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APRESENTAÇÃO
Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) está sendo
submetido à análise do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para a verificação
da viabilidade socioeconômica e ambiental da implantação Linha
de Transmissão LT 345Kv Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 –
Lagos C1 – SE Leopoldina 2.
Se aprovada, a partir de seu protocolo, vai ser solicitado a
emissão da Licença Prévia para continuidade do processo de
licenciamento para esse empreendimento. Para a elaboração do
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que é o relatório mais
científico e, por isso, mais detalhado, e deste RIMA, documento
resumido e em linguagem acessível a todos os interessados, o
empreendedor, a TRANSMISSORA RIO MINAS SPE S/A,
contratou a empresa VP Ecologia Empresarial Ltda, que realizou
uma
investigação
e
análise
sobre
as
características
socioambientais da região que deverá ser atravessada por essa
Linha de Transmissão e as alterações que poderão ocorrer.
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Considerando o cruzamento da linha com Unidades de
Conservação, o empreendimento teve sua situação definida
pelo Parecer Técnico no 100/2020-CODUT/CGLIN/DILIC,
emitido pelo órgão IBAMA em 28 de setembro de 2020, que
caracterizou o empreendimento como um considerável
impacto ambiental, portanto estando enquadrado no rito
ordinário de licenciamento ambiental, que possui como base
o desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental e o seu
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
Nesse estudo, foi necessário um novo diagnóstico ambiental,
que foi feito no período entre os meses de dezembro de 2020
janeiro de 2021. Foram realizadas campanhas de campo,
para reconhecimento da área do empreendimento, com
levantamentos e coleta de informações, como caracterização
dos meios físico, biótico e socioeconômico da região e depois
a avaliação de impactos e sugestão de medidas e programas
socioambientais.
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A etapa de comunicação com as Prefeituras foi feita durante o
cenário de pandemia, enfrentado ao longo de todo o ano de
2020, e durante as trocas administrativas e tomadas de posses
dos novos gestores municipais, também ocorridas em 2020,
sendo que estes dois fatores prejudicaram um pouco a
comunicação.

Neste RIMA, são apresentadas as Áreas de Estudo do
empreendimento, que correspondem a região por onde a
Linha de Transmissão deverá passar e suas vizinhanças, em
diversos municípios. O RIMA é um documento destinado,
principalmente, à população residente nesses municípios,
com destaque para os proprietários que terão terras
atravessadas pela Linha de Transmissão.

LT

345

KV

|

SANTOS DUMONT

2–

LEOPOLDINA

2;

LEOPOLDINA

2–

LAGOS E SE LEOPOLDINA

2

• 9

IDENTIFICAÇÃO
DO EMPREENDEDOR

RAZÃO SOCIAL: Transmissora Rio-Minas SPE S.A
ENDEREÇO: Rua Francisco de Souza Barbosa, nº1-60, sala nº 08
- Bairro Vila Monlevade. Bauru – SP. CEP: 17.030-050
CNPJ: 36.238.917/0001-11
REGISTRO IBAMA: 7619654
REPRESENTANTE LEGAL: Claudenor Zopone Junior
REGISTRO IBAMA: 693630
TELEFONE/E-MAIL: +55 (14) 2106-5799 / bru@zopone.com.br
PROFISSIONAL PARA CONTATO: André Palermo
TELEFONE/E-MAIL: +55 (11) 98968-9899
apalermo@zopone.com.br
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IDENTIFICAÇÃO

DA EMPRESA CONSULTORA
RAZÃO SOCIAL: VP Ecologia Empresarial LTDA.
ENDEREÇO: Rua Antônio Valente da Silva, nº 54 – Chácara
Olária. Taubaté – SP, CEP: 12080-230
CNPJ: 12.627.963/0001-07
REGISTRO IBAMA: 5391030
REPRESENTANTE LEGAL E PROFISSIONAL PARA CONTATO:
Paulo José Pyles Cicchi
REGISTRO IBAMA: 1848015
TELEFONE/E-MAIL: +55 (12) 99171-9585
paulo@vpeco.com.br
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O EMPREENDIMENTO
O empreendimento em análise consiste na implantação da Linha de Transmissão, LT 345kV
Santos Dumont 2 – Leopoldina 2 C1; LT 345kV Leopoldina 2 – Lagos C1; e construção da SE
Leopoldina 2. Seu objetivo é solucionar problemas de atendimento elétrico à Zona da Mata
Mineira e Região da Mantiqueira, expandindo a rede elétrica.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

OPERADORA NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS

1

GERAÇÃO

A energia elétrica é gerada
nas usinas, que podem ser
hidrelétricas, eólicas,
termelétricas, solares ou
nucleares, entre outras.

2

TRANSMISSÃO

A transmissão de energia é o
processo de conduzi-la entre duas
Subestações. Esse transporte é
realizado por linhas de
transmissão de alta tensão.

3

DISTRIBUIÇÃO

A distribuição é o segmento do
Setor Elétrico dedicado à entrega
da energia para o consumo do
usuário final, ou seja, para casas,
hospitais, escolas e empresas,
entre outros.
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1
HIDROELÉTRICA

SUBESTAÇÃO

2

LINHA DE TRANSMISSÃO

3
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

CIDADE

SUBESTAÇÃO

LOCALIZAÇÃO
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A linha de transmissão terá aproximadamente 250 km de extensão, atravessando 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).

CARACTERÍSTICAS GERAIS
DA FUTURA LT
TENSÃO DE OPERAÇÃO

345 KV
COMPRIMENTO
APROXIMADO DA LT

250 KM
NÚMERO ESTIMADO
D E TORRES

450
DISTÂNCIA ESTIMADA
ENTRE AS TORRES

450 M
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FAIXA DE SERVIDÃO
É UMA FAIXA DEFINIDA AO LONGO DA LINHA DE
TRANSMISSÃO, NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA
DAS PESSOAS QUE VIVEM PRÓXIMAS A ELA E DO
PRÓPRIO SETOR ELÉTRICO, PARA EVITAR CORTES
DE ENERGIA PROVOCADOS POR ACIDENTES. PARA
ESTE EMPREENDIMENTO, A LARGURA DA FAIXA
SERÁ DE 44 M.

FAIXA DE SERVIÇO
É UMA FAIXA DE LARGURA DEFINIDA, DE 5 M,
RESERVADA DENTRO DA FAIXA DE SERVIDÃO,
PARA A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E
MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO.

5M
44 M

2

O PORQUÊ DO
EMPREENDIMENTO
O empreendimento tem
como objetivo solucionar
problemas de atendimento
elétrico na Zona da Mata
Mineira e Região da
Mantiqueira, expandindo a
rede elétrica.
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COMO A LT SERÁ CONSTRUÍDA?
As atividades serão iniciadas com a liberação da faixa de
servidão, com 44 m de largura, seguida pela abertura da
faixa de serviço com 5 m de largura, planejada de maneira
a minimizar os impactos na região, em função da
construção.
As comunidades locais, os proprietários, e
autoridades municipais, serão avisados sobre
as datas de implantação da Linha de
Transmissão, suas localizações e o andamento
das obras.

2
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PERMITIDO

NA FAIXA DE SERVIDÃO

CERCAS DE ARAME
SECCIONADAS E ATERRADAS

ÁRVORES DE PEQUENO PORTE

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS A UMA
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 METROS DA ESTRUTURA
DA TORRE

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E
ANIMAIS

PLANTAÇÃO DE BAIXO PORTE E
PASTAGENS

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO FEITO
COM TUBOS DE PVC
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PROIBIDO

NA FAIXA DE SERVIDÃO

PLANTIO DE ÁRVORES DE
MÉDIO E GRANDE PORTE

SOLTAR PIPA / PAPAGAIO /
ARARA PRÓXIMO À LT

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E
BENFEITORIAS

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR
PIVÔ CENTRAL

USO DO FOGO

CERCAS ELÉTRICAS

2
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ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
LOCACIONAIS
LOCACIONAIS DE
DE TRAÇADO
TRAÇADO
A análise de alternativas locacionais permite a introdução de fatores
socioambientais ao planejamento do empreendimento, para que sejam
observados tanto os fatores construtivos e de segurança, quanto
aspectos socioeconômicos, físicos e bióticos. Para essa análise, as
alternativas de traçado estudadas foram comparadas entre elas
mesmas, em termos das interferências socioambientais, considerandose os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos de forma integrada.
Foram analisadas 3 alternativas locacionais: Alternativa 01 delimitações propostas originalmente pela ANEEL; Alternativa 02 – 1ª
Melhoria do traçado proposto; e alternativa 03 - 2ª Melhoria do traçado
proposto.

Após a análise de todos os critérios, apesar de apresentar a maior extensão, a Alternativa 03
indicou que sua interferência ambiental é relativamente menor em relação às outras
alternativas propostas. Então 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.
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ÁREAS
ÁREAS DE
DE ESTUDO
ESTUDO
A área de estudo pode ser definida como o local
que será estudado e caracterizado ambientalmente
antes da implantação da Linha de Transmissão (LT)
e da Subestação (SE). As áreas foram diferenciadas
em
Meio
Físico,
Meio
Biótico
e
Meio
Socioeconômico.

ADA - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
É a área geográfica diretamente afetada pela instalação
do empreendimento, sendo definida pelo traçado da LT
que possui 250 km de extensão no total. Além da LT, a
ADA é formada por uma faixa de servidão, com 44 m de
largura no entorno da LT, 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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ÁREAS DE ESTUDO DOS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
A adoção da bacia hidrográfica (ou sub-bacia) como a área de estudo é uma escolha comum para a
caracterização de uma região. Sendo assim, optou-se por utilizar as microbacias na regiçao do
empreendimento como definição da Área de Estudo, considerando todas as informações relevantes para
a realização dos estudos.

2
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ÁREAS DE ESTUDO DO MEIO SOCIOECONÔMICO
As áreas de estudo do meio socioeconômico foram definidas de acordo com o grau e o alcance das
possíveis interferências positivas e negativas que a futura LT irá trazer ao cotidiano da população
residente na região. Assim, a AE Socioeconômica envolve todos os 22 municípios no entorno da LT e
da SE, definidos também para a análise do meio físico e biótico, compondo uma área de 7.610,56 km².
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MEIO
MEIO FÍSICO
FÍSICO

A caracterização ambiental do Meio Físico busca analisar a paisagem física da área
para identificação de possíveis impactos ambientais e a definição de alternativas de
recuperação da área, reduzindo os impactos negativos e garantindo a sustentabilidade
ambiental do empreendimento.

CLIMA
Ao longo da LT e na Área de Estudo foram observados 5 tipos climáticos: Cwb, Cwa, Cfb,
Cfa e Aw.

CWB Clima subtropical de altitude, com inverno seco e verão ameno.
CWA
CFB

Clima subtropical de inverno seco, com temperaturas inferiores a 18ºC,
e verão quente, apresentando temperaturas superiores a 22 ºC.

Clima temperado com verão ameno, chuvas uniformemente distribuídas,
sem estação seca, e a temperatura média não chega a 22ºC.
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Clima subtropical, com verão quente. As temperaturas são superiores a 22ºC.
Clima tropical com inverno seco, com estação chuvosa no verão e nítida
estação seca no inverno.

A temperatura média da área de estudo varia entre 16º C no inverno e 24ºC no verão.
A precipitação média anual varia entre 1100 mm a 2000 mm.
Os meses com menor nebulosidade e maior incidência horária de sol são julho e agosto.
Os ventos tem predominancia de direção norte, noroeste e leste com
velocidades que podem atingir 3 m/s.
A incidência de raios varia entre 2,4 até 11,8 descargas por km²/ano.
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ROCHAS
A Linha de Transmissão (LT) vai interceptar diversos tipos de
rochas bem antigas como: rochas com gnaisses, granitos,
milonitos, migmatitos, anfibilitos, calcissicatadas, mármore,
e também rochas mais jovens, como arenitos e argilitos.
Além disso, há formação de rochas por depósitos dos rios e
depósitos litorâneos de composição entre argila e areia,
devido a subida e descida do nível do mar ao longo do
tempo.

RELEVO

Na Área de Estudo (AE) do empreendimento foram observados
diversos tipos de modelos de relevo, desde plano até relevos mais
íngremes. A maior parte é composta por áreas de Dissecação,
localizadas principalmente nas Depressões do Rio Paraíba do Sul,
no estado de MG, e uma pequena parte nas Colinas Costeiras
Fluminenses, no estado do RJ. O segundo modelo mais presente
são as áreas Estrutural Convexa e Aguçada, principalmente no
estado do RJ, nas Regiões das Depressões do Rio Paraíba do Sul e
das Escarpas e Reversos da Serra do Mar.
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SOLO
Os principais tipos de solos observados na AE e ao longo
do traçado foram os tipos Argissolos, Cambissolos,
Espodossolo, Latossolos, Nitossolo, Neossolo e
Organossolos.
A
origem
desses
solos
está
principalmente relacionada com a dinâmica fluvial de
inundação e deposição e pelas variações do nível do
lençol freático.

GEOTECNIA
É a ciência que visa entender os comportamentos que os
solos e as rochas podem apresentar nos projetos de
engenharia, permitindo selecionar os melhores tipos de
obras. Na AE e na ADA do empreendimento predominam
terrenos com grau de vulnerabilidade intermediário. Essas
áreas geralmente estão associadas a solos pouco
desenvolvidos e relevo com grandes declividades.
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RECURSOS HÍDRICOS
A AE do empreendimento é ocupada por 4 Regiões Hidrográficas: 1 no estado de Minas Gerais e
3 no estado do Rio de Janeiro. As principais sub-bacias que serão atravessadas ao longo da
Linha de Transmissão são: Sub-bacia dos Rios Pomba e Muriaé e Sub-bacias dos Rios Preto e
Paraibuna (estado de Minas Gerais) e sub-bacias dos rios Grande, Negro e Dois Rios, sub-bacia
dos rios Imboacica, Jundiá, Macabu, Macaé e Medio e Baixo Paraíba do Sul. As principais
drenagens observadas na AE e no traçado da LT são: rios Piau (um dos principais afluentes do
Rio Novo), Novo, Paraíba do Sul, Grande, Pirapetinga, Dois Rios, Negro, Macabu e Macaé.
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FÓSSEIS
É considerado um fóssil aquele ser vivo que viveu há mais de 11 mil anos. São
restos ou vestígios de animais e plantas preservados em rochas, como por exemplo
ossos, dentes, escamas, pegadas e troncos de vegetais. As rochas que compõe área
de estudo não tem potencial para serem encontrados fósseis.

RECURSOS MINERAIS
Os recursos minerais são o conjunto de elementos naturais do solo e do subsolo, dos
mais variados tipos. Seus usos têm muito valor econômico. Segundo os dados
obtidos junto a Agencia Nacional de Mineração -ANM, até dezembro de 2020, a área
de estudo intercepta 337 processos minerários, sendo 256 no stado de MG e 115 no
estado do RJ. Destes processos, 38 estão lozalizados na ADA, sendo 28 no estado
mineiro e 10 no estado carioca. A maioria dos processos são de exploração de areia,
principalmente para construção civil.
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CAVERNAS
A Espeleologia é campo da ciência que estão a formação e desenvolvimento das
cavidades naturais (cavernas), que são formações que se desenvolvem nas zonas de
maior fraqueza das rochas e por onde há uma maior circulação de águas de chuva e
subterrâneas, que dissolve minerais, especialmente os de origem carbonática, e
abre fendas, buracos e salões subterrâneos.

Na área de estudo não foram observadas cavernas ou quaisquer outros tipos de
fendas. As rochas encontradas apresentam baixo potencial para formação de
cavidades, devido principalmente a resistência dos minerais dessas rochas frente a
circulação de água.

2
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MEIO
MEIO BIÓTICO
BIÓTICO

A caracterização do meio biótico foi dividida entre a Caracterização
do Ecossistema, Unidades de Conservação, Áreas Prioritárias para
Conservação da Biodiversidade, os dados da vegetação e da fauna
silvestre.

CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA
A LT em questão está totalmente inserida no Bioma Mata Atlântica.
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.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
As Unidades de Conservação (UCs) devem ser consideradas e
protegidas no processo de licenciamento de empreendimentos. Foram
encontradas 15 Unidades de Conservação e Zonas de Amortecimento
que são interceptadas pela área de estudo do empreendimento, porém,
9 delas estão fora da área de influência do empreendimento, podendo
estar menos sujeitas a impactos.
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ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
No mapeamento foram registradas três áreas prioritárias que são interceptadas
pela LT, sendo uma com prioridade “extremamente alta”, uma com prioridade
“muito alta” e uma com prioridade “alta”. São indicadas ações de manejo e
proteção para essas áreas, como recuperação das áreas degradadas, criação de
Unidades de Conservação, criação de corredores ecológicos, intensificação da
fiscalização e do monitoramento e controle e exclusão de espécies exóticas.

PROPOSTA DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
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.
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ÁREAS PASSÍVEIS DE SUPRESSÃO - ESTIMATIVA
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.
Na próxima fase do licenciamento, será realizado o Inventário
Florestal para solicitação, ao IBAMA, da Autorização para a
Supressão de Vegetação (ASV). Nesta etapa, os valores
estimados serão apresentados com maior precisão.

CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA
Foram selecionadas 15 Parcelas para esta
caracterização,
relaicionando
sua
localização,
fitofisionomia, declividade do terreno e classificação do
estágio sucessional, destacando a composição de cada
estrato identificado.

FLORA
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O estudo da flora consiste em uma ferramenta de grande
importância, pois permite identificar a composição da vegetação
presente na área do empreendimento, verificando ainda a
ocorrência de vegetações consideradas raras e ameaçadas de
extinção.
A LT em estudo se encontra totalmente inserida no Bioma Mata Atlântica. Ao longo
dela, observou-se a existência de uma paisagem bastante variada, com diferentes
formas de relevo, de solo e clima, resultando em um gradiente de coberturas vegetais
características, adaptadas a cada uma das variações paisagísticas. Partindo-se do
município de Macaré (RJ) até o de Trajano de Moraes (RJ), é observada a presença da
Floresta Ombrófila Densa (FOD), enquanto do município de Cantagalo (MG) até o de
Santos Dumont (MG), o tipo de vegetação verificado é o da Floresta Estacional
Semidecidual (FES).

2
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Foram identificadas, a partir do levantamento em campo, 323
espécies vegetais ao todo, sendo as mais abundantes: o angico,
o guamirim-miúdo e o ingá-ferradura. A guaçatonga foi a
espécie com maior recorrência entre os municípios, se fazendo
presente em 11 das 15 áreas avaliadas. Com relação às
espécies arbustivas-herbáceas, observou-se a presença de 137
espécies, estando fortemente presente entre elas espécies
invasoras como a braquiária. Do total de espécies, 09 foram
enquadradas em um dos status de ameaças à extinção, estando
entre elas o cedro-rosa, o camboatá-dourado e a jacarandá-dabahia, classificadas como Vulneráveis, e o bicuíba-branca,
classificada como Em Perigo. Para a supressão de áreas onde
se observa a presença desta vegetação em ameaça é, então,
prevista a implantação do Programa de Salvamento de
Germoplasma, abordado com maior detalhamento nos
Programas de Apoio às Obras.

LT

345

KV

|

SANTOS DUMONT

2–

LEOPOLDINA

2;

LEOPOLDINA

2–

LAGOS E SE LEOPOLDINA

Em todas as áreas estudadas foram verificados indivíduos
vegetais mortos, com destaque para a área do município de
Estrela Dalva (MG). Essa ocorrência, geralmente, justifica-se
pela influência de fatores como o tipo de solo do local ou
processos de competição por luz.
Muitas das espécies observadas, de uma forma geral, são utilizadas
para o uso medicinal ou madeireiro, sendo importante considerar que a
variação no tamanho dos fragmentos florestais avaliados e nas suas características,
como relevo, solo, clima, somado aos diferentes tipos de interferência que sofreram,
como a retirada para exploração ou para alteração do uso do solo, sugere a
forte influência de ações humanas nos remanescentes florestais estudados ao
longo do traçado da LT. Assim, em toda sua a extensão, em ambos os estados,
observou-se forte atividade pastoril, sendo também encontradas áreas
urbanas, de agricultura e de silvicultura intercaladas entre os fragmentos
de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecidual existentes.
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Vale destacar que o levantamento das características vegetais presentes na área do
empreendimento constituem uma base importante de dados para a determinação das
ações de mitigação e compensação das atividades impactantes à flora, resultantes do
planejamento, instalação e operação do empreendimento.

PLANILHA DE CAMPO PARA
REGISTRO DOS DADOS

VEGE

TAÇÃ

O NA
ÁREA
DE ES
TUDO

FAUNA

LT

345

KV

|

SANTOS DUMONT

2–

LEOPOLDINA

2;

LEOPOLDINA

2–

LAGOS E SE LEOPOLDINA

2

• 37

A LT em estudo se encontra totalmente inserida no Bioma Mata
Atlântica, bioma este conhecido por abrigar uma grande riqueza
de animais. Para conhecer quais as espécies existentes nas áreas
de influência do empreendimento e seus arredores, foram
realizados levantamentos em campo, nos fragmentos florestais
com maior sensibilidade ambiental.
Como resultado destes levantamentos, foram encontradas 465
espécies de animais que se abrigam nas áreas estudadas, estando
entre elas 218 espécies de aves, 14 de mamíferos, 145 de anfíbios
e 88 de répteis. Deste total, 10 espécies de aves e uma de
mamífero estão indicadas nas listas oficiais de ameaça à extinção,
sendo estas espécies, em sua maioria, alvo da atividade de caça e
comercialização de animais silvestres.
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Foi verificado que muitas das espécies com
potencial ocorrência para a região não foram de
fato observadas durante os levantamentos. Isso
se deve ao fato de que parte significativa do
empreendimento se encontra inserida em um
ambiente fragmentado. De uma forma geral, a
região apresenta uma paisagem com
remanescentes
florestais
desconectados,
entremeados por pastos, sendo, então, parte da
estratégia
de
desenvolvimento
do
empreendimento interceptar preferencialmente
as áreas mais antropizadas, de forma que esses
fragmentos florestais passem a constituir as
áreas de potencial relevância para a fauna.

A obtenção de informações por meio
do levantamento das diferentes
espécies presentes na região de estudo
é
importante
para
avaliar
a
sensibilidade do meio onde está sendo
inserido o empreendimento, servindo,
portanto, como base para a definição
das estratégias de redução e/ou
eliminação
dos
impactos
do
empreendimento sobre a fauna da
região.
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Marmosops Incanus

Pene
lope
obsc
ura
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MEIO
MEIO SOCIOECONÔMICO
SOCIOECONÔMICO
A área de estudo corresponde aos 22
municípios interceptados pelo traçado do
corredor de referência da LT.
A análise socioeconômica permite um
entendimento sobre o cenário social,
econômico, político e cultural no qual
poderá ser implantada a Linha de
Transmissão, e envolve a observação
das condições gerais de vida da
população presente na área de estudo,
apontando a compatibilidade do
referido empreendimento com a
dinâmica socioeconômica cultural local
e regional.
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POPULAÇÃO
De acordo com a estimativa populacional em 2020, a área do corredor em estudo
compreende um total de 744.168 habitantes. Os municípios que se destacam com
uma maior população entre o universo em estudo, contando com uma quantidade
maior que cem mil (100.000) habitantes são: Macaé e Rio das Ostras localizados no
estado do Rio de Janeiro.

O traçado da Linha de Transmissão passa, em sua maioria, na área rural, passando
por três áreas definidas pelo IBGE como urbana: duas delas no município de
Macaé/RJ, e uma no município de Leopoldina/MG.

2
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Em virtude da pandemia do COVID-19, existe a possibilidade de realização de
audiências públicas virtuais. A Transmissora Rio Minas se tornou referência por
executar a primeira Audiência Pública virtual da história do Licenciamento
Ambiental Brasileiro, aumentando a participação da população no processo e
proporcionando um maior alcance das informações e debates sobre o
empreendimento.
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ASPECTOS ECONÔMICOS
Foram levantadas as principais atividades econômicas dos municípios, sendo
avaliadas por setores: Setor Primario; Setor Secundário, e Setor Terciário.
Setor Primário: grupo composto por agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca e aquicultura. O setor primário assume
um papel importante na economia do Estado de Minas Gerais.
Setor Secundário: o desenvolvimento desse setor vem por
investimentos em maquinário e em infraestrutura, principalmente
nos municípios de médio e grande porte, no caso, toda a região
metropolitana do Rio de Janeiro, com a presença de áreas
industriais ou parques industriais. Minas também possui áreas com
a presença forte do setor secundário.
Setor Terciário: setor responsável, junto com o setor industrial, pela
maior parte de população empregada nos municípios da área. São as
atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços. Tanto o
Estado do Rio de Janeiro quanto de Minas Gerais são fortes nessas
atividades.
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Neste item são demonstrados os principais usos e ocupações do solo existentes no
corredor proposto para estudo. A área de estudo do empreendimento apresenta 5
classes principais que são discriminadas em 12 subclasses.
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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.
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.
Em algumas localidades próximas aonde 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.
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EDUCAÇÃO
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.
A porcentagem de pessoas alfabetizadas em todos
os municípios da área de estudo ultrapassa 65%.
No ano de 2017, os municípios da área de estudo,
somados, apresentavam 564 escolas ativas, das
quais sua grande maioria era de dependência
administrativa municipal.
Quanto às instituições de ensino superior,
instituições públicas na área de estudo,
Universidades e Institutos Federais.

há 11
entre
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ESTRUTURA VIÁRIA
Neste item foram estudados os
sistemas de transporte que
interligam os municípios da
região de estudo considerando o
sistema rodoviário, ferroviário,
hidroviário, aéreo.
O Estado do Rio de Janeiro possui um extenso
sistema de transporte rodoviário, que pela
disponibilidade e baixo custo, é o mais utilizado
pela população. O Estado de Minas Gerais também
tem a forte presença de rodovias, como a BR-120,
localizada cruzando os municípios de Leopoldina
e Cataguases.
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COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
Como infraestrutura de comunicação e informação disponível no corredor
analisado, apresentam-se os principais meios de expressão de massa e individual,
como: audiovisual (canais de televisão), comunicação de mídia escrita (jornais
impressos e web) e comunicação pessoal (operadoras de telefonia fixo e celular).
Dessa forma é possível traçar um perfil de disponibilidade e acesso à informação,
além do perfil de integração entre os municípios.

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”, como por exemplo Comunidades Indígenas e
Quilombolas. Em consulta à base de dados da FUNAI, da FCP e INCRA, constatou se
que não há registro de Terras ou Reservas Indígenas nem de Terras Quilombolas ou
Comunidades Quilombolas nos municípios interceptados pelo corredor preferencial.
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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.
Dentro da uma área de influência, 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
foram visitados, mas em nenhuma visita
foram encontrados vestígios arqueológicos
mencionados nos seus registros como sítios.
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CARACTERIZAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA
TÉCNICA EE ASPECTOS
ASPECTOS
CONSTRUTIVOS
CONSTRUTIVOS DA
DA LINHA
LINHA DE
DE TRANSMISSÃO
TRANSMISSÃO
LINHA DE TRANSMISSÃO (LT)
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.
Atendendo aos critérios elétricos e mecânicos, foi estabelecida 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.
Procura-se locar as torres de modo que se possam realizar as atividades de
construção com a menor necessidade de supressão de vegetação.
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SUBESTAÇÕES (SE)
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.
As interveções a serem realizadas, tanto na instalação quanto na ampliação das SEs,
são: terraplenagem, execução de fundações, drenagem e montagens
eletromecânicas e elétricas.

DISTURBIOS E INTERFERÊNCIAS
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.
RÁDIO INTERFERÊNCIA: 50% de probabilidade de não ser excedido;
RUÍDO AUDÍVEL: valores obtidos são de 47,09 dBA < 58 dBA;
ESCOAMENTO DE CORRENTES ELÉTRICAS: tanto os valores do campo elétrico
como do magnético não ultrapassarão os limites estabelecidos.
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MEDIDAS DE SEGURANÇA
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, bem como
medidas de proteção e um sistema de aterramento de estruturas e cercas.
As obras de uma LT ou de ampliação de uma SE, assim como outros empreendimentos
similares, tendem a gerar algumas situações de risco, incluindo a possibilidade de
acidentes. Por isso, no decorrer das obras, deverão ser observadas a legislação e as
normas de segurança de trabalho aplicáveis. 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.
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ETAPA DAS ATIVIDADES DE
PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO
As atividades da etapa de planejamento e implantação serão as seguintes:
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL
ESTABELECIMENTO DA FAIXA DE SERVIDÃO
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PREVISÃO DE EFETIVO PARA CADA
ATIVIDADE
MOBILIZAÇÃO
ABERTURA DE ESTRADAS DE ACESSO
IMPLANTAÇÃO DAS PRAÇAS DE MONTAGEM DE TORRES E DAS PRAÇAS DE
LANÇAMENTO DE CABOS
DESMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
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ETAPA DAS ATIVIDADES DE
OPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO
As atividades da etapa de operação e manutenção serão as seguintes:
LINHAS DE TRANSMISSÃO
SUBESTAÇÕES
RESÍDUOS
DESMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS

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), sempre
levando em conta as medidas de controle ambiental.
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TÉCNICAS CONSTRUTIVAS EM ÁREAS INUNDÁVEIS
As etapas para execução das fundações em área de brejo, caso seja necessário, são:
EXECUÇÃO DE ACESSO
TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO
MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
LOCAÇÃO DAS ESTACAS
LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO
CRAVAÇÃO
EMENDAS

CANTEIRO DE OBRAS
Os locais de implantação dos canteiros, serão definidos estrategicamente, de modo a
otimizar a logística de atendimento às obras, em princípio serão implantados 6
canteiros para as 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.
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IMPACTOS
IMPACTOS AMBIENTAIS
AMBIENTAIS
Com o estudo das características físicas, bióticas e socioeconômicas da região da colocação da linha, foi
possível identificar os principais benefícios e prejuízos em função de sua construção e operação. Sendo
assim, apresenta-se uma Matriz de Impactos Ambientais, na qual consta a identificação dos impactos
propriamente ditos e a sua valoração.
O levantamento e a identificação das atividades e das variáveis ambientais significativas foram realizadas
por equipe multidisciplinar, formada por técnicos especializados nas áreas de Engenharia e de Meio
Ambiente.
As Ações Impactantes são as causas, enquanto os impactos são as consequências sofridas (ou
potencialmente sofridas) pelas variáveis ambientais. Foram definidos 13 Ações Impactantes para o
empreedimeto em questão:
PLANEJAMENTO DA OBRA

IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO

MONILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÕES PARA AS TORRES

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRA

ABERTURA DE PRAÇA DE MONTAGEM E DE
LANÇAMENTOS DE CABOS

PRESSÃO SOBRE A OFERTA DE SERVIÇOS E INSUMOS
LOCAIS
ALTERAÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS
MELHORIA, ABERTURA E UTILIZAÇÃO DE ACESSOS
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA
MÃO DE OBRA
OPERAÇÃO DA LT
MANUTENÇÃO DA LT
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DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA – AID E AII
Área de influência é a área interna ou externa de um território que um empreendimento
exerce influência podendo trazer alterações nos processos ecossistêmicos locais e/ou
regionais, de forma indireta (AII) ou direta (AID).

AID

AII

A Área de Influência Direta é a área afetada
diretamente pelos impactos decorrentes do
empreendimento que deverá sofrer impactos,
positivos e negativos. Os impactos e efeitos
são
induzidos
pela
existência
do
empreendimento e não como consequência
de uma atividade específica do mesmo, os
impactos afetam de forma direta sobre os
meios socioambientais, modificando a
disponibilidade e qualidade, ou alterando seu
potencial de conservação ou aproveitamento.

A Área de Influência Indireta
abrange um território que é
afetado pelo empreendimento,
mas os impactos e efeitos indiretos
causados pelo empreendimento
são
considerados
menos
significativos do que nos territórios
da área de influência direta (AID).
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Foram identificados os impactos ambientais relacionados ao empreendimento LT 345 kV Santos Dumont
– Leopoldina 2 C1 – Lagos C1 e SE Leopoldina 2, considerando aspectos técnicos do projeto energético e
as características sociais e ambientais existentes nas áreas de estudo do empreendimento, bem como
suas medidas de controle.

MEIO FÍSICO
INTERFERÊNCIAS NO SOLO
IMPACTOS: Este impacto negativo, na fase de implantação, está vinculado às atividades construtivas na
faixa de servidão, nas áreas de bases de torres, abertura de novos acessos e melhoria dos acessos já
existentes e canteiros de obras.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE:
Adotar técnicas de controle de erosão
Observar as diretrizes para a recuperação de áreas degradadas
Obras de drenagem

INTERFERÊNCIA COM ATIVIDADE DE MINERAÇÃO
IMPACTOS: Este impacto negativo, nas fases de implantação e operação do empreendimento serão de
pequeno impacto.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE: Neste caso são de caráter preventivo, e envolvem a solicitação
à ANM do 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.
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INTERFERÊNCIA NA INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO
IMPACTOS: Este impacto negativo, na fase de implantação, poderá ocorrer pela compactação do solo
por causa dos maquinários e pela passagem de veículos. Portanto este impacto impede a água de entrar
pelo solo, assim escoando pela área podendo danificar o solo.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE:
Adotar técnicas de controle de erosão
Observar as diretrizes para a recuperação de áreas degradadas
Obras de drenagem

INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
IMPACTOS: Este impacto negativo, na fase de implantação, ocorre devido à retirada das árvores e pela
movimentação da terra. Ao chover, a água que corre pelo solo chega ao rio e muda a qualidade da água.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE:
Realizar todas as fases da construção em uma só etapa, de modo a reduzir o tempo da obra no local
Limitar o corte de árvores na faixa de mata ciliar
Remover do leito dos rios todo o material e estruturas relacionados com a construção
Recuperar o canal e o fundo dos cursos d’água para que retornem, o mais próximo possível das
condições naturais
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INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DO AR
IMPACTOS: Este impacto negativo, na fase de
implantação, ocorre pelos veículos, equipamentos e
maquinários do local. Esta interferência não possui
potencial para alterar a qualidade do ar de um jeito
perceptível.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE:
Adotar técnicas de controle do material
particulado
Realizar manutenção periódica nas máquinas e
equipamentos

INTERFERÊNCIA DE RUÍDOS
IMPACTOS: Este impacto negativo, na fase de
implantação, ocorre devido à movimentação de veículos
pesados no local, podendo haver barulho das máquinas
onde estão localizadas as residências.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE:
Adotar técnicas de controle do conforto acústico
Realizar manutenção periódica nas máquinas e
equipamentos
Respeito aos horários de funcionamento, de modo
a não incomodar os moradores
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MEIO BIÓTICO
PERDA DE ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA
IMPACTOS: Este impacto negativo, nas fases de implantação e operação do empreendimento, é causado
pela retirada da vegetação nativa para a implantação do empreendimento.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE:
Privilegiar o corte seletivo sempre que possível, reduzindo a faixa com supressão total
Reduzir a supressão ao mínimo necessário
Implementar o Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal
Realizar o Programa de Reposição Florestal

ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS DA FAUNA
IMPACTOS: Este impacto negativo ocorre na fase de implantação, e durante a retirada das árvores
muitos animais podem fugir para áreas vizinhas, eles abandonam o local no início da movimentação das
máquinas e das pessoas.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE:
Executar o máximo de desvios possíveis de áreas de vegetação nativa, diminuindo a supressão de
vegetação e, consequentemente, o impacto sobre a fauna
Informar e sensibilizar os trabalhadores do empreendimento e a população local, através de
atividades de Educação Ambiental, quanto à importância da fauna local
Execução do Programa de Manejo de Fauna
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MUDANÇA NA ESTRUTURA DAS COMUNIDADES VEGETAIS
IMPACTOS: Este impacto negativo, nas fases de implantação e operação do empreendimento, faz uma
alteração no número de vegetação e diversidade de espécies, devido à retirada das árvores.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE:
Utilizar os procedimentos específicos para cada etapa da supressão
Implementar o Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal
Realizar o Programa de Reposição Florestal

MUDANÇA NA ESTRUTURA DAS COMUNIDADES FAUNÍSTICAS
IMPACTOS: Este impacto negativo, nas fases de implantação e operação do empreendimento, ocorre
devido a retirada das árvores para a implantação do projeto, reduzido os habitats para alguns animais e
influenciando na quantidade de animais na área.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE:
Preservar a estrutura vegetal para a fauna
Realização do Programa de Monitoramento da Avifauna

ALTERAÇÃO NA BIODIVERSIDADE
IMPACTOS: A Biodiversidade é um conjunto de todas espécies de seres vivos. Sua alteração acontece
por perda de vegetação e alteração no número de animais.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE:
Programa de Manejo de Fauna
Seguir as recomendações do Programa de Supressão de Vegetação
Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social
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INTERFERÊNCIA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
IMPACTOS: Na Área de Estudo da Linha de Transmissão, foram identificadas interceptação direta do
empreendimento com duas UCs: APA da Poeira D’Água no estado de Minas Gerais e APA do Alto do Rio
Macabu no estado do Rio de Janeiro. Assim, as atividades previstas na implantação poderão provocar,
direta ou indiretamente, algum tipo de perturbação nestes locais. Este impacto negativo ocorrerá nas
fases de implantação e operação do empreendimento.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE:
Criar mecanismos de comunicação
Incluir atividades no Programa de Educação Ambiental para informar sobre a importância das UCs
Reduzir a supressão de vegetação ao mínimo necessário

MEIO SOCIOECONÔMICO
AUMENTO NA OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA
IMPACTOS: Este impacto positivo acontece na fase de operação do empreendimento. A melhoria da
disponibilidade de energia poderá auxiliar para o desenvolvimento da economia local.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE POTENCIALIZADORAS:
Divulgar a importância do empreendimento
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CRIAÇÃO DE EXPECTATIVAS FAVORÁVEIS NA POPULAÇÃO
IMPACTOS: Este impacto positivo ocorre na fase de planejamento e na fase de implantação. A
construção de uma Linha de Transmissão gera expectativa de criação de novos empregos e do
aquecimento do comércio e serviços.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE POTENCIALIZADORAS:
Priorizar a contratação de mão de obra local;
Esclarecer quaisquer dúvidas quanto à segurança do empreendimento;

CRIAÇÃO DE EXPECTATIVAS DESFAVORÁVEIS NA POPULAÇÃO
IMPACTOS: Nas fases de planejamento e implantação, este impacto negativo surge do resultado da
preocupação da população com a presença do empreendimento em suas propriedades, pela chegada de
trabalhadores vindos de outras regiões, etc.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE MITIGADORAS/POTENCIALIZADORAS:
Desenvolver ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental
Priorizar a contratação de mão de obra local

AUMENTO NA OFERTA DE POSTOS DE TRABALHO E INCREMENTO NA ECONOMIA REGIONAL
IMPACTOS: Nas fases de planejamento e instalação do empreendimento, haverá um aumento
temporário da oferta de postos de trabalho na região. Este impacto positivo poderá contribuir com a
economia dos municípios.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE POTENCIALIZADORAS/PREVENTIVAS:
Priorizar a contratação de trabalhadores locais e residentes nas sedes dos municípios
Dar preferência ao uso e aquisição dos serviços, comércio e insumos locais
Treinar a mão de obra contratada nas Normas de Conduta
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INTEFERÊNCIAS NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO
IMPACTOS: Este impacto negativo ocorre na fase de implantação, pois durante o período de obras
haverá um aumento no tráfego de veículos pelo transporte de material e de pessoas na região.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE PREVENTIVAS/MITIGADORAS:
Implementar as seguintes ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental
Implantar sinalização adequada
Realizar, quando as condições exigirem, a melhoria das estradas de acesso

PRESSÃO SOBRE A INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
IMPACTOS: Este impacto negativo ocorre durante a implantação da LT, e é acompanhada pelo aumento
da demanda temporária por bens e serviços urbanos básicos.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE PREVENTIVAS:
Realizar a instalação de estrutura sanitária adequada nos canteiros de obras
Implementar medidas preventivas de manutenção da saúde dos trabalhadores
Seguir as normas e leis trabalhistas com referência à realização de exames dos trabalhadores

INTERFERÊNCIA NO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
IMPACTOS: Este impacto negativo ocorre nas fases de implantação e operação do empreendimento
como resultado da interferência no uso do solo e sua ocupação pelas atividades de implantação do
empreendimento.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE PREVENTIVAS:
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
Implementar as ações para o estabelecimento da faixa de servidão administrativa
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ALTERAÇÃO DA PAISAGEM
IMPACTOS: Este impacto negativo ocorre nas fases de implantação e operação, onde a presença da LT
poderá interferir em lugares de grande valor paisagístico, tais como as serras e rios a serem
atravessados ao longo da linha. Assim a instalação das torres e dos cabos provocam uma alteração da
paisagem.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE PREVENTIVAS:
Divulgar a importância do empreendimento para a região
Evitar locais de remanescentes florestais
Afastar, quando possível, a locação do empreendimento de áreas próximas a aglomerados humanos

INTERFERÊNCIAS COM O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
IMPACTOS: Este impacto negativo ocorre nas fases de implantação e operação. Destaca-se que os bens
arqueológicos são considerados propriedades da União e devem ser estudados antes que qualquer obra
possa vir a comprometê-los.
PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE PREVENTIVAS/MITIGADORAS:
Executar o Projeto e Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA);
Realizar ajustes pontuais no traçado desviando dos sítios arqueológicos encontrados
Caso os desvios não sejam possíveis, deverá ser realizado o resgate ou salvamento dos sítios
arqueológicos
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PROGRAMAS
PROGRAMAS AMBIENTAIS
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.
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA)
É muito importante, na instalação e operação do empreendimento, a
criação de uma estrutura gerencial que garanta a aplicação das
medidas de reabilitação e proteção ambiental das obras, assim como
acompanhar o desenvolvimento dos programas ambientais nã
vinculados diretamente a elas.
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 técnicogerenciais 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 (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
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PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCS)
Este Programa tem como objetivo a administração dos processos de informação e comunicação,
em especial, com as comunidades próximas à LT. Através de diferentes veículos de
comunicação, o Programa deverá facilitar o diálogo constante entre o empreendedor e o
público que sofrerá impactos diretos das atividades de construção e operação da LT, nos locais
onde vive ou trabalha. A utilização de diferentes linguagens favorecerá a compreensão da
mensagem por um número maior de pessoas de diferentes grupos, localidades, idades e grau de
escolaridade.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA)
O Programa de Educação Ambiental tem como objetivo divulgar conhecimentos e hábitos
sustentáveis, em especial, para a população diretamente afetada e, também, informar aos
trabalhadores os possíveis impactos causados pelas obras, para que eles contribuam no
sentido de compensá-los, minimizá-los ou eliminá-los.
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PROGRAMAS DE APOIO ÀS OBRAS
PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO

Este Programa visa garantir a proteção ao patrimônio cultural, pré-histórico
e histórico na Área de influência Direta do empreendimento e seu entorno, notadamente
aqueles bens situados na sua faixa de servidão, de acordo com a legislação ambiental e
cultural do Brasil.
PROGRAMA PARA LIBERAÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA E DE INDENIZAÇÕES
Para que as atividades construtivas e a posterior manutenção da Linha de Transmissão aconteçam
com segurança aos trabalhadores e a população do entorno, é necessário estabelecer uma área de
segurança ao redor da LT. E cabe ao empreendedor todos os procedimentos relacionados às
questões sociais e patrimoniais que resultarão em indenizações.
PROGRAMA DE GESTÃO DAS INTERFERÊNCIAS COM AS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO
O Programa de Gestão das Interferências com as Atividades de Mineração tem como objetivos
principais avaliar e amenizar as possíveis interferências e impactos negativos resultantes da
construção e operação da LT, sobre áreas requeridas para exploração mineral, 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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PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
A supressão é necessária para a abertura e limpeza da faixa de serviço, nos trechos ao longo do
traçado da futura LT e o objetivo principal deste Programa é diminuir os impactos sobre a vegetação
nativa, e suas consequências sobre fauna, respeitando as normas técnicas atuais, para reduzir ao
mínimo possível o corte da vegetação e garantir a execução dos serviços dentro das regras de
segurança.
PROGRAMA DE SALVAMENTO DE GERMOPLASMA VEGETAL
O objetivo principal deste Programa é diminuir os efeitos da supressão de vegetação para da faixa de
servidão e implantação da LT, com o salvamento de germoplasma coletando as sementes das
espécies ameaçadas de extinção que, por acaso, sejam cortadas durante a supressão de vegetação,
para preservar a sua espécie.
PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA
Este Programa é uma estratégia para diminuir as interferências sobre a fauna silvestre durante as
obras de implementação do empreendimento, e para a realização do afugentamento, resgate e
soltura da fauna.

• 72

LT

345

KV

|

SANTOS DUMONT

2–

LEOPOLDINA

2;

LEOPOLDINA

2–

LAGOS E SE LEOPOLDINA

PLANO E PROGRAMA DE
SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS
PLANO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO (PAC)
O PAC é um instrumento gerencial da maior importância para o
monitoramento de todas as atividades das obras, nele são apresentadas as
diretrizes e técnicas recomendadas para etapa de construção e montagem
do empreendimento. Contém os procedimentos socioambientais a serem
aplicados no decorrer das obras, para evitar ou reduzir os impactos
ambientais identificados nos estudos, bem como medidas para prevenir,
conter e controlar os vazamentos de máquinas utilizadas na construção,
dispersão de poeira, propagação de ruídos, entre outros.
PROGRAMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA A EROSÃO
Este Programa tem como objetivo definir em campo os locais com maior
risco de erosão nas áreas previstas para a implantação da LT. Também
deverão ser identificadas as principais atividades que possam provocar
erosão, sendo propostas medidas de prevenção e controle.
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)
Este Programa tem como objetivo recuperar as áreas que forem atingidas
pelas obras de implantação da LT. Permitindo, se possível, as
características naturais do local ou mesmo implantando uma nova
vegetação que proteja e facilite a recuperação dessas áreas.

2
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PLANOS E PROGRAMAS COMPLEMENTARES
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA AVIFAUNA

O objetivo principal deste Programa é avaliar possíveis mudanças de atividade
da avifauna no espaço aéreo da LT, verificando a eficiência de sinalizadores
anticolisão como medida para a prevenção de acidentes.
PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL

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. Para isso, de acordo com o tipo e a quantidade de
vegetação suprimida, serão realizados os cálculos da área total a ser
conservada e/ou plantada com diversas espécies de árvores da região. A
definição das áreas de plantio se dará somente com a aprovação do órgão
ambiental licenciador.
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COMPENSAÇÃO
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
AMBIENTAL
PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBENTAL
O plano de compensação ambiental tem por objetivo apresentar a proposta de
compensação ambiental para os impactos do empreendimento que não podem
ser reduzidos. 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.

PROPOSTAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
As Unidades de Conservação (UCs) são áreas onde os recursos naturais (água,
solo, vegetação e animais) são protegidos das ações do homem. Existem
diversas categorias de UCs previstas na Lei 9.985, de 2002, que criou o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Na Área de Estudo da Linha de
Transmissão, foram identificadas interceptação direta do empreendimento com
duas UCs: APA da Poeira D’Água no estado de Minas Gerais e APA do Alto do Rio
Macabu no estado do Rio de Janeiro. Recomenda-se que os recursos da
compensação ambiental do empreendimento sejam aplicados nestas áreas.
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PROGNÓSTICO
PROGNÓSTICO AMBIENTAL
AMBIENTAL
CENÁRIO DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Atualmente, a rede de transmissão e distribuição de energia elétrica não é suficiente para suprir
a necessidade, de forma confiável, às atividades econômicas e à população dessa ampla região.
O atendimento à demanda de turismo, outra vocação regional, e à distribuição de energia
residencial, sem o empreendimento, tendem a permanecer com quedas de energia frequentes,
prejudicando as atividades e condições de vida dos moradores locais. A região sem a
implantação do empreendimento, portanto, deverá permanecer nas condições atuais de riscos e
de deficiência de suprimento de energia.

CENÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A implantação da LT gerará transtornos na região, principalmente na população que está ao seu
redor, as atividades construtivas provocarão impactos negativos, na sua maior parte, na fase das
obras, mas também impactos positivos, como a própria disponibilização de energia e a geração de
empregos. Durante as obras, como impacto positivo, deverá ser registrado um aumento da oferta
de vagas de emprego, e com a possibilidade de criação de empregos indiretos, em decorrência do
acréscimo da procura por bens e por serviços, além do incremento das receitas das Prefeituras,
contribuindo para a dinamização da economia dos municípios a serem atravessados pelo
empreendimento
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CONCLUSÃO
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.
Afinal, a implantação da LT nessa região aumentará 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.

Foram consideradas 15 condicionantes socioambientais 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.
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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
Sistema Interligado Nacional (SIN), de forma a possibilitar a melhoria da matriz
energética nacional, tornando-a cada vez mais limpa e sustentável.
Os estudos da referida Linha de Transmissão indicam que, sob os pontos de
vista 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.
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GLOSSÁRIO
GLOSSÁRIO
Área de Influência (AI): Área interna ou externa de um dado
território sobre o qual um empreendimento exerce influência, de
ordem ecológica e/ou socioeconômica, podendo trazer alterações
nos processos ecossistêmicos locais e/ou regionais, de forma
indireta (AII) ou direta (AID).
Área de Preservação Permanente (APP): Área protegida, coberta
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, a existência de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
Audiência Pública: Procedimento de consulta à sociedade ou a
grupos sociais potencialmente afetados por um projeto, a respeito
de seus interesses específicos e da qualidade ambiental por eles
desejada.
Bacia Hidrográfica: Conjunto de terras que direcionam a água
das chuvas para determinados cursos de água (rios, córregos,
riachos) um dos quais é denominado “principal”.
Biodiversidade: A grande variedade de formas de vida (animais e
vegetais) que são encontradas nos mais diferentes ambientes.
Bioma: Região geográfica onde se encontram certos tipos de
plantas e animais influenciados pelas mesmas condições de clima,
solo, altitude etc.

LT

Degradadas (Áreas): Foram modificadas pelo ser humano ou
por fenômenos da natureza (ventos fortes, tempestades etc.)
e que ainda não foram recuperadas.
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Diagnóstico ambiental: é a caracterização da qualidade
ambiental atual da área, fornecendo conhecimento
suficiente para identificar e a avaliar os impactos nos meios
físico, biológico e socioeconômico.

Impacto ambiental: Qualquer alteração das propriedades
físico-químicas e/ou biológicas do meio ambiente, causada
por alguma forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a
saúde, a segurança e o bem-estar da população, as
atividades sociais e econômicas, a biota, as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente, enfim, a qualidade
dos recursos ambientais. Pode ser positivo ou negativo.

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

Licença prévia: Licença prévia: aprova a localização e a
realização do empreendimento, atividade ou obra que se
está na fase de planejamento atestando a sua viabilidade
ambiental.

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

Manejo: Licença prévia: aprova a localização e a realização
do empreendimento, atividade ou obra que se está na fase
de planejamento atestando a sua viabilidade ambiental.

Germoplasma: Material vegetal que é coletado no campo,
em especial das plantas que serão cortadas na faixa de
servidão, a fim de manter a existência das espécies. Podem
ser sementes, folhas ou frutos, que, reutilizados, darão
origem, novamente, a essas espécies vegetais.
Habitat: Ambiente que oferece um conjunto de condições
favoráveis para o desenvolvimento, a
sobrevivência e a reprodução de determinados organismos,
que nela “habitam”.

Monitoramento: Acompanhamento, através de análises
qualitativas e quantitativas, de um recurso natural, com
vista ao conhecimento da variação das suas condições ao
longo do tempo.
Prognóstico: Previsão do que poderá ocorrer, em uma
região, se um empreendimento vier a operar ou o que poderá
acontecer se ele não for construído.
Recurso Hídricos: Numa determinada região ou bacia, a
quantidade de águas superficiais ou subterrâneas
disponíveis para qualquer tipo de uso

LT

Resíduo Sólido: Todo material, substância, objeto ou bem
descartado, resultante de atividades humanas. O descarte
desse resíduo não significa que ele não tem mais valor, mas
sim, que não é mais necessário para quem o descartou.
Supressão da Vegetação: Retirada da vegetação para
realização de obras; componente da liberação de uma faixa
de servidão, quando o empreendimento for linear.
Unidade de Conservação (UC): Área criada pelo Poder
Público com o objetivo de proteger os recursos naturais.
Objeto da Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação ou Lei do SNUC.
Vegetação Nativa: Conjunto dos vegetais próprios de um
terreno, país ou região, ou seja, lá nascidos e onde
sobrevivem.
Zona de Amortecimento: Área no entorno da Unidade de
Conservação, normalmente definida por Plano de Manejo,
onde as atividades humanas estão sujeitas a regras rígidas
com o objetivo de diminuir os impactos negativos sobre essa
área, também protegida, e assim atenuar eventuais
impactos sobre a própria Unidade de Conservação.
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