes, dos impostos gerados e dos benefícios reais do empreendimento.
• Priorizar a contratação de mão d e obra local.
• Es clarecer quaisquer dúvidas quanto à segurança do empreendimento, inclusiv e sobre os possíveis efeitos à
saúde hu mana e os riscos de acidentes elétricos.
• Criar mecanis mos de comunicação visando esclarecer dúvidas, recolher preocupações, queixas, sugestões e
solicitações, assim co mo outras questões de interesse das comunidades locais.

• Progra ma de Co municação Social
• Progra ma de Educação A mbiental
• Progra ma para Liberação da Faixa de
Servidão A dministrativa e de Indenizações
• Plano A mbiental para a Construção (P A C)

Potencializadora

• Priorizar a contratação de trabalhadores l ocais e residentes nas sedes dos municípios.
• D ar preferência ao uso e aquisição dos serviços, comércio e insumos locais.
• Realizar o cadastro dos trabalhadores através de convênios com as Prefeituras dos municípios e empres as
atuantes na região do empreendimento.
• Implantar ações de Comunicação Social e de Educação A mbiental, a fim de promover esclarecimentos à
população local quanto à quantidade, ao perfil e à qualificação da mão de obra que será contratada para as obras,
bem como às etapas e ações do empreendimento, nas fases de planejame nto e instalação.

Pesquisas das equipes de campo,
criação de postos de trabalho,
mobilização de mão de obra,
levantamentos topográficos,
implantação dos canteiros de obra
Preventivas
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• Treinar a mão de obra contratada nas Normas de Conduta, a partir das ativ idades da Educação A mbiental para
os Trabalhadores (P EA T) e de ações previstas pelas empreiteiras, tendo em vista manter uma boa convivência
social co m a população local.
• Instalar os canteiros de obras em locais em que haja o mínimo impacto ao meio ambie nte e às comunidades
locais, contando com o Alvará das Prefeituras M unicipais autorizando as instalações.

186

Planejamento e
Instalação

MEIO SOCIOECONÔMICO

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br

Interferências no
Cotidiano da
População

Levantamentos topográficos,
mobilização de equipamentos e da
mão de obra, implantação dos
canteiros e aloja mentos, utilização
das rodovias e estradas,
construção e montagem das
estruturas, atividades de
terraplanagem, escavação,
concretagem e montage m das
estruturas das torres

Preventivas

• Divulgar, previa mente, todas as ações previstas na implantação da LT, em suas diversas fases.
• Implementar as seguintes ações de Comunicação Social e de Educação A mbiental:
- manter a população informada sobre o planejamento das atividades construtivas e mobilização de equipa mentos,
de modo a mitigar as perturbações em seu cotidiano;
- divulgar um número de telefone ( O uvidoria), visando esclarecer dúvidas, recolher preocupações, queixas,
sugestões e solicitações, assim co mo outras questões de interesse das comunidades locais;
- realizar ações educativas com os trabalhadores sobre as atividades previstas pelas empreitei ras, centradas na
convivência positiva entre eles e as comunidades locais. Essas palestras terão o objetivo de divulgar os
procedimentos a serem adotados pelos recé m- chegados (trabalhadores e gestores de fora da região), assim como
pela população local contratada.
• Planejar o horário de transporte de pessoal, materiais e equipamentos, evitando -se as horas de pico e noturnas,
para não perturbar o sossego das comunidades próximas.
• Implantar a sinalização adequada e fornecer as informações às co munidades a respeito das alterações nas
condições de tráfego nos acessos e, principalmente, providenciar a colocação de placas indicativas sobre o fluxo
de pedestres e ciclis tas, e limites de velocidade, nos locais onde ele for mais intenso.
• Instruir os motoristas quanto aos limites de velocidade a serem obs ervados, objetivando maior segurança a todos
que utilizam as vias regionais e local.
• É reco mendável que os motoristas a serviço das obras passem por cursos de direção defensiva e de atualização
das normas de trânsito. Os veículos das obras poderão optar por vias secundárias, onde o tráfego for menor, desde
que respeitados os limites de velocidade, com prioridade aos veíc ulos menores (atenção aos ciclistas) e pedestres.
• Instalar, comple mentarmente, controladores de limites de velocidade nos veículos a serviço das obras.
• D urante a época de estiagem, umidificar os acessos não pavimentados, antes da passage m dos veículos
utilizados nas obras, a fim de diminuir o efeito da poeira gerada.
• Realizar a manutenção periódica dos veículos, máquinas e equipa mentos.
• Orientar os funcionários das obras para que usem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) — protetores
auriculares, botas, capacetes, etc. —, além de uniformes e crachás de identificação, a serem fornecidos pelas
construtoras.
• É reco mendável instalar os canteiros de obras em áreas distantes de escolas e unidades de saúde e o mais
próximo possível das principais vias de acesso à LT, evitando-se assim a circulação de máquinas, equipamentos e
veículos nas vias urbanas e periurbanas.

M itigadoras

• Realizar, quando as condições exigirem, a melhoria das estradas de acesso. Essas melhorias poderão ser
executadas juntamente com outras empresas que usufruam as mes mas rodovias.
• As estradas vicinais utilizadas durante as obras deverão ser recuperadas ao final da implantação do
empreendimento.
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O peração
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Instalação

Pressão sobre a
Infraestrutura de
Serviços
Essenciais

Contratação de mão de obra e
instalação de canteiros de obras

Interferências no
Uso e Ocupação
do Solo

A bertura e uso da faixa de
servisão e abertura de praça de
torres

Alteração da
Paisagem

Interferências
com o
Patrimônio
Histórico,
Arqueológico e
Cultural

Instalação das torres e
lançamentos dos cabos

Preventivas

• Realizar a instalação de estrutura sanitária adequada nos canteiros de obras, de acordo com as diretrizes deste
EIA e requisitos legais correspondentes.
• Promover esclarecimentos à população sobre quantidade, perfil e qualificação da mão de obra que será
contratada para as obras.
• A dotar medidas em consonância com as normas técnicas previstas na L ei no 6.514/77 e na Portaria no 3.214/78
– Normas de Segurança e M edicina do Trabalho.
• Implementar medidas preventivas de manutenção da saúde dos trabalhadores e de saneame nto nos canteiros de
obras, para evitar a propagação de doenças.
• M anter entendim entos com o Poder Público dos municípios da AII, caso necessário, com vistas a buscar
alternativas que reduzam a pressão que a chegada de população trabalhadora à região pode rá provocar sobre os
serviços e a infraestrutura de saúde.
• Seguir as normas e leis trabalhistas com referência à realização de exames admissionais e periódicos dos
trabalhadores das obras, tendo em vista controlar o padrão de saúde dess a população e evit ar possíveis
ocorrências e disseminação de doenças e epidemias.
• Implementar camp anhas temáticas educativas, considerando também as atividades previstas pelas empreiteiras,
como o treina mento no Código de Conduta dos Trabalhadores, objetivando conscientiz ar a população e os
trabalhadores da importância do combate às doenças sexualmente trans missíveis (DS Ts) e dos cuidados a serem
tomados co mo prevenção.
• M anter, nos canteiros de obras, os recursos de primeiros socorros e ambulâncias para remoção e transpo rte de
acidentados. Em casos graves, os pacientes deverão ser removidos para os ce ntros mais bem dotados de recursos
hospitalares.
• Providenciar o transporte dos trabalhadores dos alojamentos até os locais das obras.

• Progra ma de Co municação Social
• Progra ma de Educação A mbiental
• Plano A mbiental para a Construção (P A C)

Preventivas

• Divulgar todas as ações previstas na implantação da LT e S Es associadas e prestar os devidos esclarecimentos
sobre as restrições de uso e ocupação do solo aos proprietários dos imóveis a serem atravessados e de seu entorno.
• Implementar as ações para o estabelecimento da faixa de servidão admini strativa e de indenizações com base em
critérios justos e transparentes e contemplando as especificidades das propriedades atingidas, onde se definirão as
diretrizes e os critérios necessários para as indenizações.

• Progra ma de Co municação Social
• Progra ma de Educação A mbiental
• Progra ma para Liberação da Faixa de
Servidão A dministrativa e de Indenizações

Preventivas

• Divulgar a importância do empreendimento para a região e para o Sistema Interligado N acional (SIN), através
das atividades previstas nos Programas de Comunicação Social e de Educação A mbiental.
• Evitar locais de remanes centes florestais, proximidades de estradas de maior circulação de veículos e loc ais de
valor paisagístico.
• Afastar, quando possível, a locação do empreendimento de áreas próximas a aglomerados humanos, objetivando
minimizar o impacto visual das torres e cabos.

• Progra ma de Co municação Social
• Progra ma de Educação A mbiental
• Plano A mbiental para a Construção (P A C)

Preventivas

• Executar o Projeto de A valiação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (P AIP A);
• Realizar estudos e prospecções arqueológicas interventivas para localização, levantamento e registros
detalhados dos sítios arqueológicos existentes e em situação de risco;
• Elab orar o Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimôni o Arqueológico (RAIP A) propondo as ações
preventivas a serem aplicadas posteriormente;
• Realizar ajustes pontuais no traçado ou locação das estruturas, se necessário, desviando, dos sítios arqueológicos
encontrados, visando preservá-los.

M itigadora

Caso os desvios não sejam possíveis, deverá ser realizado o resgate ou salvamento dos sítios arqueológicos
localizados, mediante autorização do IP H A N, nos termos da Lei no 3.984/61, e da Instrução N ormativa 001/15
desse órgão, por meio da imple mentação de um Programa de Gestão do Patrimônio C ultural e Arqueológico.

A bertura e uso da faixa de
servisão, abertura de praça de
torres, instalação das torres e
lançamentos dos cabos
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10. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
A Lei Federal nº 9.985, de 18/07/2000, regulamentada pelo Decreto Federal nº
4.340/2002, estabeleceu, em seu artigo 36º, que:
“nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório
(EIA/RIMA), o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei”.

Essa Lei estabeleceu, em seu artigo 8º, como Unidades de Conservação do Grupo de
Proteção Integral, as seguintes categorias:
•

Estações Ecológicas (EE);

•

Reservas Biológicas (REBIO);

•

Parques Nacionais (PNM);

•

Monumentos Naturais (MN);

•

Refúgios de Vida Silvestre (REVIS).
Posteriormente, a Resolução CONAMA nº 371, de 05/04/2006, definiu parâmetros

básicos para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos dos recursos
advindos da compensação ambiental. A forma específica do cálculo do montante da
compensação está detalhada no Decreto Federal nº 6.848, de 14/05/2009, determinando que a
porcentagem do valor de referência do empreendimento destinado a ela não seja superior a
0,5%, dele descontadas as ações de ordem ambiental. Serão considerados, ainda, os descontos
previstos na Norma de Execução IBAMA nº 1, de 08/12/2017, quando vier a ser feito o cálculo
do Valor de Referência. De acordo com o Art. 33 do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002,
esses valores devem ser aplicados, na ordem de prioridade, para:
•

Regularização fundiária e demarcação de terras de Unidades de Conservação;

•

Elaboração, revisão ou implantação de Planos de Manejo;

•

Aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e
proteção de Unidades de Conservação, compreendendo suas Zonas de Amortecimento;
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•

Desenvolvimento de estudos necessários à criação de novas Unidades de Conservação;

•

Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da Unidade de Conservação
selecionada e de sua Zona de Amortecimento.
O detalhamento da constituição e das atribuições da Câmara Federal de Compensação

Ambiental (CFCA), órgão colegiado criado com o objetivo de orientar o cumprimento da
legislação referente à compensação ambiental, é indicado pelas Portarias MMA nº 416, de
03/11/2010, e CFCA/SE/MMA nº 01, de 24/08/2011. No âmbito do IBAMA, foi criado, através
da Portaria Conjunta ICMBio/IBAMA/MMA nº 225, de 30/06/2011, o Comitê de
Compensação Ambiental Federal (CCAF), que deve implementar as diretrizes determinadas
pela CFCA.
Complementarmente, a Instrução Normativa ICMBio nº 10, de 05/12/2014, regulou os
procedimentos administrativos para a celebração de Termos de Compromisso em cumprimento
às obrigações de compensação ambiental dirigidas às UCs federais. Esses Termos de
Compromisso devem ser firmados entre o empreendedor e o ICMBio, após a definição do
montante de recursos destinados a este último, para aplicação.
Deste modo, é apresentado o Plano de Compensação Ambiental, que descreve as
informações necessárias para o cálculo do Grau de Impacto, seguindo as instruções da Norma
de Execução nº 1, de 8 de dezembro de 2017, da Diretoria de Licenciamento Ambiental do
IBAMA, visando à obtenção da Licença Prévia (LP) para a Linha de Transmissão (LT) 345 kV
Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1.
No Volume IV é ainda apresentado o Mapa 16: Áreas Ambientalmente Protegidas - no
qual consta os limites das Unidades de Conservação e suas Zonas de Amortecimento e as Áreas
Prioritárias para Conservação da Biodiversidade, relativa à Área de Estudo (AE), indicando-se
a diretriz de traçado, as Áreas de Influência Direta e Indireta (AID e AII) do empreendimento.
10.1. Plano de Compensação Ambiental
Através da Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 14/07/2011, que regulamenta a
compensação ambiental no âmbito do órgão licenciador, ficou instituído que um “Plano de
Compensação Ambiental” deve ser apresentado no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), como
forma de subsidiar a DILIC no cálculo da compensação ambiental, cujo Grau de Impacto (GI)
já deverá constar na Licença Prévia (LP). O Valor de Referência (VR) deve ser apresentado no
pedido da Licença de Instalação (LI), após solicitação do órgão licenciador.
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Este Plano foi elaborado considerando as diretrizes da Norma de Execução nº 1, de
08/12/2017, da Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA, que regulamenta, no âmbito
dos processos de licenciamento ambiental federal, os procedimentos para uso da metodologia
de cálculo do grau de impacto e de apresentação e validação do Valor de Referência para efeito
do cálculo da Compensação Ambiental, conforme disposto nos Decretos nº 4.340, de
22/08/2002, com as alterações do Decreto nº 6.848, de 14/05/2009.
10.1.1. Objetivos e Metas
A elaboração do presente Plano tem por objetivos:
➢ Apresentar as informações necessárias para o cálculo do Grau de Impacto (GI) do
empreendimento, a fim de subsidiar a equipe técnica responsável pelo processo de
licenciamento ambiental federal para proceder ao cálculo do GI que deverá constar da
Licença Prévia (LP), conforme determina o Parágrafo Único do Art. 3º do Capítulo II,
da Norma de Execução nº 1; e
➢ Apresentar a proposição da Unidade de Conservação a ser beneficiada com os recursos
da compensação ambiental.
A principal meta deste plano é alocar os recursos como forma de compensar
financeiramente os impactos não mitigáveis, decorrentes da implantação do empreendimento,
através da aplicação dos mesmos para cumprir os objetivos propostos.
10.1.2. Metodologia
Graus e Índices
As fórmulas e parâmetros, incluindo graus e seus índices componentes, listados a seguir,
estão de acordo com os critérios determinados pela Norma de Execução nº 1, de 08 de dezembro
de 2017.
Grau de Impacto (GI)
O Grau de Impacto é calculado pela seguinte fórmula:
𝐺𝐼 = 𝐼𝑆𝐵 + 𝐶𝐴𝑃 + 𝐼𝑈𝐶
Onde: ISB é o Impacto sobre a Biodiversidade; CAP é o Comprometimento de Área
Prioritária; IUC é a Influência em Unidades de Conservação.

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

191

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Impacto sobre a Biodiversidade (ISB)
𝐼𝑆𝐵 =

𝐼𝑀 × 𝐼𝐵 (𝐼𝐴 + 𝐼𝑇)
140

Onde: IM é o Índice de Magnitude; IB é o Índice de Biodiversidade; IA é o Índice de
Abrangência; IT é o Índice de Temporalidade.
O valor do ISB varia entre 0 e 0,25%. O ISB tem o objetivo de contabilizar os impactos
diretos do empreendimento sobre a biodiversidade, inclusive os impactos sobre as Áreas de
Influência.
Comprometimento de Área Prioritária (CAP)
𝐶𝐴𝑃 =

𝐼𝑀 × 𝐼𝐶𝐴𝑃 × 𝐼𝑇
70

Onde: IM é o Índice de Magnitude; ICAP é o Índice de Comprometimento de Área
Prioritária; IT é o Índice de Temporalidade.
O valor do CAP varia entre 0 e 0,25%. O CAP tem por objetivo contabilizar os efeitos
do empreendimento sobre a área prioritária onde se insere. Isso é realizado fazendo a relação
entre a significância dos impactos frente às áreas prioritárias afetadas. Empreendimentos cujos
impactos são insignificantes para a biodiversidade local podem, no entanto, mudar a dinâmica
de processos ecológicos, afetando ou comprometendo as áreas prioritárias.
Influência em Unidade de Conservação (IUC)
O IUC permite avaliar a influência do empreendimento sobre as Unidades de
Conservação existentes na região ou em suas Zonas de Amortecimento, sendo que essa
Influência em Unidade de Conservação (IUC) e calculada por meio da fórmula:
𝐼𝑈𝐶 = (∑ 𝐺1) + (∑ 𝐺2) + (∑ 𝐺3) + (∑ 𝐺4) + (∑ 𝐺5)

Onde: G1 representa: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação
ecológica, refúgio de vida silvestre e monumento natural = 0,15%; G2 representa: florestas
(nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%; G3 representa: reserva extrativista e reserva
de desenvolvimento sustentável = 0,10%; G4 representa: Área de Proteção Ambiental, Área de
Relevante Interesse Ecológico e Reservas Particulares do Patrimônio Natural = 0,10%; e G5
representa: zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%.
O IUC varia de 0,00% a 0,15% e avalia a influência do empreendimento sobre as
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unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento. Conforme o § 3º do Art. 12 da
Norma de Execução nº 1, do IBAMA, “Quando o valor do IUC for superior a 0,15%, este
deverá ser reduzido para o valor máximo permitido”. De acordo com o § 4º do Art. 12, “A Área
de Influência Direta será considerada para avaliar se uma UC ou sua zona de amortecimento
são afetadas”.
A faixa de 2 ou 3 km estabelecida na Resolução CONAMA nº 428/2010, alterada pela
Resolução CONAMA nº 473/2015, não pode ser considerada como Zona de Amortecimento de
Unidade de Conservação que não possui a área definida em seu ato de criação e/ou normativo
posterior.
Para os Índices relacionados a seguir, são apresentadas Tabelas a serem consideradas na
determinação de seus valores. Nessas Tabelas já estarão destacados (em cor verde) os valores
obtidos na Análise dos Parâmetros para o Cálculo do Grau de Impacto.
Índices
Índice de Magnitude (IM):
O IM varia de 0 a 3 e serve para avaliar a magnitude dos impactos ambientais existentes,
relevantes e concomitantemente significativos e negativos sobre os diversos aspectos
associados ao empreendimento, analisados de forma integrada.
Havendo impacto negativo sobre os meios biótico ou físico com alta magnitude, seja
qual for a fase (implantação, operação, descomissionamento, etc.) ou atividade, o índice de
magnitude receberá a valoração IM = 3 e assim, sucessivamente, para média ou baixa
magnitude. Deverão ser integrados à análise e valoração do IM a magnitude dos impactos
significativos e negativos que ocorrerão nas diferentes fases do empreendimento e nos
diferentes meios.
Tabela 10.1 – Valores dos atributos do Índice de Magnitude (IM).
VALOR
0
1
2
3

ATRIBUTO
Ausência de impacto ambiental significativo e negativo.
Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos recursos
ambientais.
Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos recursos
ambientais.
Alta magnitude do impacto ambiental negativo.
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Índice de Biodiversidade (IB):
O IB varia de 0 a 3, avaliando o estado da biodiversidade previamente à implantação
do empreendimento. O IB busca caracterizar os ecossistemas a serem afetados em termos
qualitativos, devendo ser considerada a biodiversidade antes da implantação do
empreendimento. Deverá ser considerado o grau de antropização e/ou a falta de vegetação
nativa na área impactada ou ao longo do traçado do empreendimento.
Havendo no estudo ambiental a identificação ou citação de ocorrência de espécie
ameaçada de extinção e/ou espécie endêmica, listada em listas oficiais, o IB receberá a
valoração 3. Caso o estudo ambiental liste determinada espécie, sem, contudo, classificá-la
como endêmica, mas esta for considerada endêmica pela comunidade científica, poderá ser
apresentada fundamentação técnica correspondente para considerar a valoração de IB = 3.
Tabela 10.2 - Valores dos atributos do Índice de Biodiversidade (IB).
VALOR
0
1
2
3

ATRIBUTO
Biodiversidade se encontra muito comprometida.
Biodiversidade se encontra medianamente comprometida.
Biodiversidade se encontra pouco comprometida.
Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção.

Índice de Abrangência (IA):
O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial dos impactos negativos sobre os
recursos ambientais. Em casos de empreendimentos lineares, o IA é avaliado em cada
microbacia separadamente, ainda que o trecho submetido ao processo de licenciamento
ultrapasse os limites de cada microbacia.
Para empreendimentos lineares, são considerados compartimentos homogêneos da
paisagem para que os impactos sejam mensurados adequadamente em termos de abrangência,
não devendo ser considerados de forma cumulativa. O resultado final da abrangência é
considerado de forma proporcional ao tamanho desse compartimento em relação ao total de
compartimentos. Nestes casos, deverão ser considerados os impactos sobre o meio biótico e/ou
o meio físico gerados em local caracterizado como divisor de águas de duas microbacias
localizadas em diferentes bacias hidrográficas, via de regra, estendendo-se a essas diferentes
bacias hidrográficas que contêm as microbacias afetadas.

Tabela 10.3 - Valores dos atributos do Índice de Abrangência (IA).
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VALOR

Atributos para
empreendimentos Terrestes,
Fluviais eLacustres
Impactos limitados à área de
uma microbacia
Impactos que ultrapassem a área
de uma microbacia, limitados à
área de uma bacia de 3a ordem
Impactos que ultrapassem a área
de uma bacia de 3ª ordem e
limitados à área de uma bacia
de 1ª ordem
Impactos que ultrapassem a área
de uma bacia de 1ª ordem

1
2

3

4

Atributos para
empreendimentos Marítimos
ou localizados
concomitantemente nas
faixas Terrestres e marítima
da Zona Costeira
Impactos limitados a um raio
de 5 km

Atibutos para
empreendimentos
Marítimos (profundidade
em relação à lâmina
d’água)
Profundidade maior ou
igual a 200 m

Impactos limitados a um raio
de 10 km

Profundidade inferior a 200
m e superior a 100 m

Impactos limitados a um raio
de 50 km

Profundidade igual ou
inferior a 100 me superior a
50 m

Impactos que ultrapassem o
raio de 50 km

Profundidade inferior ou
igual a 50 m

Considerou-se como bacias de 1ª ordem as Regiões Hidrográficas constantes da
Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº 32, de 15 de outubro de
2003, considerando-se como bacias de 3ª ordem as bacias de nível 3 definidas pela Agência
Nacional de Águas (ANA), que neste EIA, correspondem às sub-bacias hidrográficas.
Índice de Temporalidade (IT):
O IT varia de 1 a 4 e refere-se à resiliência do ambiente ou bioma em que se insere o
empreendimento. Avalia a persistência dos impactos negativos do empreendimento. A
temporalidade do impacto deverá ser considerada após o início da fase de instalação do
empreendimento ou da atividade, englobando as fases de instalação, operação e
descomissionamento do empreendimento ou atividade.
Tabela 10.4 - Valores dos atributos do Índice de Temporalidade (IT).
VALOR
1
2
3
4

ATRIBUTO
Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento.
Curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento.
Média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento.
Longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento.

O valor do Índice de Temporalidade será IT = 3 quando ocorrer um impacto
significativo e negativo com temporalidade média, ou seja, até 30 anos, e assim sucessivamente
para média, curta ou imediata temporalidade. Ocorrendo impactos significativos e negativos
irreversíveis, o valor de IT será 4. Poderão ser considerados os impactos significativos e
negativos identificados após o encerramento do empreendimento ou atividade, considerandose a resiliência do ambiente ou bioma.
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Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP):
O ICAP varia de 0 a 3 e permite estimar o comprometimento sobre a integridade de
fração significativa da área prioritária impactada pela implantação do empreendimento,
conforme mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado pelo Ministério do Meio
Ambiente. O resultado final do ICAP é considerado de forma proporcional ao tamanho desse
compartimento em relação ao total de compartimentos. Impactos em Unidades de Conservação
são computados exclusivamente no IUC.
Para empreendimentos lineares: (i) cada área prioritária afetada será considerada como
um compartimento homogêneo; (ii) não poderão ser somadas três áreas homogêneas com valor
de ICAP = 1 para se chegar ao valor máximo igual a 3; (iii) deverá ser medido o tamanho de
cada área de importância biológica (em hectares ou quilômetros quadrados); (iv) será calculada
a proporcionalidade entre as áreas de importância biológica afetada por empreendimentos
lineares da seguinte fórmula:

𝐼𝐶𝐴𝑃 =

(30 × 𝑃𝑒𝑥𝑡) + (10 × 𝑃𝑚𝑢𝑖 ) + (1 × 𝑃𝑎𝑙𝑡)
(10 × 𝑃𝑒𝑥𝑡) + (5 × 𝑃𝑚𝑢𝑖 ) + (1 × 𝑃𝑎𝑙𝑡)

Onde: Pext é o percentual de área de importância biológica extremamente alta e áreas
classificadas como insuficientemente conhecidas atingida; Pmui é o percentual de área de
importância biológica muito alta atingida; Palt é o percentual de área de importância biológica
alta atingida. Para a obtenção dos percentuais, utilizam-se as seguintes fórmulas:

𝑃𝑒𝑥𝑡 =
𝑃𝑚𝑢𝑖 =
𝑃𝑎𝑙𝑡 =

𝐴𝑒𝑥𝑡×100
𝐴𝑡𝑜𝑡
𝐴𝑚𝑢𝑖×100
𝐴𝑡𝑜𝑡
𝐴𝑎𝑙𝑡×100
𝐴𝑡𝑜𝑡

Onde: Aext é o somatório em hectare ou km² das áreas de importância biológica
extremamente alta e das áreas classificadas como insuficientemente conhecidas inseridas na
área de influência do empreendimento; Amui é o somatório em hectare ou km² das áreas de
importância biológica muito alta inseridas na área de influência do empreendimento; Aalt é o
somatório em hectare ou km² das áreas de importância biológica alta inseridas na área de
influência do empreendimento; Atot é o somatório em hectare ou km² de todas as áreas de
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importância biológica inseridas na área de influência do empreendimento.
Para fins de cálculo do ICAP, as informações relativas ao tamanho de cada área de
importância biológica (em ha ou km²) situada nas Áreas de Influência do empreendimento
deverão ser apresentadas pelo empreendedor junto ao Plano de Compensação Ambiental.
Tabela 10.5 - Valores dos atributos do Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP).
VALOR
0
1
2
3

ATRIBUTO
Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas prioritárias totalmente
sobrepostas a Unidades de Conservação.
Impactos que afetem áreas de importância biológica alta.
Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta.
Impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou classificadas como
insuficientemente conhecidas.

10.1.3. Cálculo do Grau de Impacto do empreendimento
Análise dos Parâmetros
Influência em Unidade de Conservação (IUC)
Conforme critérios e limites estabelecidos no diagnóstico das Unidades de Conservação
e considerando o traçado selecionado para elaboração do EIA, foram identificadas 16 Unidades
de Conservação na Área de Estudo da LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos
C1, das quais 9 estão em uma área de influência de até 5km e, destas, 6 sofrerão interferências
diretas do traçado da LT. Para fins de compensação, este estudo levará em consideração apenas
as UCs sob influência direta dos impactos do empreendimento (Tabela 10.6).
Tabela 10.6 – Unidades de Conservação sob influência direta do empreendimento.
NOME

TIPO

JURISDIÇÃO

INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

REBIO União

UCPI

Federal

Intervenção na ZA

REBIO Lapinha
APA Poeira D'Água
APA Alto do Rio Macabu

UCPI
UCUS
UCUS

Estadual
Municipal
Municipal

Intervenção na ZA
Intercepta a LT
Intercepta a LT

REVIS Macuco

UCPI

Municipal

Intervenção na ZA

PNM Atalaia Gualter Correa de Faria

UCPI

Municipal

Intervenção na ZA

De acordo com os percentuais estabelecidos para o índice de “Influência em Unidade
de Conservação (IUC)”, a influência do empreendimento foi valorada no grupo G4: Área de
Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Particulares do
Patrimônio Natural = 0,10% e no grupo G5: zonas de amortecimento de unidades de
conservação = 0,05%, totalizando em um IUC = 0,15%.
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Índice de Magnitude (IM)
Para a avaliação desse índice, foram considerados os valores de magnitude dos impactos
negativos identificados. Sendo a magnitude de cada um dos impactos calculada pela soma dos
valores atribuídos para cada atributo que a compõem (Abrangência, Duração e
Cumulatividade), cabe lembrar que esse parâmetro pode variar, de acordo com a metodologia
para avaliação dos impactos proposta neste EIA. Dessa forma, desde que o menor valor obtido
para a magnitude tenha sido 3 e, por sua vez, o maior 8, pode-se estabelecer a seguinte
classificação: 3-4 Baixa Magnitude; 5-6 Média Magnitude; e 7-8 Alta Magnitude.
Dos 14 impactos negativos identificados (Tabela 10.7), para cada meio no qual incidem
e nas etapas em que ocorrem, os impactos negativos classificados como de Alta Magnitude
foram:
•

Interferências no Solo, na fase de Instalação;

•

Mudança na Estrutura das Comunidades Vegetais, nas fases de Instalação e
Operação;

•

Mudança na Estrutura das Comunidades Faunísticas, na fase de Operação;

•

Alteração na Biodiversidade, nas fases de Instalação e Operação; e

•

Interferências em Unidades de Conservação, nas fases de Instalação e Operação.
Deste modo, os há um impacto sobre o meio físico, e quatro impactos sobre o meio

biótico com magnitudes valoradas como 8. Os impactos de Mudança na Estrutura das
Comunidades Vegetais e Alteração na Biodiversidade foram classificados como de grande
significância. Assim sendo, havendo tais impactos negativos sobre os meios biótico ou físico
com alta magnitude, seja qual for a fase ou atividade, sugere-se que o índice de magnitude
assuma a valoração IM = 3.

Tabela 10.7 – Valores de Magnitude dos Impactos Ambientais negativos.
MEIO

BIÓTICO

FÍSICO

IMPACTO

Planejamento

Instalação

Operação

Interferências no Solo
Interferências com Atividades de Mineração
Perda de Área de Vegetação Nativa
Alteração no Número de Indivíduos da Fauna
Mudança na Estrutura das Comunidades Vegetais
Mudança na Estrutura das ComunidadesFaunísticas
Alteração na Biodiversidade

-

8
3
5
5
8
8

3
5
5
8
8
8
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Criação de Expectativas Desfavoráveis na População

6

6

6

Interferências no Cotidiano da População

6

6

-

Pressão Sobre a Infraestrutura de Serviços Essenciais

-

6

-

Interferências no Uso e Ocupação do Solo
Alteração da Paisagem

-

5
6

5
6

Interferências com o Patrimônio Histórico, Arqueológico e Cultural

-

5

5

Índice de Biodiversidade (IB)
O impacto Alteração na Biodiversidade foi classificado como de intensidade grande nas
fases de instalação e operação, apesar de a supressão ser minimizada pelos métodos construtivos
e a faixa de servidão possuir uma proporção significativa de vegetação nativa passível de corte
raso ou seletivo. Em relação à sua significância, foi considerada grande para as fases de
instalação e de operação.
Considerando-se que o empreendimento, em sua maioria (0,18 Km² da ADA), encontrase em áreas de vegetação nativa, em diferentes estágios de conservação, pode-se deduzir que a
biodiversidade se encontra comprometida, havendo, inclusive, a presença de espécies
ameaçadas de extinção.
Propõe-se, deste modo, que o IB assuma o valor 3.
Índice de Abrangência (IA)
Conforme descrito no diagnóstico ambiental, no item sobre Recursos Hídricos, a área
de estudo está inserida inteiramente na Região Hidrográfica Brasileira do Atlântico Sudeste,
bacia hidrográfica de 1ª ordem, segundo a classificação da Agência Nacional de Águas (ANA).
O empreendimento está inserido em quatro Regiões Hidrográficas (RHs), sendo uma no estado
de Minas Gerais e três no estado do Rio de Janeiro, as quais são determinadas pelos respectivos
órgãos estaduais de gestão dos recursos hídricos. A RH do estado de MG se subdivide em duas
sub-bacias: Rio Pomba e Muriaé; e Rio Preto e Paraibuna. As RHs do estado do RJ se dividem
nas sub-bacias: Grande, Negro e Dois Rios; Imboacica; Jundiá; Macabu; Macaé; e Médio
Inferior do Paraíba do Sul. Como, os impactos ultrapassam a área de bacias de 3ª ordem,
assume-se que IA = 3.
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Índice de Temporalidade (IT)
O conceito de resiliência provém da ideia de que os ecossistemas possuem certa
estabilidade, mesmo que dinâmica, incluindo também o conceito de resistência. A resiliência
pode ser definida como a velocidade que uma comunidade retorna ao seu estado inicial após
um distúrbio (BEGON et al., 2006).
Os critérios definidos no Decreto nº 6.848/2009 avaliam melhor sua persistência após a
fase de instalação do empreendimento (conforme a tabela de pontuação constante no referido
Decreto). A persistência do impacto e a resiliência do ecossistema são conceitos distintos, sendo
que o segundo é de difícil avaliação e extremamente dependente de fatores estocásticos. Além
disso, os critérios de pontuação definidos no referido Decreto deixam claro que a avaliação a
ser feita é a persistência do impacto, que é um parâmetro mais determinístico e mensurável.
Dentre os impactos identificados, 14 foram classificados como negativos, sendo esses
inicialmente considerados nesta análise. Deles, 10 foram considerados permanentes, no que se
refere ao atributo Duração, da composição de Magnitude (Tabela 10.8).
Tabela 10.8 – Impactos Ambientais negativos Permanentes
MEIO

IMPACTO

Instalação

Operação

FÍSICO

Interferências no Solo
Perda de Área de Vegetação Nativa
Alteração no Número de Indivíduos da Fauna
Mudança na Estrutura das Comunidades Vegetais
Mudança na Estrutura das ComunidadesFaunísticas
Alteração na Biodiversidade
Interferências em Unidades de Conservação
Interferências no Uso e Ocupação do Solo
Alteração da Paisagem
Interferências com o Patrimônio Histórico, Arqueológico e Cultural

P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P

BIÓTICO

SOCIOECONÔMICO

P
P
P
P
P

Verifica-se que há 8 impactos considerados permanentes na fase de instalação e
continuam ocorrendo no decorrer da operação, na qual assim também foram classificados.
Ainda que a manutenção e operação do empreendimento esteja prevista para 30 anos, leva-se
em conta que os impactos Perda de Área de Vegetação Nativa e Mudança na Estrutura das
Comunidades Vegetais são significativos e irreversíveis e, portanto, considera-se o IT = 4.
Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP)
No diagnóstico ambiental, item sobre as Área Prioritária para a Conservação da
Biodiversidade (APCB), foram identificadas 3 APCBs que serão afetadas pela pela faixa de
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servidão da LT e pela Área de Estudo: MA151, Costa do Xirica, com importância biológica
Extremamente Alta que intercepta 153,89 km² da área de estudo; MA 153, Fazenda Nova
Trieste, com importância biológica Muito Alta que intercepta 26,49 km² da área de estudo; e
MA 140, Corredor Itaipu – Parque do Iguaçu, com importância biológica Extremamente Alta
que intercepta 565,12 km² da área de estudo. De acordo a fórmula indicada na Norma de
Execução nº 1, foi calculada a proporcionalidade entre as áreas de importância biológica da
APCB do MMA afetadas pelo empreendimento, sendo obtidos os seguintes resultados:
Considerando que: Aext = 719,01 km²; Amui = 26,49 km²; Aalt = 0 km²; e Atot =
5121,47 km².
Têm-se que: Pext = 14,04 %; Pmui = 0,52 %; e Palt = 0 %
Deste modo, o ICAP calculado foi de 2,98 assumindo então um ICAP = 3.

Grau de Impacto (GI)
Os índices valorados para determinação do “Impacto sobre a Biodiversidade (ISB)” e
“Comprometimento de Área Prioritária (CAP)”, considerando-se as fórmulas citadas são:
IM
3

IB
3

ÍNDICES
IA
3

ICAP
3

IT
4

VALORAÇÃO DO GRAU DE IMPACTO
ISB
CAP
IUC
0,45%
0,51%
0,15%

Dessa forma, o GI obtido foi 1,11 %, maior que o previsto em lei, que é 0,50, sendo,
portanto, reduzido para esse limite.
10.2. Propostas de Unidades de Conservação
A seleção final da(s) UC(s) a ser(em) beneficiada(s) com os recursos da compensação
ambiental é de competência do órgão ambiental federal (IBAMA), conforme disposto na
Instrução Normativa IBAMA nº 08/2011.
Considerando haver interceptação direta do empreendimento com duas UC: APA da
Poeira D’Água no estado de Minas Gerais e APA do Alto do Rio Macabu no estado do Rio de
Janeiro, propõe-se, em princípio, que os recursos da compensação ambiental do
empreendimento sejam aplicados nestas áreas. Os recursos devem ser divididos
proporcionalmente com o impacto em cada estado e de forma igualitaria entre as unidades.
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11. PROGNÓSTICO AMBIENTAL
Este prognóstico ambiental tem por objetivo prever cenários socioambientais futuros,
sem ou com a implantação do empreendimento, considerando a implementação ou não dos
Programas Ambientais necessários à mitigação dos impactos decorrentes de sua instalação e
operação.
Na seção 7 deste EIA, tratou-se especificamente da avaliação dos impactos ambientais
considerados nas etapas de planejamento, implantação e operação da LT, enquanto que, nesta
seção, são formuladas hipóteses prováveis de cenários ambientais futuros da região,
considerando a aplicação de medidas mitigadoras, de controle, preventivas, corretivas,
potencializadoras e compensatórias desses impactos.
11.1. Cenário de não implantação do empreendimento
Na hipótese da não implantação da LT, o cenário ambiental nas Áreas de Influência ora
consideradas prosseguiria em suas atuais tendências evolutivas, de acordo com a realidade
regional, ou seja, a região do empreendimento proposto permaneceria nas condições atuais de
deficiência no suprimento de energia. A implantação da nova LT advém da necessidade de
adequadamente suprir, em especial, as demandas das Regiões da Zona da Mata e da
Mantiqueira, em Minas Gerais.
A qualidade ambiental atual da região nas Áreas de Influência da futura LT 345 kV
Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1 foi exaustivamente descrita no Diagnóstico
Ambiental, na seção 5 do Volume II deste EIA, nos seus aspectos físicos, bióticos e
socioeconômicos, estando aqui resumidas as principais características, base para esta avaliação.
A Área de Estudos da LT apresenta superfícies com relevo variado, sendo que mais de
50% da área é caracterizada por vales bem definidos e vertentes de declividades variadas,
entalhadas por sulcos e cabeceiras de drenagem de primeira ordem, principalmente nas
Depressões do Rio Paraíba do Sul, no estado de Minas Gerais, e uma pequena parte nas Colinas
Costeiras Fluminenses, no estado do Rio de Janeiro. Em relação à cobertura e ao conteúdo
pedológico, dos solos identificados na AE, 68,6% estão associadas aos Latossolos e Argissolos,
perfis com condições de drenagem favoráveis e características mais favoráveis à fundação de
torres e demais obras civis. Em contrapartida, são de baixo nível de fertilidade natural e
localizam-se em áreas com declives acentuados, demandando a adoção de práticas e técnicas
agrícolas para o adequado manejo dessas terras, tendo em vista principalmente a prevenção e o
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agravamento de processos erosivos. Como raramente são adotadas essas práticas em áreas de
pastagens, a erosão em determinados trechos foi se incorporando na paisagem de forma
irreversível. Ocorrem também associados a solos menos desenvolvidos, que, aliados ao relevo
movimentado da região, apresentam maior suscetibilidade aos processos erosivos.
Por sua grande extensão, a região de inserção do empreendimento se caracteriza por
quatro tipos climáticos, que variam entre o subtropical com inverno seco e verão quente ao
clima temperado com verão ameno até o clima mais tropical com inverno seco. Os dados
apresentam uma pluviometria média anual entre 1.034 até 1.560 mm aproximadamente,
demonstrando um padrão de distribuição de chuvas que indica certa sazonalidade no volume
pluviométrico.
A LT em questão está totalmente inserida no Bioma Mata Atlântica, apresentando
remanescentes florestais com alta fragmentação, de modo que suas principais ocorrências estão
associadas aos corpos hídricos. A representação da vegetação remanescente é, em sua maioria,
Vegetação Secundária e Atividades Agrárias, apresentando as fitofisionomias de Floresta
Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecidual.
Na região do empreendimento, foram identificadas diversas Unidades de Conservação,
sendo nove de Uso Sustentável e sete de Proteção Integral. Contudo, do total de UCs, nove são
encontradas em uma área fora da influência do empreendimento, estando a mais de 5 km da
ADA e menos sujeitas a impactos ambientais.
Das macro-áreas mais importantes para a conservação da biodiversidade, porções de
apenas três são atravessadas pelo traçado preferencial proposto para a LT 345 kV Santos
Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1: Fazenda Nova Trieste; Costa do Xirica e Corredor
Itaipu-Parque do Iguaço, sendo as duas últimas de extrema importância ecológica.
De acordo com a estimativa populacional em 2020, os 22 municípios que compõem a
área de estudo do corredor compreendem um total de 744.168 habitantes, mantendo a tendência
de crescimento vegetativo positivo como constatado em anos anteriores. De acordo com o
Censo Demográfico de 2010, 41,21% da população total estão localizadas nos municípios do
estado de Minas Gerais e 58,79% dos habitantes no estado do Rio de Janeiro, demonstrando
que apesar de apresentar uma área menor relativa a apenas seis municípios, o corredor do RJ
possui população mais expressiva.
As buscas por melhores condições de vida, de emprego, de acesso à educação e outros
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serviços, fizeram a população se dirigir às cidades. A distribuição geográfica da população
destes municípios revela expressiva proporção de residentes na área urbana, apresentando
densidades demográficas altas que variam de 398,74 hab./km² (Goianá) até 3136,93 hab./km²
(Rio das Ostras). Apesar disso, a área rural dos municípios é muito mais proeminente, mas
demonstrando densidades demográficas baixas, de 2,92 hab./km² (Ewbnak da Câmara) até
29,48 hab./km² (Rio das Ostras). Os municípios da AE estão em crescente processo de
urbanização devido, especialmente, ao desenvolvimento de atividades econômicas em ambos
os estados, que atraíram pessoas de outras cidades e regiões. Paralelamente, a ampliação do
acesso à educação vem fazendo com que a população rural, sobretudo os jovens, busquem
melhores condições de vida nas áreas urbanas, aumentando o êxodo do campo.
O IDHM dos municípios da AE se situa próximo aos índices estaduais, que foram em
2010, de 0,731 para Minas Gerais e 0,761 para o Rio de Janeiro. Deste modo, os municípios
apresentam IDHM entre Médio e Alto, que majoritariamente se deve aos altos valores da
dimensão longevidade. A dimensão mais afetada é a da educação, que apresenta IDHM
Educação entre Médio e Baixo.
Nos municípios da AE, a principal atividade econômica está relacionada ao setor de
Serviços que contribui, significativamente, para a empregabilidade e para a economia na região.
De fato, o Setor Terciário, como um todo, contribuiu com mais de 40% do Valor Adicionado
Bruto (VAB) na maioria dos municípios em 2017. O setor terciário é responsável, em muitos
municípios, junto com o setor industrial, pela maior parte da geração de PIB e de população
empregada nos municípios da área. Em termos de estabelecimentos, as atividades mais
frequentes nos municípios são aquelas ligadas ao comércio e à prestação de serviços.
A posição geográfica estratégica dos municípios da AE permite, por meio de rodovias
e ferrovias, o escoamento de sua produção econômica, além de fácil acesso às grandes capitais
da Região Sudeste: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A região possui varios eixos
rodoviários, sendo os mais importantes as rodovias BR-040, BR-120, LMG860, MG-133, MG353, MG-452, MG-858. Há também muitas estradas vicinais e vias rurais não pavimentadas,
que atendem principalmente as propriedades da região.
O patrimônio paleontológico, assim como o patrimônio arqueológico e cultural, é
protegido pela legislação brasileira. Geologicamente, mais de 95% da área de estudo é
composta por rochas que datam desde arqueano, e são rochas que passaram por ciclos ígneos
e/ou metamórficos ao longo da história geológica de modo que não tem potencial para formação
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de fosseis. Há registros de fósseis no Grupo Barreiras, especialmente palinomorfos e
icnofósseis, contudo, nos afloramentos descritos para Grupo Barreiras, não foram observadas a
presença de fosseis.
No Diagnóstico do Patrimônio Cultural, Histórico e Arqueológico, elaborado sobre a
área de abrangência do empreendimento, verificou-se que o Estado de Minas Gerais apresenta
2.141 sítios arqueológicos cadastrados e o Estado do Rio de Janeiro contempla 1.219 cadastros.
Números esses expressivos devido a grande quantidade de pesquisas nesses locais com
potencial intrínseco dada a riqueza de recursos naturais presentes. Dentro de uma área de
influência, designadas por um buffer de 200m no entorno do empreendimento, foram
identificados sete sítios arqueológicos, os quais foram visitados para atualização de suas
informações cadastrais, mas em nenhuma visita foram encontrados vestígios arqueológicos
mencionados nos seus registros como sítios.
Em relação às Comunidades Tradicionais, em consulta à base de dados da Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) e da Fundação Cultural Palmares (FCP), constatou se que não há
registro de Terras ou Reservas Indígenas nem de Terras ou Comunidades Quilombolas nos
municípios integrantes do corredor preferencial proposto.
Na hipótese da não implantação da LT, o cenário ambiental ora considerado prosseguiria
em suas atuais tendências evolutivas. Sem o empreendimento, os impactos ambientais positivos
deixariam de existir e a região seria poupada dos impactos ambientais negativos inerentes à sua
implantação, conforme descrito na seção 7 deste EIA. Sem o futuro empreendimento, a região
permaneceria sem confiabilidade do sistema elétrico na rede básica das Regiões da Zona da
Mata e Mantiqueira, para atender à demanda de uma região que concentra grandes
consumidores industriais de extração mineral e de siderurgia.
11.2. Cenário de Implantação do empreendimento
As justificativas socioambientais do empreendimento se baseiam em aspectos técnicos
e econômicos. De um lado, o Setor Elétrico (MME/CMSE/EPE/ONS/ANEEL) detectou a
necessidade de implantar-se a LT em estudo, de modo a fornecer energia firme ao mercado
consumidor naquela região, suprindo adequadamente a demanda da Rede Básica. De outro, há
a sociedade civil, com seus diversos segmentos, não só dos municípios atravessados ou que
tenham implantadas nos seus limites as Subestações associadas ao empreendimento, em última
análise, os usuários, que se beneficiariam deste Projeto.
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Até que isto seja realidade, com as obras de implantação da LT e da ampliação das
Subestações associadas, previstas para ocorrerem durante 10 meses, assim como qualquer
atividade construtiva, independente da proporção ou localização, haverá transtornos na região,
influenciando principalmente a população que está ao seu redor.
As atividades impactantes inerentes ao empreendimento, como mostrado na seção 7
deste Volume, provocarão impactos negativos, em sua maioria, mas também impactos
positivos. No entanto, vale ressaltar que, para os impactos negativos, está sendo proposto um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), composto por diversos Planos e Programas Ambientais
que, se bem executados, poderão neutralizá-los e, se isso não for possível, minimizá-los, ou,
em última instância, compensá-los. Vale observar que alguns Programas e Medidas já são
exigências legais e outros são propostos especificamente para a realidade dos impactos deste
empreendimento.
Já no início das obras, como impacto positivo, deverá ser registrado um aumento da
oferta de postos de trabalho na região. Na implantação do empreendimento, prevê-se a criação
temporária de postos de trabalho diretos, sendo 60% de pessoal não especializado,
preferencialmente local, e 40% de pessoal com algum grau de especialização técnica,
normalmente vindo de outros empreendimentos (de fora). Além disso, deverão ser criados
postos de trabalho indiretos, em decorrência do aumento da procura por bens e por serviços de
alimentação, hospedagem e serviços gerais, o que deverá contribuir para a dinamização da
economia dos municípios a serem atravessados pelo empreendimento.
A implantação da LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1 também
contribuirá para a melhoria do quadro de finanças públicas dos 22 municípios que integram as
Áreas de Influência, em decorrência do aumento da arrecadação do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS), tributo municipal a que os trabalhos de construção civil estão sujeitos
(Lei Federal Complementar 116, de 31/07/03). Sua alíquota pode variar entre 2% e 5% sobre o
preço do serviço prestado na região.
Entretanto, deverão ocorrer impactos negativos, como a perda de área com vegetação
nativa, a alteração da biodiversidade e a alteração na estrutura das comunidades vegetais e
faunísticas. A Alteração da Biodiversidade foi considerada impacto de grande significância,
pois a redução da cobertura vegetal nos poucos fragmentos restantes, ou seja, num cenário
existente de ecossistema não íntegro e reduzido, tende a piorar a qualidade do ecossistema atual.
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Considerando a instalação de processos erosivos e movimentos de massa, devido às
características do solo, declividade, geologia, cobertura vegetal, uso e manejo do solo, o
impacto de início e/ou aceleração de processos erosivos e movimentos de massa torna-se
consequência direta das atividades construtivas do empreendimento. Apesar de grande
significância, esse impacto de Interferências no Solo poderá ser mitigado, se as medidas
adequadas propostas forem tomadas.
O intenso uso do solo pastoril e minerário, histórico na região, concorreu para um solo
empobrecido para a produção agropecuária. As obras civis acabam deixando os solos sem a
proteção da cobertura vegetal, sujeitos à ação erosiva das chuvas, facilitando o escoamento
superficial das águas pluviais e, com isso, o carreamento de material. A abertura da faixa de
servidão não constitui um novo vetor de ocupação. Apenas a abertura de acessos novos e das
praças de torres poderão significar diminuição de área produtiva, pois poderão induzir à erosão,
devido às frágeis características do solo, se as medidas adequadas não forem adotadas.
Entre outros impactos causados pelas obras, também estão previstas interferências no
cotidiano da população, com o aumento do tráfego de veículos e máquinas, associado à emissão
de ruídos e poeiras, com a alteração do uso da terra e em sua ocupação, com as indenizações,
no estabelecimento da faixa de servidão administrativa, e com a perda de área produtiva, nos
locais de instalação das torres, pois, nos demais locais, os proprietários poderão manter o uso
do solo com atividades agropecuárias. Apenas algumas restrições terão de ser observadas
embaixo da LT na faixa de servidão (queimadas, construções e utilização de implementos
agrícolas de grande porte, dentre outras), não inviabilizando, no entanto, as atividades locais.
Ao reforçar a Rede Básica brasileira, permitindo a expansão do Sistema Interligado
Nacional (SIN) e aumentando a disponibilidade de energia elétrica e da confiabilidade nos
subsistemas regionais, a região com o empreendimento poderá contar com a garantia de energia
que, por sua vez, concorrerá para que, a partir de um planejamento adequado, se promova um
real desenvolvimento sustentável, em benefício dos municípios atravessados pela LT e de seus
habitantes.
Para uma avaliação mais detalhada, considerando as etapas de Instalação e Operação do
empreendimento, buscou-se caracterizar dois Cenários: Sucessão e Alvo. O Cenário de
Sucessão do empreendimento representa a avaliação ambiental sem a adoção das medidas e
Programas Ambientais recomendados para as diversas etapas do empreendimento; já o Cenário
Alvo as considera.
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11.2.1. Cenário de Sucessão
Etapa de Instalação
A avaliação de impactos do Cenário de Sucessão – Etapa de Implantação resultou na
identificação de nove Ações Impactantes (AI), que se expressam em 16 Impactos Ambientais
(IA). São elas:
➢ AI 2 – Mobilização de Equipamentos e Mão de Obra;
➢ AI 3 – Instalação e Operação de Canteiros de Obra;
➢ AI 4 – Pressão sobre a Oferta de Serviços e Insumos Locais;
➢ AI 5 – Alteração do Tráfego de Veículos;
➢ AI 6 – Melhoria, Abertura e Utilização de Acessos;
➢ AI 7 – Supressão de Vegetação;
➢ AI 8 – Implantação da Faixa de Servidão;
➢ AI 9 – Escavação e Fundações para as Torres;
➢ AI 10 – Abertura de Praças de Montagem e de Lançamento de Cabos.
Durante a implantação de qualquer empreendimento, é comum a maior dominância de
impactos negativos. Esse fato se dá em decorrência da presença de trabalhadores e das ações de
obras civis que promovem intervenções diretamente sobre o meio ambiente e a sociedade.
Contudo, é também comum que parte desses impactos seja temporária, podendo seus efeitos
ser mitigados com ações específicas, cessando tão logo terminem as obras.
Nessa etapa, incidem 16 impactos, sendo 10 deles permanentes que, uma vez
deflagrados, mudarão o meio ambiente onde se inserirá o empreendimento. Desses, 3 foram
avaliados como de Alta Significância: Interferências no Solo, Mudança na Estrutura das
Comunidades Vegetais e Alteração na Biodiversidade.
Nas Áreas de Influência, ocorrem, em maior proporção, solos com forte e muito forte
suscetibilidade à erosão em relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso. Quanto à
vulnerabilidade geotécnica, especificamente, em relação às áreas sujeitas a movimentos de
massa, suscetibilidades e vulnerabilidades poderão se agravar em função da movimentação das
máquinas a serem utilizadas para a abertura e/ou melhoria de acessos já existentes e instalação
de praças de montagem e lançamento de cabos. Sem a adoção das medidas preconizadas nos
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Programas de Prevenção e Proteção contra Erosão e no de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD), bem como no Plano Ambiental para a Construção (PAC), os
processos erosivos já instalados e em desenvolvimento na ADA do empreendimento poderiam
se intensificar.
Por sua vez, se não houver a obrigatoriedade na execução do Programa de Reposição
Florestal, nem a necessidade de implementação dos Programas de Supressão de Vegetação
e de Salvamento de Germoplasma Vegetal, as comunidades vegetais serão muito mais
impactadas. Havendo corte raso na abertura da faixa de serviço (5 m), onde necessária, tal
supressão de vegetação poderá causar alterações mais significativas nos fragmentos florestais,
comprometendo principalmente os menores remanescentes, e haveria perda de material
genético, agravada sobretudo em relação à existência de espécies vegetais ameaçadas.
Se, além desses Programas, caso também não venha a ser implementado o de Manejo
de Fauna, considera-se que a movimentação de veículos e maquinário poderá ocasionar
atropelamentos de indivíduos da fauna. O não afugentamento de indivíduos levará à maior
possibilidade de seu estresse, sua perda e, portanto, ao comprometimento de recursos
faunísticos e, com isto associado às perdas mencionadas na vegetação, à maior Alteração da
Biodiversidade na região.
No meio antrópico, o impacto positivo Aumento na Oferta de Postos de Trabalho e
Incremento na Economia Regional não seria otimizado, deixando de haver esclarecimentos
sobre o perfil e a quantidade da mão de obra necessária, o tempo de duração das obras, talvez
sequer seria priorizada a contratação de mão de obra local se não vierem a ser implementados
os Programas de Comunicação Social e de Educação Ambiental. De maneira semelhante,
as Interferências no Cotidiano da População seriam agravadas, se não houver a preocupação
de reordenamento e reorganização do uso de vias de acesso, atenção e respeito aos proprietários,
bem como, se não vierem a ser implementados os citados Programas de Comunicação Social
e de Educação Ambiental, assim como o de Liberação da Faixa de Servidão
Administrativa e de Indenizações, enfatizando a questão de que a piora nas condições de
trafegabilidade das vias de acesso poderá induzir ao aumento de acidentes e da geração de
ruídos e poeiras.
Como exemplo de impactos temporários que ocorrem nessa Etapa, têm-se:
Interferências no Cotidiano da População e a Pressão sobre a Infraestrutura de Serviços
Essenciais associados ao incremento no tráfego de veículos na região e ao aumento da demanda
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por serviços de saúde e segurança. A Criação de Expectativas Favoráveis e Desfavoráveis
na População corresponde, também, a impactos temporários e reversíveis, além do impacto de
Interferência com Atividades de Mineração, no qual há consideração de apenas quatro
processos minerários que dispõem de Concessão de Lavra em vigência na ADA (Faixa de
Servidão) do empreendimento que, a rigor, serão tangenciados pela diretriz da LT, podendo
ainda, na fase de Projeto Básico Ambiental (PBA), otimizar-se ainda mais a diretriz do
empreendimento nesses locais, de modo a não interferir nos perímetros dessas áreas. O impacto
Aumento da Oferta de Postos de Trabalho e Incremento da Economia Regional também
se verifica temporariamente durante a construção da LT, com a contratação direta de mão de
obra para as obras e indireta como efeito multiplicador de atividades que a obra gera na região.
A inexistência de Programas Ambientais, como o de Comunicação Social e de Educação
Ambiental, já mencionados, poderia levar à intensificação da pressão sobre a infraestrutura de
serviços essenciais, com comprometimento da organização de atendimentos às novas
demandas, ao passo que não haver o Programa de Gestão das Interferências com as
Atividades de Mineração significaria não acontecer a instrução para a solicitação, a ANM, do
bloqueio de processos minerários ao longo da faixa e a não abertura de novos processos nessa
faixa, o que traria, como consequência, o agravamento dos conflitos de interesses.
Etapa de Operação
Para essa etapa, foram identificadas três Ações Impactantes:
➢ AI 11 – Desmobilização de Equipamentos e da Mão de Obra;
➢ AI 12 – Operação da LT;
➢ AI 13 – Manutenção da LT.
Na operação da LT, há 3 impactos considerados de grande significância: Aumento na
Oferta de Energia Elétrica, Mudança na Estrutura das Comunidades Vegetais e
Alteração na Biodiversidade. Estes dois últimos ocorrem desde a fase de implantação, e
perduram durante a fase de operação, podendo configurar uma determinante na nova condição
ecológica na região, no caso de impactos sobre o meio biótico. O impacto Alteração na
Biodiversidade sintetiza os demais impactos no meio biótico e resulta de uma das principais
alterações decorrentes da implantação e manutenção de uma LT: a abertura das faixas de serviço
e de servidão. Da mesma forma que analisado considerando-se a etapa de implantação, sem a
implementação dos Programas Ambientais a ele associados, haveria maior comprometimento
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de recursos faunísticos, associado às perdas na vegetação.
Por sua vez, o impacto Aumento na Oferta de Energia Elétrica, de abrangência
estratégica, corresponde, normalmente, a benefícios de forma difusa, servindo a metas de
desenvolvimento além do âmbito regional, respondendo à demanda de ampliação da
infraestrutura e da confiabilidade no sistema elétrico, beneficiando ainda, indiretamente, os
municípios da Área de Influência Indireta (meio antrópico). Se não forem devidamente
divulgados os aspectos benéficos do Aumento na Oferta de Energia Elétrica, caso não venha
ser levado a termo o Programa de Comunicação Social, a importância do empreendimento
poderá vir a ser subestimada, potencializando ou retroalimentando o impacto Criação de
Expectativas Desfavoráveis na População, que já estaria desassistida quanto ao atendimento
às suas ansiedades.
O impacto Alteração da Paisagem representa uma reconfiguração da paisagem
regional com a implantação das torres em caráter permanente, podendo influenciar na
desvalorização de imóveis, causar estranheza e “incômodo” aos moradores das propriedades e
localidades rurais do entorno, bem como interferir em lugares de notável valor paisagístico,
como as serras e rios a serem atravessados ao longo do traçado, interferência que pode
prejudicar também a atividade turística local, sobretudo nas áreas rurais e nos distritos do
município de Ouro Preto, que deverão ser interceptados pelo empreendimento.
Vale observar, conforme descrito no Volume I deste EIA na seção referente as
alternativas de traçado, que houve previamente a busca pela melhor opção de diretriz da LT,
evitando impactos em cavidades naturais subterrâneas e zonas de elevada declividade e
significativa vulnerabilidade geotécnica, minimizando a supressão vegetal, as interferências em
áreas de importância biológica e legalmente protegidas, minimizando também intervenções em
pequenas propriedades rurais já interceptadas por outras LTs, interferências em patrimônio
arqueológico, histórico, cultural e áreas de beleza cênica e interferências em núcleos
populacionais e benfeitorias ao longo do traçado.
Sem a adoção de medidas preventivas, ou seja, sem a divulgação da importância do
empreendimento para a região e para o Sistema Interligado Nacional (SIN), se não forem
evitados locais de remanescentes florestais, proximidades de estradas de maior circulação de
veículos e locais de valor paisagístico e se não houver o afastamento, quando possível, do
empreendimento de áreas próximas a aglomerados humanos, objetivando minimizar o impacto
visual das torres e cabos, previstas nos já citados PAC e nos Programas de Comunicação
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Social e de Educação Ambiental, os impactos socioambientais na região certamente serão
mais graves.

11.2.2. Cenário Alvo
Etapa de Instalação
Na Etapa de Implantação, dos 15 impactos previstos e suas respectivas significâncias,
conforme Tabela 11.1 a seguir, considerando a aplicação das medidas e programas propostos
no EIA, vários devem ter a sua significância alterada.
Tabela 11.1 - Matriz de Avaliação Ambiental por cenário – Etapa de Implantação
CENÁRIO
MATRIZ DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL
Implantação
Sucessão
Alvo
Interferências no Solo
A
M
Interferências com Atividades de Mineração
MB
MB
Perda de Área de Vegetação Nativa
M
M
Alteração do Número de Indivíduos da Fauna
M
M
Mudança na Estrutura das Comunidades Vegetais
A
A
Alteração da Biodiversidade
A
A
Interferência em Unidades de Conservação
A
A
Criação de Expectativas Favoráveis na População
B
B
Criação de Expectativas Desfavoráveis na População
B
B ou MB
Aumento na Oferta de Postos de Trabalho e Incremento na Economia Regional
B
M
Interferências no Cotidiano da População
M
B
Pressão sobre a Infraestrutura de Serviços Essenciais
B
MB
Interferências no Uso e Ocupação do Solo
M
M
Alteração da Paisagem
M
M
Interferências com o Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural
M
M
Legenda das Significâncias: MB: Muito Baixa; B: Baixa; M Média; A: Alta

No caso dos dois impactos de natureza positiva, as medidas ambientais devem ser
adotadas no sentido de ampliar as potencialidades trazidas pelo empreendimento. Nesse
sentido, situa-se a escolha de fornecedores locais para compra de materiais, de forma a
incrementar a economia regional. Assim, a adoção de medidas potencializadoras, basicamente
a contratação de pessoal e serviços locais, deve ampliar essa distribuição de benefícios à
comunidade afetada.
A elevada perturbação dos ecossistemas naturais e as medidas de redução da área sujeita
ao corte raso, com os impactos ao meio biótico, demandaram a proposição dos Programas de
Salvamento de Germoplasma Vegetal, de Manejo de Fauna e de Reposição Florestal, com
o viés de minimização e compensação deles.
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A fim de conter ou mitigar grande parte das adversidades durante a implantação do
empreendimento, as ações contidas no Plano Ambiental para a Construção (PAC) deverão
ser observadas.
Para a redução do impacto Início e/ou Aceleração de Processos Erosivos e Movimentos
de Massa, deverão ser observadas tanto as ações como as medidas previstas nos Programas de
Prevenção e Proteção contra a Erosão e de Recuperação de Áreas Degradadas. Vale
ressaltar o interesse do empreendedor na manutenção das condições dos solos nos locais das
torres e seus acessos.
Nas áreas rurais antropizadas, as propriedades poderão ser afetadas pela restrição de
Uso e Ocupação do Solo na faixa de servidão que será indenizada, em parte, pelas atividades
previstas no Programa para Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e de
Indenizações.
Principalmente nos impactos socioeconômicos, destaca-se a contribuição das atividades
desenvolvidas nos Programas de Educação Ambiental e de Comunicação Social na sua
minimização. Vale lembrar que alguns impactos só poderão ser compensados, como é o caso
da Perda de Área de Vegetação Nativa e da Interferências em Unidades de Conservação,
pelo Plano de Compensação Ambiental e pelo Programa de Reposição Florestal.
Etapa de Operação
Na Etapa de Operação, os 11 impactos previstos, conforme Tabela 11.2 a seguir,
considerando a aplicação das medidas e programas propostos no EIA, poderão ter a sua
significância mantida ou melhorada.
Tabela 11.2 - Matriz de Avaliação Ambiental por cenário – Etapa de Operação.
CENÁRIO
MATRIZ DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL
Implantação
Sucessão
Alvo
Interferências com Atividades de Mineração
MB
MB
Perda de Área de Vegetação Nativa
M
B
Alteração do Número de Indivíduos da Fauna
M
B
Mudança na Estrutura das Comunidades Vegetais
A
M
Alteração da Biodiversidade
M
B
Interferência em Unidades de Conservação
A
M
Aumento na Oferta de Energia Elétrica
M
B
Interferências no Uso e Ocupação do Solo
A
A
Alteração da Paisagem
M
M
Interferências com o Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural
M
MB
Legenda das Significâncias: MB: Muito Baixa; B: Baixa; M Média; A: Alta

LT 345kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 – Lagos C1 - SE Leopoldina 2
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Fevereiro/2021

213

Rua Antônio Valente da Silva, 54
Taubaté SP | 12080-230
12 3413 8578 | 12 99171 9585
www.vpeco.com.br
Para a biota terrestre, os efeitos negativos durante a operação poderão ser
quantitativamente reduzidos, sendo a incidência de seus impactos fortemente dependente da
adequada aplicação das medidas recomendadas e dos programas previstos.
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12. CONCLUSÃO
A instalação da Linha de Transmissão 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 –
Lagos C1 tem como principal finalidade solucionar problemas de atendimento elétrico à Zona
da Mata Mineira e Região da Mantiqueira, expandindo a rede elétrica e atendendo ao critério
N-1 para Rede Básica e N para a rede de distribuição. Em síntese, a implantação da LT nessa
região adicionará ganhos de confiabilidade e disponibilidade de energia segura para o
crescimento sustentável das atividades econômicas e para a população, além de outros
benefícios, como geração de empregos e aumento na arrecadação de impostos, que poderão ser
aplicados na melhoria da infraestrutura de cada município.
O seu projeto foi desenvolvido com base nas premissas, características e requisitos
exigidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no Edital de Leilão no 002/2019,
cuja concessão foi outorgada a ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, vencedora
que constituiu a Sociedade de Propósito Específico (SPE) Transmissora Rio-Minas S.A., para
projetar, licenciar, implantar, operar e manter o empreendimento.
A partir daí, o processo de licenciamento ambiental para obtenção da Licença Prévia
(LP) para a LT 345 kV Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1 – Lagos C1 foi aberto no site do
IBAMA de Serviços online, em 27.07.2020, mediante o carregamento da FCA – Ficha de
Caracterização da Atividade, tendo o processo tomado o número 02001.016742/2020-24.
Foram consideradas 15 variáveis ambientais para a análise comparativa das alternativas
analisadas, tendo-se então definido qual a menos impactante para a instalação da LT. Os
trabalhos prosseguiram, com observância das especificações do Termo de Referência (TR)
aprovado pelo IBAMA, seguindo-se o diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e
socioeconômico, completado por uma análise integrada de todo esse acervo.
Dessa forma, procedeu-se à avaliação dos impactos ambientais e à proposição de
medidas e ações, organizadas sob a forma de programas ambientais para preveni-los ou
minimizá-los; quando não foi possível, propôs-se compensá-los, na forma da lei. A supressão
de vegetação nativa foi minimizada nos estudos de Alternativas Locacionais. Os planos e
programas ambientais foram consolidados em um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que
buscou mitigar, compensar e monitorar os impactos negativos identificados e valorizar os
positivos.
Os estudos da referida Linha de Transmissão indicam que, sob os pontos de vista
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técnico, econômico e socioambiental, não foram identificados aspectos que possam dificultar,
restringir ou impedir a implantação do empreendimento. Os impactos das obras a serem
realizadas também não deverão alterar significativamente o uso e a ocupação das terras na
região.
A Compensação Ambiental exigível está abordada na seção 10 deste EIA, considerando
as diretrizes da Norma de Execução no 1, de 08/12/2017, da Diretoria de Licenciamento
Ambiental do IBAMA, que regulamenta, no âmbito dos processos de licenciamento ambiental
federal, os procedimentos para aplicação da metodologia de cálculo do grau de impacto e de
apresentação e validação do Valor de Referência para efeito do cálculo da Compensação
Ambiental, conforme disposto no Decreto no 4.340, de 22/08/2002, com as alterações do
Decreto no 6.848, de 14/05/2009.
A implantação da LT na região adicionará ganhos de confiabilidade e disponibilidade
de energia segura para o crescimento sustentável das atividades econômicas e para a população,
além de outros benefícios, como geração de emprego e arrecadação de impostos. O aumento na
oferta de energia elétrica na região poderá gerar um aumento da arrecadação de tributos e um
incremento na economia regional, uma vez que energia elétrica é insumo básico para atrair
novos investimentos produtivos para a região.
A ocorrência de impactos socioambientais pela implantação de um empreendimento
como o aqui avaliado, é normal e inevitável, o que foi verificado no caso em questão. A
implementação das medidas e dos planos e programas de controle e proteção ambiental
propostos neste EIA, a serem detalhadas no PBA – Projeto Básico Ambiental, na próxima fase
dos estudos, após a emissão da Licença Prévia (LP), permitirá que o empreendimento se
desenvolva da forma a menos impactante possível. A não implantação da LT poderá implicar a
falta de energia segura e os demais benefícios dela decorrentes a uma ampla área do País,
incluindo a região da Zona da Mata.
Considerando, portanto, os estudos apresentados, conclui-se que a implantação do
empreendimento é considerada viável dos pontos de vista técnico, econômico e socioambiental,
sendo também muito importante para a garantia do escoamento de energia elétrica de fontes
renováveis de forma integrada ao SIN, de forma a possibilitar a melhoria da matriz energética
nacional, tornando-a cada vez mais limpa e sustentável.
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IPHAN. Instrução Normativa nº 001, de 25 de março de 2015. estabelece procedimentos
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13.10.

Caracterização técnica e aspectos construtivos da linha de transmissão

Linha de transmissão (LT)
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 5422. Projeto de
linhas aéreas de transmissão de energia elétrica.
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Subestações
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Determinação do limite de plasticidade.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7182. SOLO: Ensaio de
Compactação.

ASSOCIAÇÃO BRASILEITA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5681: Controle
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Distúrbios e interferência
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Medidas de Segurança
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14725-1: Produtos
químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 1: Terminologia.
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14725-4: Produtos
químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de
informações de segurança de produtos químicos.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5422. Projeto de linhas
aéreas de transmissão de energia elétrica.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR- 6 – SESMT. Manuais de Legislação Atlas.
71ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2013d.

BRASIL. Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras
do Ministério de Estado do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando o
disposto no art. 200, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pela Lei nº
6.514,

de

22

de

dezembro

de

1977.

Brasília,

1978.

Disponível

em:

< http://www.jacoby.pro.br/diversos/nr_16_perigosas.pdf>.

Etapa das atividades de Planejamento e Implantação
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14653-2: avaliação de
bens - imóveis urbanos.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14653-3: Avaliação de
Imóveis Rurais
.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5676: Avaliação de
imóveis urbanos.
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8976. Avaliação de
unidades padronizadas.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NRB 8951: Avaliação de glebas
urbanizáveis.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8799: Avaliação de
imóveis rurais - 1985.

Técnicas construtivas em áreas inundáveis

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6122: Projeto e Execução
de Fundações.
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14. MAPAS E DADOS
Esta seção contempla os produtos cartográficos e as imagens de satélites solicitados para
visualização do contexto ambiental do empreendimento alvo deste estudo. As cartas
georreferênciadas seguiram os padrões e normas técnicas de cartografia do Conselho Nacional
de Cartografia (CONCAR), apresentando o Sistema de Coordenadas Universal Transversa de
Mercator (UTM) Datum SIRGAS 2000. As imagens de satélite e dados vetoriais utilizados são
os mais atualizados disponíveis nos bancos de dados de instituições públicas e privadas que
realizam estudos do território nacional. O conteúdo cartográfico foi elaborado em plataforma
Sistema de Informação Geográfica (SIG), constando em anexo os arquivos em formato padrão
shapefile.
Os mapas em anexo são listados a seguir em ordem de elaboração de acordo com o
Termo de Referência solicitado pelo IBAMA no Processo nº 02001.016742/2020-24.
➢ Mapa 01: Alternativas Locacionais;
➢ Mapa 02: Alternativa Locacional 01 - particionado em 8 articulações para visualização da
alternativa proposta e seu contexto ambiental em escala 1:50.000;
➢ Mapa 03: Alternativa Locacional 02 - particionado em 8 articulações para visualização da
alternativa proposta e seu contexto ambiental em escala 1:50.000;
➢ Mapa 04: Alternativa Locacional 03 - particionado em 8 articulações para visualização da
alternativa proposta e seu contexto ambiental em escala 1:50.000;
➢ Mapa 05: Carta Geológica da Área de Estudo;
➢ Mapa 06: Carta Geomorfológica da Área de Estudo;
➢ Mapa 07: Modelo Digital de Elevação (MDE);
➢ Mapa 08: Carta de Declividade da Área de Estudo;
➢ Mapa 09: Carta Pedológica da Área de Estudo;
➢ Mapa 10: Carta de Vulnerabilidade Geotécnica da Área de Estudo;
➢ Mapa 11: Processos Minerários;
➢ Mapa 12: Carta de Classes de Potencialidade Espelelológica da Área de Estudo;
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➢ Mapa 13: Locais de Amostragem - particionado em 3 articulações, onde a primeira consta
os pontos de amostragem do levantamento de flora e a segunda consta o levantamento de
fauna, ambos aprovados em Plano de Trabalho aprovado previamente; e o terceiro referente
ao levantamento do meio físico;
➢ Mapa 14: Uso em Ocupação do Solo - particionado em 37 articulações para visualização
da alternativa proposta e seu contexto ambiental em escala 1:10.000;
➢ Mapa 15: Delimitação da Área de Influência Direta (AID) e da Área Influência Indireta
(AII);
➢ Mapa 16: Áreas Ambientalmente Protegidas - no qual consta os limites da Unidades de
Conservação e suas Zonas de Amortecimento e as Áreas Prioritárias para Conservação da
Biodiversidade.
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