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1. BREVE HISTÓRICO DO
LICENCIAMENTO DO PROJETO
VOCÊ SABIA?

Apresentação

O empreendimento iniciou o processo de licenciamento ambiental

As cartas de aproximação de voo informam os procedimentos

em 2015 pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo -

finais até a completa visualização da pista pelo piloto ou até

CETESB. Todavia, devido à localização do traçado proposto atravessar

o pouso de uma aeronave. Para isso são definidas as alturas

presente Relatório de Impacto Ambiental - RIMA foi elaborado

O

maiores extensões de áreas do Parque Estadual da Serra do Mar

permitidas durante a aproximação da aeronave na pista de pouso,

a partir dos dados do projeto de engenharia e do levantamento

– alternativa utilizada naquela ocasião para desvio das áreas de

para garantir o atendimento aos procedimentos de segurança

de informações realizados para o Estudo de Impacto Ambiental -

aproximação da Base Aérea de Santos – a Fundação Florestal

e a identificação de possíveis obstáculos próximos a área de

EIA do empreendimento denominado Linha de Transmissão 345kV

(FF), órgão gestor dessa Unidade de Conservação, concluiu que a

descida (montanhas, prédios, entre outros).

Domênico Rangoni – Seccionamento Tijuco Preto – Baixada Santista

alternativa de traçado proposta não era passível de autorização,

e Subestação Domênico Rangoni.

motivo pelo qual a Cetesb indeferiu o pedido de Licença Prévia

Já a Fundação Florestal - FF e o Serviço Regional de Proteção

em 05/2018.

ao Voo de São Paulo – SRPV/SP são órgãos que são consultados

Tijuco Preto – Baixada Santista e Subestação Domênico Rangoni

No entanto, em 12/2018 foi publicada nova Carta de Aproximação

durante o processo de licenciamento ambiental, com intuito de

consiste em um sistema de transmissão de energia elétrica que

Visual da Base Aérea de Santos, pelo Serviço Regional de Proteção

será composto por uma linha de transmissão de 345kV com

ao Voo de São Paulo – SRPV/SP, permitindo assim a retomada do

aproximadamente 19km de extensão, uma subestação de energia

processo de licenciamento ambiental do empreendimento na

– SE denominada Domênico Rangoni, e duas linhas paralelas de

Cetesb. Devido ao tempo transcorrido e as modificações no traçado

138kV com extensões de 3,91km e 3,71km cada uma. Configura-se

das LTs, bem como a necessidade de atualização dos estudos para

como um empreendimento linear e de utilidade pública, que irá

área de inserção do empreendimento, em 01/2021 a CETESB emitiu

abranger os municípios de Cubatão, Santos e Guarujá, na região

o Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA.

A Linha de Transmissão 345kV Domênico Rangoni – Seccionamento

avaliar possíveis interferências do projeto com temas relevantes
para a área de inserção do empreendimento

da Baixada Santista, estado de São Paulo.
O empreendimento está sendo licenciado pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB. A instalação, operação
e manutenção desse empreendimento são de responsabilidade
da Empresa Litorânea de Transmissão de Energia S.A. – ELTE. Já
a elaboração dos estudos ambientais e do presente RIMA é de
responsabilidade da empresa CARUSO JR. Estudos Ambientais &
Engenharia Ltda.
Este RIMA atende à legislação ambiental em vigor e tem como
objetivos: (i) facilitar o entendimento da população interessada
no processo de licenciamento ambiental e na construção do
empreendimento; (ii) apresentar as características socioambientais
da região de inserção do projeto; e (iii) indicar as alterações previstas
e as respectivas medidas (de prevenção, redução, correção ou
compensação) a serem tomadas, bem como os planos e programas
socioambientais que deverão ser executados durante as fases de
planejamento, instalação e operação do empreendimento.
Os resultados dos estudos são apresentados neste documento de
forma resumida e com uma linguagem clara e objetiva, estando as
informações técnicas e com maior riqueza de detalhes disponíveis

Síntese da linha do tempo do licenciamento

no EIA, que foi apresentado à CETESB.

ambiental do empreendimento.

O QUE É?
kV: é a medida do potencial de transmissão de energia (tensão
elétrica) equivalente a mil volts.
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OPERAÇÃO

2.COMO ACONTECE O
LICENCIAMENTO AMBIENTAL?
O licenciamento ambiental, obrigatório de acordo com a Lei Federal
nº 6.938/81, é o processo administrativo por meio do qual atividades
e empreendimentos que utilizam recursos naturais e/ou que possam
causar impactos ao meio ambiente devem receber as devidas
autorizações do poder público para sua instalação e operação. Dada
sua localização e porte, o licenciamento do empreendimento em
questão é de responsabilidade da CETESB e está sendo conduzido
pela Diretoria de Regularização Ambiental desse órgão.

LO
FIQUE SABENDO
Outros órgãos, denominados Intervenientes ou Participantes,
são consultados a respeito da instalação do empreendimento,

LI

sendo alguns diretamente pela CETESB e, outros, pelo
empreendedor, em atendimentos às regras vigentes. Essas
consultas são orientadas de acordo com a possibilidade ou
certeza da interferência (direta ou indireta) da instalação do

LP

empreendimento, em aspectos como remanescentes de

O processo de licenciamento ambiental envolve algumas etapas,

quilombos, comunidades indígenas, patrimônio arqueológico,

marcadas pelas concessões de licença e autorizações socioambien-

unidades de conservação, entre outros.

tais.

O QUE É?
A Audiência Pública (AP) é uma reunião aberta ao público, realizada pela
CETESB na fase de planejamento, em datas e locais pré-definidos, mas
que também pode ser solicitada pela população, para a apresentação do
projeto e dos estudos socioambientais elaborados. O objetivo é assegurar
a participação da comunidade e demais interessados no processo de
licenciamento do empreendimento. As Audiências Públicas devem ter
divulgação prévia nos principais veículos de comunicação da região, como
rádios e jornais; o evento é todo filmado e uma Ata é registrada ao final,
para compor o processo.
Licença Prévia (LP)
• Solicitada na fase de planejamento

Licença de Instalação (LI)

Licença de Operação (LO)

• Solicitada na fase pré-instalação

• Solicitada na fase de pré-operação

(Projeto Básico), mediante protocolo

(Projeto Executivo), por meio do

(energização), ao final das obras, por

do EIA/RIMA na CETESB;

protocolo na CETESB do atendimento

meio da comprovação à CETESB de

às condicionantes da LP, dos estudos

que todas as exigências e propostas

da CETESB sobre os estudos técnicos

técnicos sobre a quantidade e tipo

de medidas, planos e programas

(EIA), vistorias técnicas e resultados

da vegetação nativa que deverá

socioambientais foram devidamente

das Audiências Públicas;

ser cortada para implantar o

executados;

• Baseada, principalmente, na análise

• Atesta a viabilidade socioambiental do
empreendimento;
• Determina as condicionantes a serem
atendidas e o detalhamento dos
planos e programas socioambientais.

empreendimento e do detalhamento
dos planos e programas socioambien-

• Autoriza que o empreendimento entre
em operação.

tais (PBA – Plano Básico Ambiental);
• Autoriza o início das obras de
implantação do empreendimento;
• Emitida em conjunto com a
autorização para o corte mínimo de
vegetação nativa, na quantidade e nos
locais indicados nos estudos.

7

6
LINHA DE TRANSMISSÃO 345KV DOMÊNICO RANGONI

R EL ATÓ R I O D E I M PAC TO A M B I EN TA L – R I M A

Página: 2452

3. O QUE É O EIA/RIMA?
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) tem por objetivo prever e

processo de licenciamento, tais quais os órgãos de patrimônio, de

avaliar os potenciais impactos socioambientais que podem decorrer

comunidades tradicionais e gestores de unidades de conservação

do planejamento, da instalação e da operação de atividades e

e prefeituras municipais.

empreendimentos, fornecendo elementos ao órgão ambiental para
a emissão das licenças e autorizações ambientais necessárias.

Por ser um documento técnico, o EIA pode ser de difícil compreensão
para muitas pessoas. Assim, a legislação define que as principais

4. QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS PELO EMPREENDIMENTO E
PELA ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA?
A Empresa Litorânea de Transmissão de Energia S.A. - ELTE é uma empresa controlada pela ALUPAR Investimento S/A, que atua desde
2007 no setor de energia, mais especificamente nos segmentos de transmissão e geração, com sede em São Paulo/SP.

No EIA são estudados diversos aspectos locais dos Meios Físico

questões abordadas nesse estudo devam ser apresentadas em um

(ar, água, solo, clima, etc.), Biótico (fauna/animais, flora/vegetação e

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), em linguagem acessível à

áreas protegidas) e Socioeconômico (população, infraestrutura, uso

toda a população afetada. O RIMA é então elaborado para que os

e ocupação do solo, economia, etc.), por uma equipe multidiscipli-

envolvidos e interessados possam conhecer o projeto e as suas

Nome ou Razão Social: Empresa Litorânea de Transmissão de Energia S.A. – ELTE.

nar de técnicos especialistas. A partir desses estudos e das

principais implicações.

CNPJ: 20.626.892/0001-48

É importante ressaltar que o RIMA é um resumo dos principais pontos

CTF/Ibama: 6139809

características do projeto, pode-se prever os impactos decorrentes
do empreendimento e então se propor medidas, planos e programas
socioambientais para prevenir, reduzir, corrigir ou compensar os
impactos negativos, além de ampliar o efeito daqueles positivos.

do EIA. Portanto, para a análise técnica de informações específicas,
deve-se consultar o estudo na íntegra, que é disponibilizado pela

Endereço: Rua Gomes de Carvalho, nº1996, 15° andar - Vila Olímpia. São Paulo/SP. CEP: 04547-006

CETESB.

Telefone: +55 (11) 4571-2500

O conteúdo trabalhado no EIA é definido por um Termo de Referência

Site da empresa: www.alupar.com.br

(TR) emitido pelo órgão ambiental (CETESB). Para a consolidação
desse TR, a CETESB consulta os demais órgãos intervenientes no

PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
A empresa CARUSO JR. Estudos Ambientais & Engenharia Ltda foi contratada pela Empresa Litorânea de Transmissão
de Energia S.A. - ELTE para assessoria técnica especializada e elaboração dos estudos e análises socioambientais (EIA/RIMA) que são
integrantes do processo de licenciamento ambiental do empreendimento.
CARACTERIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Nome ou Razão Social: CARUSO JR. Estudos Ambientais & Engenharia Ltda.
CNPJ: 02.550.302/0001-69

IDENTIFICAÇÃO E
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

CTF/Ibama: 35.432
Endereço: Rua Dom Jaime Câmara, no 170 – 12° andar, Centro. CEP: 88.015-120 – Florianópolis/SC.

MEDIDAS MITIGADORAS
E DE CONTROLE

MEDIDAS
COMPENSADORAS

MONITORAMENTO DOS
IMPACTOS

Telefone: (48) 3223-4620
E-mail: contato@carusojrea.com.br
Inscrição estadual: 10.011.54-0
Site da empresa: www.carusojrea.com.br

PROGRAMAS AMBIENTAIS

AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE
AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO
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6. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA
PARA A INSTALAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

5. COMO FUNCIONA A
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E A
DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA?
1.Geração: a energia é produzida a partir de uma fonte geradora.
Dentre as principais, destacam-se a água nas usinas hidrelétricas,

O QUE É?

o vento nos complexos eólicos, o vapor gerado pela queima de

Subestação de Energia: corresponde a uma instalação elétrica

carvão ou óleo nas usinas termelétricas, os elementos radioativos

de alta potência que contém equipamentos para reduzir ou

em usinas nucleares e a irradiação do sol para energia solar.

elevar a tensão da energia e prepará-la para a sua transmissão
e/ou distribuição, além de equipamentos de proteção e controle.

2.Transmissão: após produzida, é feito o transporte da energia

O sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica

Tijuco Preto – Baixada Santista e Subestação Domênico Rangoni

do Brasil está conectado por meio do Sistema Interligado Nacional

tem o objetivo de aumentar a confiabilidade do SIN, sobretudo para

(SIN) e controlado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS),

servir como solução para a necessidade de ampliação do sistema

no escopo da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do

elétrico do Litoral Sul de São Paulo e Baixada Santista, indicada pela

Ministério de Minas e Energia (MME). Dessa forma, independente

perspectiva de desenvolvimento destas regiões.

da região do país onde a energia é gerada, ela pode ser transmitida
e distribuída para os locais aonde for mais necessária. Ou seja, se
a geração está em baixa ou se faltam sistemas para transmitir a
energia gerada, todo o país sofre com as consequências disso O

gerada, em alta tensão, até próximo aos centros de consumo.

SIN é planejado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE/MME) de

Essa atividade é realizada por meio das linhas de transmissão,

forma integrada para todo o país, sendo elaborados estudos para

que conduzem a energia de uma subestação de energia à outra.

identificar os principais locais e meios para a geração de energia

A importância dos empreendimentos de transmissão de energia
confere às linhas de transmissão e subestações o caráter de utilidade
pública e interesse coletivo, as quais contam então com a Declaração
de Utilidade Pública (DUP), que é concedida mediante Resolução
Autorizativa da ANEEL.

e também as principais estruturas necessárias para reforçar os

3.Distribuição: a energia é regulada (tem sua tensão rebaixada) em

sistemas e subsistemas de energia, permitindo que essa energia

subestações e, posteriormente, é distribuída, em baixa tensão, para

chegue até os locais onde haja demanda superior à geração.

o consumo em casas, indústrias, hospitais, escolas, entre outros.

A instalação da LT 345kV Domênico Rangoni – Seccionamento

O QUE É?
Sistema Interligado Nacional (SIN): o sistema de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica do Brasil está

1

conectado por meio do SIN, que é controlado pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), integrante do Ministério de Minas e
Energia (MME). Dessa forma, independente da região do país
onde a energia é gerada, ela pode ser transmitida e distribuída
para os locais aonde for mais necessária por meio das linhas
de transmissão interligadas.
Utilidade Pública: empreendimentos/atividades de utilidade
pública são aqueles destinados à prestação de um serviço
público, buscando atender as necessidades da população em

2

geral. Portanto, tais empreendimentos recebem uma declaração

3

de utilidade pública (DUP) que assegura os direitos necessários
para sua viabilização. Para empreendimentos do setor elétrico,
essa declaração é emitida pela ANEEL.

11
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7. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O objeto do licenciamento pretendido é a instalação e operação do empreendimento LT 345 kV CD – Domênico Rangoni – Seccionamento
Tijuco Preto – Baixada Santista e Subestação Domênico Rangoni, composto por:
• Trecho 1: Linha de Transmissão de 345 kV, com aproximadamente 19 km de extensão;
• Trecho 2: Duas Linhas de Transmissão de 138 kV, uma com 3,91 km e outra com 3,71km de extensão;
• Subestação Domênico Rangoni, com setores de 345 kV e 138 kV, e área total de 4,5 ha.

POR ONDE O EMPREENDIMENTO IRÁ PASSAR?
O Trecho 1 atravessará os municípios de Cubatão, Santos e Guarujá,
enquanto o Trecho 2 e a subestação serão locados apenas no
município de Guarujá/SP.

O seccionamento de onde a LT 345 kV será derivada encontra-se
no município de Cubatão, cruza o município de Santos até alcançar
o local selecionado para a instalação da SE Domênico Rangoni, no
município de Guarujá, de onde irão partir duas LT’s de 138 kV. As
LT’s 138 kV que derivam da SE Domênico Rangoni correm paralelas
até o seccionamento destino, ainda no município de Guarujá.

Santo André
Polo Industrial

Vale
Quilombo - sede

Vila Mantiqueira

Bertioga

Propriedade Vale
do Quilombo - Sítios

´

Propriedade Estr. Jurubatuba
Cubatão
"

CUBATAO

Sítios

Restaurante

Santos

Monte Cabrão Morro Mineira

Sítios nas
margens da
Rodovia
Monte Cabrão Sitio Cachoeira

"

SANTOS

Monte Cabrão - sede

Localidades de Guarujá
"

"

GUARUJA

GUARUJA

Guarujá

Localidades de Santos
Área Diretamente Afetada - ADA

Bairro Morrinhos IV

São Vicente

"

Condomínio
Granville

Sedes Municipais

Municípios Interceptados
1,5

3

Área de Influência Indireta - AII
Divisão Municipal

Parque Ecológico
Municípios Interceptados
0

Divisão Municipal

0

Área de Influência Direta - AID

"
Sedes Municipais
Condomínio Terras
SãoÁrea
JoséDiretamente Afetada - ADA

Divisão Municipal

Empreendimento
Área Diretamente Afetada - ADA

a Grande

Localidades de Cubatão

6

1,5

3

0

1,7

3,4

5,1

6,8
Quilômetros

6
Quilômetros

Munícipios atravessados pelo empreendimento

Quilômetros
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8. ESTUDO DE ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS

Os principais critérios de seleção para o estudo de
alternativas locacionais foram:
• Estimativa da movimentação e exposição de solo necessários

No licenciamento ambiental é previsto um estudo voltado ao

empreendimento, e o estudo de alternativas locacionais, que

levantamento de alternativas com intuito de obter a melhor

corresponde ao levantamento dos possíveis locais de instalação

relação custo-benefício, sob todos os aspectos (social, econômico
Santo André
e ambiental). Este estudo é composto pelo levantamento de
alternativas

Polo Industrial
tecnológicas,
que diz

respeito aos procedimentos

construtivos, operacionais e das características técnicas do

as alternativas identificadas, todas devem respeitar os limites do
corredor definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Bertioga

Propriedade Vale
do Quilombo - Sítios
Santo André

´

Propriedade Estr. Jurubatuba

Cubatão

Sítios

Santos

Restaurante

Monte Cabrão Morro Mineira

Sítios nas
margens da
Rodovia

áreas de beleza cênica; e

• Interferência em zonas de elevada declividade e quebras abruptas

• Interferência em empreendimentos lineares já instalados ou

do relevo;

planejados.

etc.);

ALTERNATIVA

1

´

ALTERNATIVA

2

Área Diretamente Afetada - ADA
Área de Influência Direta - AID

Condomínio Terras
São José

0

1,7

3,4

5,1

3

6,8

Alternativa 3(2015)
Alternativa 4(2015)

- RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO: INTERMEDIÁRIO.

Divisão Municipal

- BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL; E
- RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO: INTERMEDIÁRIO.

ALTERNATIVA

Corredor ANEEL - Subestação
Corredor ANEEL - Linha de Transmissão

1,5

3

4,5

4

- BAIXO GRAU DE INTERFERÊNCIA SOCIOAMBIENTAL, E
- ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL; E
- RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO: BOA.

6
Quilômetros

Alternativa 1(2015)

- ALTO GRAU DE INTERFERÊNCIA SOCIOAMBIENTAL, E

Alternativa 5(2021)

Guarujá

0

ALTERNATIVA

5

Alternativa 2(2015)
Alternativa 3(2015)

- MÉDIO GRAU DE INTERFERÊNCIA SOCIOAMBIENTAL, E
- BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL; E
- RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO: BOA.

Alternativa 4(2015)

MELHOR
ALTERNATIVA

Delimitação do corredor da ANEEL e alternativas locacionais estudadas.

Alternativa 5(2021)

Guarujá

- MÉDIA VULNERABILIDADE SOCIAL; E

ALTERNATIVA

Alternativa 2(2015)

Quilômetros

São Vicente

- MÉDIO GRAU DE INTERFERÊNCIA SOCIOAMBIENTAL, E

Área de Influência Indireta - AII
Alternativa 1(2015)

Parque Ecológico

´

- MÉDIA VULNERABILIDADE SOCIAL; E
- RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO: RUIM

Localidades de Santos

Divisão Municipal

Bertioga

- ALTO GRAU DE INTERFERÊNCIA SOCIOAMBIENTAL, E

Localidades de Guarujá
Guarujá

Condomínio
Granville

Grande

• Interferência em patrimônio arqueológico, histórico, cultural e

• Interferência em poligonais de áreas de Processos Minerários;

Localidades de Cubatão

Bairro Morrinhos IV
São Vicente
Cubatão

comunidades quilombolas ou comunidades tradicionais;

subterrâneas);

Santos

Monte Cabrão - sede

• Interferência em terras indígenas, projetos de assentamento,

• Interferência em patrimônio espeleológico (cavidades naturais

• Proximidade com áreas habitadas e sensíveis (escolas, hospitais,

Bertioga

Monte Cabrão Sitio Cachoeira

• Interferência na vegetação (corte);

• Interferência em corpos d’água;

No caso das alternativas locacionais, deve considerar que dentre

conservação da biodiversidade
• Interferência em áreas legalmente protegidas;

• Interferência em áreas com potencial de inundação;

do empreendimento.

Vale
Quilombo - sede

Vila Mantiqueira

(material de empréstimo);

• Interferência em áreas de importância biológica e para a

Divisão Municipal
Corredor ANEEL - Subestação

FIQUE SABENDO

Corredor ANEEL - Linha de Transmissão

0

1,5

3

4,5

Quanto às alternativas tecnológicas, os equipamentos pré-selecionados para o projeto podem ser considerados entre os

6

mais avançados/eficientes disponíveis no mercado e seu uso tem sido cada vez mais comum em projetos de transmissão

Quilômetros

de energia.
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9. CARACTERÍSTICAS GERAIS
DO PROJETO

LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÃO
os municípios de Cubatão, Santos e Guarujá, se interligando à

Tijuco Preto – Baixada Santista e Subestação Domênico Rangoni

Subestação Domênico Rangoni, que será construída no município

é composta por dois trechos de linhas de transmissão, conforme

de Guarujá. Da SE Domênico Rangoni irão derivar duas LT’s 138kV em

descrito anteriormente, que irão operar em diferentes tensões, e

traçado paralelo integralmente inseridas no município de Guarujá,

por uma subestação de energia. O trecho da LT 345kV que fará

com extensões de 3,91km e 3,71km, até o seccionamento com a LT

o seccionamento Tijuco Preto apresenta 19,3km e irá abranger
Santos

138kV Vicente de Carvalho – Bertioga ainda no município de Guarujá.

Cubatão

Linha de Transmissão 345kV Domênico Rangoni – Seccionamento
Tijuco Preto – Baixada Santista e Subestação Domênico Rangoni

IDENTIFICAÇÃO

A Linha de Transmissão 345kV Domênico Rangoni – Seccionamento

Linha de transmissão 345kV

´

SE Domênico Rangoni

ESTRUTURAS PRINCIPAIS

Linhas de transmissão 138kV
TENSÃO DE OPERAÇÃO

Entrada 345kV e saída 138kV
55m no trecho 345kV

FAIXA DE SERVIDÃO
52m no trecho 138kV
ÁREA DA SUBESTAÇÃO

4,5ha

FINALIDADE

Transmissão de energia para reforçar o sistema de distribuição da
Baixada Santista/SP

PERÍODO DE INSTALAÇÃO

Linha de Transmis

Linha de Transmis

Cubatão

Acesso
Guarujá

22 meses

Divisão Municipal

Santos

Subestação - Dom

0

1,3

Cubatão

´

2,6

Santos

´
Guarujá

Linha de Transmissão - 138kV

0

Linha de Transmissão - 345kV
Acesso
Guarujá

Divisão Municipal

Estruturas do empreendimento

Subestação - Domênico Rangoni

0

1,3

2,6

3,9

5,2
Quilômetros
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO PREVISTAS

O empreendimento prevê o uso de torres autoportantes cuja instalação

Para a instalação do empreendimento serão necessárias

• Praças de Lançamento de Cabos: áreas para a instalação dos

as seguintes intervenções:

equipamentos para o lançamento dos cabos condutores e para-raios

• Faixa de Servidão: consiste em uma faixa definida ao longo

deverá atender aos procedimentos técnicos específicos de implantação

do traçado das linhas de transmissão, onde serão estabelecidas

de fundações e aterramentos (proteção contra descargas elétricas).

restrições de uso do solo a fim de garantir a segurança do

das linhas de transmissão e serão alocadas dentro da faixa de
servidão, e apresentarão uma dimensão prevista de 40x60m. Essas
praças serão instaladas preferencialmente em áreas já desmatadas.

Este tipo de torre possibilita a criação de vértices (curvas) que podem

empreendimento e da população. Essa faixa é instituída mediante

• Canteiro de obras: são áreas de apoio à logística de obras,

fazer desvios de obstáculos socioambientais (fragmentos florestais, áreas

indenização do terreno e benfeitorias existentes, sendo que a

que irão abrigar durante todo o período construtivo os materiais

urbanas, zonas úmidas, entre outras áreas de sensibilidade ambiental), tal

propriedade sobre ela permanece sendo do proprietário da área.

utilizados nas obras, os veículos, áreas de refeição e lazer para

qual foi realizado para o refinamento do traçado preferencial. Quando não

A área coberta por essa faixa é declarada de Utilidade Pública pelo

os trabalhadores, bem como áreas administrativas e de apoio à

for possível realizar os desvios, se prioriza o alteamento das torres (uso

Governo Federal. Sua delimitação é de 55 metros no trecho da LT

carpintaria, pintura e concretagem.

de torres maiores) para que os cabos condutores fiquem em determinada

de 345kV e de 52 metros para o trecho das LTs de 138kV.

• Acessos: a construção do empreendimento prioriza a utilização

• Faixa de Serviço: será adotada uma largura de 4 metros por

de acessos já existentes, visando minimizar a abertura de novos

circuito, totalizando 8 metros para cada trecho do traçado (345 e 138

acessos. No entanto, para os locais previstos para instalação de

kV). Essa faixa é necessária para caminhamentos e lançamento de

torres e que não dispõem de acesso, deverão ser construídas

cabos, instalação das praças de montagem das torres e praças de

estradas para os veículos das obras.

lançamento dos cabos. Além disso, parte da área é ainda utilizada

• Área da Subestação Domênico Rangoni: área localizada

altura favorecendo a preservação da vegetação nativa.
Exemplo de torre autoportante

para abertura de acessos, priorizando-se a utilização da própria faixa
de serviço, sempre que possível, para acesso a essas estruturas.
A SE Domênico Rangoni será instalada no município de Guarujá,

• Praças de Montagem das Torres: áreas no entorno das torres

interligando a Linha 345kV, derivada do seccionamento Linha de

com previsão de dimensões de aproximadamente 40x40m.

no município de Guarujá onde será construída a subestação de
energia elétrica.

Transmissão 345kV Tijuco Preto – Baixa Santista, às linhas 138kV,
que irão seccionar e reforçar a Linha de Transmissão 138kV
Vicente de Carvalho – Bertioga. A instalação desta subestação
se faz necessária para converter a tensão de entrada de 345kV
para tensão de saída em 138kV

PRAÇA DA TORRE
PREVISÃO DE 40X40m

FAIXA DE SERVIDÃO
55m TRECHO LT 345KV E
52m TRECHO LT’S 138 KV

Subestação de energia elétrica interligada às linhas de transmissão.

FAIXA DE SERVIÇO
PREVISÃO DE 8 METROS
Ilustração da Faixa de servidão para o empreendimento
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DAS FASES DO PROJETO?

Página: 2458
O QUE PODE E O QUE NÃO PODE SER FEITO NA
FAIXA DE SERVIDÃO?
ATIVIDADES PERMITIDAS

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

Fase de Instalação
Para a instalação do empreendimento, inicialmente será preparada a logística
e feita a contratação de mão de obra e das empresas construtoras. Após
isso, serão realizadas as atividades para a instalação das áreas de canteiro
de obras, liberação da faixa de servidão, definição das vias de acesso (com
eventuais ampliações/aberturas), corte de vegetação, montagem das torres,
lançamento dos cabos e comissionamento de energia.

Fase de Operação
Manutenção de estradas e acessos e faixa de servidão: os serviços
de manutenção preventiva (periódica) e corretiva (restabelecimento de

ATIVIDADES

interrupções) caberão a equipes treinadas. Essas equipes trabalham em

NÃO
PERMITIDAS

regime de plantão, ficando alojadas em locais que lhes deem condições de
atender prontamente às solicitações que venham a ocorrer. Nas inspeções
serão observadas as condições de acesso às torres e também a situação
da faixa de servidão, avaliando: focos de erosão; drenagens; condições de
trafegabilidade; porteiras e colchetes íntegros; corte seletivo de vegetação;
torque em parafusos, instalação de conectores nos para-raios; reparos em

• Construção de edificações e benfeitorias;
• Plantio de árvores de grande porte;

cabos contrapesos e estais; seccionamento e aterramento de cercas das

• Manejo de plantio com o uso de fogo;

propriedades; substituição de isoladores danificados; eventuais emendas de

• Realização de queimadas;

cabos condutores e/ou para-raios entre outros aspectos pontuais. .

• Abastecimento de veículos;
• Instalação de motores e bombas d’água, pivô-central
de irrigação e cercas elétricas;

FIQUE SABENDO
Qualquer atividade que necessite de supressão de vegetação é realizada
somente após a emissão da autorização de supressão pelo órgão
ambiental competente.

• Subir nas torres;
• Levantar pipas ou papagaios
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COMO É FEITA A INSTITUIÇÃO DA FAIXA DE
SERVIDÃO?

10. ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Para se estabelecer a faixa de servidão é feito um acordo

No levantamento das informações em campo é definida uma área

áreas que irão abranger as estruturas do empreendimento. A

entre o empreendedor e os proprietários que têm suas

de estudo como moldura para o diagnóstico. Depois de identificar

espacialização dos impactos diretos do empreendimento delimita

terras interceptadas pela linha de transmissão, de modo

os impactos ambientais é feita a definição de até onde se estende

a Área de Influência Direta - AID, enquanto a dos impactos gerados

que atenda a ambas as partes. As principais etapas são:

o efeito de cada um deles, estabelecendo as áreas de influência

indiretamente contribui para a Área de Influência Indireta - AII.

do empreendimento.

• Cadastro dos proprietários: identificação dos proprietários das

A definição dessas áreas direciona as ações dos planos e programas

terras interceptadas pela faixa de servidão, verificando os casos

A área prevista para instalação do empreendimento é definida

em que é necessária apenas a indenização pela terra e os casos

como Área Diretamente Afetada – ADA, composta por todas as

ambientais para diminuir ou anular os impactos ambientais.

em que será preciso a relocação de benfeitorias;
• Obtenção da autorização da passagem: autorização
DIAGNÓSTICO

dos proprietários para a realização dos devidos levantamentos

PROGNÓSTICO

necessários à implantação da linha;
• Abertura de processos: para cada proprietário é aberto um
processo individualizado, com o levantamento dos documentos
relacionados à propriedade;
• Levantamentos e avaliação: verificação das condições atuais
de uso da propriedade para sua avaliação, considerando a perda
real do valor do imóvel com as restrições, riscos e incômodos
causados pela passagem das linhas de transmissão. Deverá ser

Fluxograma de delimitação das áreas de influência

feito levantamento de preços e valores da região a respeito de
terras, casas e benfeitorias, buscando valores justos nas avaliações;
• Negociação: são acordados os valores de compensação, tanto
dos casos de indenização quanto dos casos de realocação. Caso
não seja feito acordo, a definição acontece por via judicial, por ser
uma área declarada de utilidade pública pela ANEEL/MME;
• Pagamentos e escrituras dos imóveis: aos proprietários que
comprovem a titularidade ou a posse do imóvel são pagos os valores
acordados a partir da atualização das escrituras ou contratos de
instituição de servidão dos imóveis;
• Instituição da faixa de servidão: fica criada a área de servidão
administrativa pela restrição do uso com registro de Escritura Pública
de Constituição de Servidão Administrativa ou de Instrumento
Particular de Constituição de Servidão.

FIQUE SABENDO
Para determinar o valor das terras, adota-se a Norma de Avaliação de
Bens – ABNT NBR 14.653-2:2011 –, pela qual se define o preço local do
hectare, considerando diversos fatores, como a aptidão agrícola da terra,
acessibilidade e restrições de uso do solo, entre outros. Calculam-se

À esquerda, área de estudo, prospectada antes da avaliação dos impactos. À direita,

então os valores, considerando os eventuais danos e restrições de uso

áreas de influência delimitadas após a análise dos impactos, que servirão de base à

do solo a serem causados pela implantação do empreendimento.

definição da abrangência dos programas ambientais e medidas de mitigação.
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Área Diretamente Afetada - ADA

SUL

Área de Influência Direta - AID

"

Área Diretamente Afetada - ADA

Área de Influência Indireta - Meios Físico e Biótico

CUBATAO

GUARUJA

Área do Projeto

Divisão Municipal

Seccionamento Tijuco Preto – Baixada Santista e Subestação

tl

Para a Linha de Transmissão 345kV Domênico Rangoni –

o

"
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11. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – QUAIS SÃO AS
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO?
O Diagnóstico Ambiental é de grande importância, pois conhecendo

ser causadas durante a instalação e operação do empreendimento.

O MEIO FÍSICO aborda questões

O MEIO BIÓTICO estuda a vegetação

O MEIO SOCIOECONÔMICO identifica a

as condições atuais da região de estudo é possível prever as

Assim, o diagnóstico considerou o levantamento das características

relacionadas aos elementos do clima

(flora), os animais (fauna) e suas

localização, a quantidade e os modos

interferências e alterações (positivas e negativas) que poderão

dos seguintes meios:

(chuva, vento, temperatura etc.), rochas,

interações nos diferentes ambientes

de vida da população (práticas culturais,

relevo, solos, rios e suas interações nas

ao longo das áreas estudadas.

educação, saúde, infraestrutura, renda

áreas estudadas.

etc.) nas áreas estudadas.

Cabe destacar que foram tomados todos os cuidados relativos à pandemia de
Covid-19 durante a realização dos levantamentos em campo, com distanciamento
físico seguro dos entrevistados, adoção de entrevistas feitas de forma remota
(virtual), utilização de máscara e higienização constante das mãos com álcool gel.

Os levantamentos de campo para compor, atualizar e/ou enriquecer

de diversas áreas de atuação, tais como: engenharias, biologia,

o Diagnóstico Ambiental ocorreram entre os meses de janeiro a

geografia, geologia, história, ciências sociais, antropologia, entre

abril/2021 e foram realizados por equipes formadas por profissionais

outras.

DADOS SECUNDÁRIOS (INSTITUIÇÕES OFICIAIS,
LITERATURA CIENTÍFICA, ESTUDOS ACADÊMICOS ETC)

DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL

LEVANTAMENTO DE CAMPO E DADOS PRIMÁRIOS

ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES (DADOS
SECUNDÁRIOS E LEVANTAMENTO DE CAMPO)
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11.1 Meio Físico

A seleção dos componentes ambientais avaliados no diagnóstico

Considerando a natureza construtiva e operacional do

do meio físico da Linha de Transmissão 345kV Domênico Rangoni

empreendimento, bem como a região pretendida à sua instalação,

– Seccionamento Tijuco Preto – Baixada Santista e Subestação

o diagnóstico do meio físico foi consolidado pela análise integrada

Domênico Rangoni foi realizada mediante análise técnica em

dos componentes apresentados na figura.

conjunto entre empreendedor, consultoria ambiental e a CETESB.

Componentes do meio físico abrangidos pelo diagnóstico ambiental do meio físico.
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CLIMA

Com relação às chuvas, sua ocorrência é bem distribuída ao longo

Com relação à composição de rochas e dos tipos de solo, na região

ao longo de milhares de anos, formando áreas sedimentares de

do ano. A Serra do Mar se configura uma barreira física e a maior

de serras e morros a composição de rochas do tipo gnaisse são as

composição arenosa e argilosa. Ainda nessas mesmas regiões

A área de instalação do empreendimento está localizada na região

parte da umidade proveniente do mar acaba sendo aprisionada

mais abundantes. Na região de planície se observam sequências

ocorrem solos úmidos, muito saturados em função da proximidade

sudeste do Brasil, no litoral do estado de São Paulo. Esta região

na região da Baixada Santista, proporcionando a ocorrência de

que foram constituídas por processos naturais de sedimentação

com o mar, rios, estuários e com áreas passíveis de inundação.

apresenta temperaturas com pouca variação ao longo do ano,

chuvas durante todos os meses do ano, com destaque para o

geralmente entre 19°C e 23°C.

mês de março, como pode ser observado no gráfico de variação
do acumulado de chuvas.

TIPO DE SOLO
Cambissolos

34,39%

Gleissolos

30,65%

Espodossolos

10,79%

Neossolos

3,25%

DESCRIÇÃO
Solos jovens, pouco profundos e pouco
desenvolvidos.
Solo geralmente saturado por água
Solo com matéria orgânica, geralmente
saturado por água
São solos pouco profundos e pouco
desenvolvidos.

Quadro 1 - Tipos de solo ocorrentes na região.

Perfil de solo do tipo CAMBISSOLO Háplico. Fonte: EMBRAPA (2018).

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS FRÁGEIS NA AID
Variação do acumulado de chuvas ao longo do ano. Fonte: INMET (2021).

ROCHAS, RELEVO, SOLOS
A presença da Serra do Mar na região da Baixada Santista gera um

que formam vales fechados e declivosos. Apesar desta variação

contraste topográfico ao longo das áreas do empreendimento. Na

topográfica, a maior parte do trecho do empreendimento irá abranger

região ocorrem relevos em formato de serras, ou seja, conjunto

terrenos planos e suavemente ondulados. A área pretendida à

de montanhas e terrenos com fortes desníveis e picos, como, por

instalação da SE Domênico Rangoni também está situada em área

exemplo, a Serra do Mar, Serra do Morrão e Serra do Quilombo,

plana, sem variações topográficas.

Vista panorâmica registrada na região, onde se observa relevo plano e aos fundos a Serra do Mar com grandes variações topográficas.

Por meio de análise integrada de componentes ambientais

das áreas mais vulneráveis, ou seja, com potencial de ocorrência de

específicos, tais como o tipo de solo, variação do relevo, uso do

deslizamentos, rolamento de rochas e processos erosivos presentes

solo e ocorrência de chuvas, foi possível elaborar o mapeamento

nas áreas de influência do projeto.

Processo de deslizamento e rolamento de rochas, identificado nas áreas de influência do empreendimento.
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Em análise de campo foram vistoriadas as áreas mapeadas e

que são justamente essas áreas que foram classificadas com

constatada a ocorrência de feições erosivas. Essas feições são

maior vulnerabilidade, as quais estão localizadas em porções dos

ocasionadas, principalmente, devido à remoção da vegetação em

municípios em que há maior interferências de ações do homem

detrimento à ocupação humana, fator que favorece a remoção

(áreas com ocupação, indústrias e estradas), além de áreas mais

laminar dos sedimentos do solo devido ao escoamento superficial

próximas aos morros.
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OCORRÊNCIA DE CAVIDADES NATURAIS
E DE FÓSSEIS

desordenado das águas das chuvas. Nota-se na figura a seguir
CLASSES DE FRAGILIDADE AMBIENTAL AO LONGO DA AID

Devido à composição dos solos e das rochas existentes na região,

No entanto, mediante a realização de levantamento de campo na

foi identificado que as áreas de influência do empreendimento

região, foi registrada a ocorrência de quatro cavidades naturais, uma

apresentam baixo potencial para ocorrência de cavernas e de

sendo classificada como abrigo e as demais como cavernas, estando

fósseis. Em levantamento de campo e consulta à base de dados

a mais próxima a 90m da ADA (Gruta Esteves), com evidências de

oficiais foi registrada a não ocorrência de registros fósseis na região.

intervenção humana.

O QUE É?
Erosão: é o processo de desgaste, transporte e
sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas
como efeito da ação dos agentes erosivos, tais
como a água e os ventos.

Santo André

Bertioga

Santo André

´

Cubatão

Santos

Cavidade natural (Gruta Esteves) encontrada em Santos/SP.

MINERAÇÃO
Os processos de mineração existentes na região foram identificados

desses processos ainda está em estágio inicial administrativo, ou

Área Diretamente Afetada - ADA

e mapeados mediante consulta à base de dados oficiais da Agência

seja, em trâmites de licenciamento. Somente um processo está

Área de Influência Direta - AID

Nacional de Mineração - ANM. Foram identificados 11 processos

registrado como processo de concessão de lavra, porém os registros

Área de Influência Indireta - AII

ativos na área de intervenção do empreendimento. A maior parte

indicam que esta concessão foi cancelada em 2016.

Bertioga

´

Cubatão
Santos

Divisão Municipal

Guarujá

Fragilidade ambiental

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

Estável

São Vicente

Intermediária

O empreendimento está situado na região hidrográfica da Baixada

haverá a travessia sobre 40 cursos d’água, onde os principais rios

Área Diretamente Afetada - ADA
3,4
5,1
6,8

Santista e irá abranger as seguintes sub-bacias: rio Moji, rio Quilombo,

são: rio Mogi, rio Quilombo, rio Jurubatuba, rio Diana e o canal de

Quilômetros
Área de Influência Direta
- AID

rio Jurubatuba, rio Cabuçu e Ilha de Santo Amaro. Por meio do

Bertioga.

Área de Influência Indireta - AII

mapeamento dos cursos d’água superficiais foi constatado que

Instável
Bertioga
Praia Grande

Santos

0

´

1,7

Guarujá

Divisão Municipal
Fragilidade ambiental

São Vicente

Estável
Intermediária
Área Diretamente Afetada - ADA
Área de Influência Direta - AID

Praia Grande

0

Área de Influência Indireta - AII

Guarujá

Instável

1,7

3,4

5,1

6,8
Quilômetros

Divisão Municipal
Fragilidade ambiental
Estável
Intermediária
Instável

0

1,7

3,4

5,1

6,8

Distribuição das áreas de vulnerabilidade ambiental ao longo do traçado.

Quilômetros
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Canal de Bertioga, em trecho próximo ao local de travessia pela LT 345 kV.
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AVALIAÇÃO DO SOM AMBIENTE
A avaliação sonora foi realizada por meio de registro das fontes já

partir da análise de suas estruturas, se procedeu um cálculo dessa

existentes, identificação dos limites legais aplicáveis e das estimativas

dispersão sonora, onde, devido à distância da área da subestação

de dispersão sonora a serem emitidos pela SE Domênico Rangoni,

com áreas habitadas, se constatou que a sua operação não deve

pois é o componente com maior potencial de emissão sonora. A

implicar em sons com intensidade acima dos limites permissíveis

11.2 Meio Biótico

ÁREAS CONTAMINADAS
De acordo com as bases de dados oficiais, o empreendimento
não irá abranger áreas contaminadas. No entanto, o projeto prevê
a travessia dos cabos de transmissão de energia do trecho das
LT’s 138kV sobre a área do aterro sanitário desativado de Guarujá,
localizado nas proximidades da Comunidade de Morrinhos. O
referido aterro, devido ao seu histórico, é considerado como uma
área potencialmente contaminada. Apesar da ocorrência desta
área, a instalação do empreendimento não prevê intervenções no
local, apenas a travessia aérea dos cabos transmissores de energia.

Área do aterro sanitário desativado de Guarujá, por onde irão passar as linhas de transmissão
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P15

O Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico conheceu e identificou
as plantas e animais existentes na área de influência do
P24

empreendimento, além da existência de áreas protegidas por lei
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.
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! Floresta Ombrófila Densa
.
. Floresta de Restinga
!
Manguezal
. Fisionomia
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(costela-de-adão, filodendro) e herbáceas terrestres, ambos
presentes na caracterização do sub-bosque.
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da Mata Atlântica, o que representa cerca de 38% das espécies
sudeste. Observou-se ainda que 22 espécies estão enquadradas em

Divisão Municipal
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.
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Dentre as espécies identificadas, 81 são endêmicas (exclusivas)
identificadas, das quais 15 ocorrem exclusivamente na região

Área de Influência Indireta - AII
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A partir das amostras foram identificadas 232 morfoespécies
indivíduos arbóreos (árvores) e arbustivos (arbustos), trepadeiras,
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P16
!!
.
.
.
!
P14 FIQUE POR DENTRO!
Biodiversidade: é a variedade de organismos
vivos (plantas e animais) que existem em
determinado lo

6,8
6,8

Quilômetros

Quilômetros

alguma categoria de ameaça ou recebem algum tipo de proteção
legal, conforme Lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção
(Portaria MMA n° 443/2014), Lista das Espécies da Flora Ameaçadas
de Extinção do Estado de São Paulo (SMA, 2016), Apêndices II e

P71
P70
.!
.
P69 !
.!
!
.. P68
P66 !
.. P64
!
.
!
P67 !
P65

III da lista CITES (2017) e “Red List” ou lista vermelha de espécies
ameaçadas de extinção da IUCN (2020).
Instalação das unidades amostrais

Áreas de vegetação amostradas.
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Identificação e medição das árvores.

Flor do Costus spiralis (Costaceae)

Identificação e medição das árvores.
Bromélia - Tillandsia stricta (Bromeliaceae)

FIQUE POR DENTRO!
Morfoespécies: grupo de organismo que difere em
algum aspecto morfológico de todos os outros grupos.
Utiliza-se quando ainda não foi possível identificar a
espécie (LIMA, SILVA FILHO, ARAÚJO, 2016).
Estágio sucessional: comportamento da vegetação
após a ocorrência de um distúrbio natural ou pelo
homem, sendo classificado como pioneiro, inicial,
médio e avançado conforme Resolução CONAMA
Nº01/1994 e CONAMA Nº07/1996.
Espécie endêmica: espécie animal ou vegetal que
ocorre somente em uma determinada área ou região

Flores da Psychotria nuda (Rubiaceae)

geográfica.
CITES: Convenção sobre o Comércio Internacional
de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo
de Extinção. IUCN: União Internacional para a
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais.

Inflorescência da orquídea Polystachia concreta (Orchidaceae)
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Réptil: Cobra-d’água (Erythrolamprus miliaris)

FAUNA (ANIMAIS)

Os animais estudados foram os anfíbios (sapos, rãs e pererecas), os
répteis (cobras, lagartos, cágados e jacarés), as aves e os mamíferos

Para esse estudo, as atividades de campo para observação dos

Foram realizadas visitas em três pontos amostrais (locais), todos no

(incluindo os morcegos). As espécies listadas aqui, foram obtidas de

animais (fauna) ocorreram no mês de janeiro de 2021, totalizando

município de Santos, para estudar os animais dos diferentes tipos

duas formas: 1) animais observados/confirmados no local (dados

20 dias e noites.

de vegetação (com a presença de água, rochas, florestas, dentre

primários); 2) animais citados em estudos, livros e artigos científicos

outras) da área do empreendimento.

elaborados por outros autores para a região do estudo (dados
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Mamífero: Gambá (Didelphis aurita)

São Vicente

Divisão Municipal
0

Praia Grande

1,7

3,4

Área de Influência Direta - AID

Anfíbio: Perereca (Boana semilineata)
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Área de Influência Indireta - AII
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Quilômetros
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Pontos amostrais da fauna
Hidrografia
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Área de Influência Indireta - AII

Localização dos pontos amostrais de fauna (animais)
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6,8
Quilômetros
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Os animais foram registrados com a utilização de métodos de

Após a realização das atividades de campo, os resultados indicaram,

captura amparados pela Autorização de Manejo In Situ (AMF) nº

ao todo, 213 espécies: 19 espécies de anfíbios e 04 espécies de

63685/2020 (Processo 19522/2020), emitida em 14/12/2020 e com

répteis; 167 espécies de aves; 13 espécies de mamíferos não

validade até 31/12/2021, além de armadilhas fotográficas, busca

voadores; 10 espécies de morcegos. Observa-se que além das

por rastros e por animais em vida livre, identificação sonora (para o

espécies vistas em campo, outras também podem ocorrer na área

canto de aves e de anfíbios) e ultrassom (para os morcegos) – todos

do empreendimento, conforme revelaram as pesquisas realizadas

aceitos pela ciência.

em outras fontes (dados secundários), como pode ser observado
no gráfico a seguir.

Cobra-d’água (Helicops carinicaudus) - Endêmico

Em relação aos endemismos (espécies que só ocorrem em um
determinado local ou região), a riqueza de répteis e anfíbios
encontrados é típica de áreas de formações florestais da
América do Sul, cerca de 74%, com 17 espécies endêmicas da

Maçarico-grande-de-perna-amarela (Tringa melanoleuca) –
espécie migratória.

Mata Atlântica (17). Entre as aves encontradas, 50 espécies são
endêmicas da Mata Atlântica. Alta taxa de endemismo também
foi observada entre os mamíferos.
Observou-se em campo, que a fauna da região compreende
espécies de diferentes hábitos. Algumas são capazes de suportar
alterações ambientais e outras não. Armadilhas de caça foram
encontradas pela equipe, evidenciando que essa atividade

Apesar dos resultados indicados em outros estudos científicos

ilegal se faz presente na região, contribuindo para o processo

publicados para a região de estudo, algumas espécies não foram

de perda de fauna local. Outra constatação importante são os

observadas na primeira campanha de campo. Nesse sentido, as

altos números de registros de animais exóticos/domésticos como

análises estatísticas indicam a possibilidade da adição de novas

cães e gatos, que contribuem na pressão sobre a fauna silvestre.

espécies, caso o estudo fosse continuado, motivo pela qual está
prevista mais uma campanha em julho/2021. O que também é
exemplificado pelos dados secundários (bibliografia), com número
superior ao efetivamente observado em campo.

Sapinho-da-mata (Rhinella hoogmoedi) - Endêmico

Nenhuma espécie de anfíbios e répteis observada em campo (dado
primário) consta em qualquer categoria de ameaça. Para as aves, seis
espécies ameaçadas foram detectadas em campo: Guará (Eudocimus
ruber), Saracura-do-mangue (Aramides mangle), papagaio-moleiro

Cuíca (Marmosops paulensis) - espécie classificada como
“Vulnerável” em âmbito estadual e federal

(Amazona farinosa), figuinha-do-mangue (Conirostrum bicolor),
choquinha-cinzenta (Myrmotherula unicolor) e choquinha-pequena
(Myrmotherula minor). Entre os mamíferos, também seis espécies
ameaçadas foram encontradas: cuíca (Marmosops paulensis),
macaco-prego (Sapajus nigritus), cotia (Dasyprocta leporina), paca
(Cuniculus paca), gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus) e
gato-mourisco (Puma yagouaroundi). Por fim, duas espécies de
morcego capturadas em campo são consideradas ameaçadas:
Sturnira tildae e Artibeus obscurus.
Além das espécies encontradas, a bibliografia consultada prevê
outras espécies ameaçadas para a localidade, como de possível
ocorrência para todos os grupos da fauna estudada.

Morcego (Sturnira tildae) – espécie classificada como
“Quase ameaçada” no estado de São Paulo.
Arapaçu-liso (Dendrocincla turdina) – endêmico
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Bertioga

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E OUTRAS
ÁREAS PROTEGIDAS

Santo André

São Bernardo
do Campo

Bertioga

Cubatão

Neste tema foram avaliadas as relações do empreendimento

a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios

com Unidades de Conservação (UCs), em nível federal, estadual e

da Biodiversidade Brasileira, Áreas de Preservação Permanente

municipal, Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade

(APP) e Reserva Legal (RL).

Brasileira (APCBs), Áreas Municipais e Áreas Verdes, Áreas Tombadas,
Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais – APRM, Áreas
Prioritárias para o Incremento da Conectividade, Áreas Prioritárias
para a Criação de Unidades de Conservação, Áreas Prioritárias para

Santos

Neste item serão apresentadas as UCs identificadas nas áreas de

Área Diretamente

estudo, bem como algumas áreas protegidas bem como algumas

Área de Influência

outras categorias de áreas protegidas.. No EIA poderá ser consultado

Área de Influência
U

Cubatão

o diagnóstico ambiental com a identificação das demais áreas

Divisão Municipal

Guarujá

citadas anteriormente.

Unidades de Conservação – UCs

´
Fragilidade ambiental
Estável

São Vicente

Intermediária

Para o levantamento de Unidades de Conservação foi considerado

Instável

um corredor de 10km no entorno da ADA com intuito de adotar

O QUE É?

uma postura mais conservadora no levantamento realizado, ao

Zona de Amortecimento é uma área estabelecida

Ribeirão Pires

Rio Grande da Serra

Santos

0

Praia Grande

considerar uma área de proteção para as UCs que não possuem

ao redor de uma unidade de conservação com o

Zona de Amortecimento - ZA definida.

objetivo de proteger a UC de possíveis impactos

1,7

Guarujá

São Vicente

negativos em sua área.
Santo André

nardo
mpo

k

Praia Grande

Bertioga

Praia Grande

Unidades de conservação e outras áreas
protegidas no entorno do empreendimento.

Área Diretamente Afetada - ADA
Área de Influência Direta - AID
Área de Influência Indireta - AII

Unidades de Proteção Integral: Estação Ecológica do Guarujá;

Divisão Municipal

Parque Estadual da Serra do Mar (Núcleo Itutinga-Pilões); Parque

Unidades de conservação

Cubatão
Estadual Xixová-Japuí (PEXJ); Parque
Natural Municipal Nascentes de

k

Paranapiacaba e Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba.

Estação Ecológica do Guarujá
APA Santos - Continente

Unidade de Conservação de Uso Sustentável: Área de Proteção

REBIO Alto da Serra de Paranapiacaba

Ambiental - APA Marinha do Litoral Centro (Setor Guaíbe); APA Santos

APA Marinha Do Litoral Centro

Continente, APA Municipal da Serra do Guararu, Reserva Particular
Santos

Área De Proteção Ambiental Municipal Da Serra Do Guararu
Parque Estadual Da Serra Do Mar

do Patrimônio Natural - RPPN da Carbocloro e RPPN Tijucopava.

Parque Estadual Xixová-Japuí

Guarujá

Parque Natural Municipal Nascentes De Paranapiacaba

Dentre as UCs identificadas apenas o Parque Estadual da Serra

RPPN Carbocloro S/A

do Mar - PESM e a APA Santos Continente são diretamente

RPPN Tijucopevas

São Vicente

interceptadas pelo empreendimento.
Praia Grande

0

1,7

3,4

5,1

6,8
Quilômetros

k

´

Áreas de Preservação Permanente - APP

Praia Grande

No que diz respeito à intervenção em Áreas de Preservação
Permanente - APP, na ADA do empreendimento foram mapeados
48,28ha de APP de cursos d’água, nascentes e manguezal. Entretanto,
destaca-se que parte dessas áreas não sofrerão intervenções,

Na etapa que antecede a instalação do empreendimento, quando
se tiver informações mais detalhadas do projeto executivo, é que de
fato será definidas as áreas que sofrerão efetivamente a necessidade
de retirada da vegetação para construção do projeto.

uma vez que os cursos d’água serão transpostos pelas LTs, não
necessariamente havendo a necessidade de desmatamentos das
áreas com vegetação.
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Reserva legal - RL
Santo André
Quanto à intervenção
em áreas de Reserva Legal – RL, a ADA irá

sobrepor três reservas Legais, uma já averbada e duas RLs propostas.

Bertioga
Santo André

´

Santos

Cubatão

Santo André

11.3 Meio
Socioecômico

Bertioga

´

Santos

Cubatão

Área Diretamente Afetada - ADA

Guarujá

Área de Influência Direta - AID

Bertioga

Área de Influência Indireta - AII

Santos

Cubatão

Guarujá

´

Divisão Municipal
Reserva Legal Averbada
Reserva Legal Proposta
- ADA
1,7Área Diretamente
3,4
5,1Afetada6,8

0

Quilômetros
Área de Influência Direta - AID
Área de Influência Indireta - AII
Divisão Municipal
Reserva Legal Averbada
Área Diretamente Afetada - ADA
Reserva Legal Proposta
Área de Influência Direta - AID

Guarujá

0
1,7
3,4
Área de Influência Indireta - AII

5,1

6,8
Quilômetros

Divisão Municipal
Reserva Legal Averbada
Reserva Legal Proposta
0

1,7

3,4

5,1

6,8
Quilômetros

Localização das áreas de reserva legais

FIQUE POR DENTRO!
Unidade de Conservação: espaço territorial instituído pelo Poder Público com objetivos
de conservação e proteção dos recursos naturais.
Unidade de Conservação de Proteção Integral: áreas protegidas onde é admitido apenas
o uso indireto dos seus recursos naturais.
Área de Preservação Permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
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O diagnóstico do Meio Socioeconômico apresenta um perfil

Quanto à AID, na porção localizada no município de Cubatão o trecho

simplificado das Áreas de Influência Indireta (AII), representada

é composto por uma parte do polo industrial de Cubatão e pela

pelos municípios Cubatão, Santos e Guarujá; da Área de Influência

comunidade denominada Vila Mantiqueira, localizada no entorno da

Direta (AID), passível de interferências diretas do empreendimento,

BR 101, divisa com o município de Santos, composta por cerca de

definida pelo corredor de 500m para cada lado do traçado; e pela

600 pessoas. Atualmente a área encontra-se em situação irregular

Área Diretamente Afetada (ADA), na qual ocorrerão as intervenções

e está sendo acompanhada pelos poderes públicos municipais de

de construção do projeto e a movimentação direta de máquinas,

ambos os municípios, que planejam realocar a comunidade por

pessoal e equipamentos.

meio de políticas de habitação. A liderança local é o principal ponto

Densidade demográfica é uma medida
da distribuição espacial da população
e permite o estudo da concentração
ou dispersão dessa população em um
espaço geográfico.

de interlocução com as prefeituras.

O relatório foi elaborado mediante o tratamento e análise de
informações obtidas a partir de dados secundários em instituições

Em Santos, além da Vila Mantiqueira, foram identificadas três

oficiais referentes aos variados temas, além de informações

outras localidades: Monte Cabrão, Vale do Quilombo e parte do

primárias levantadas em campo especificamente para a análise

bairro de Guarapá. Residem nessas localidades cerca de 2.020

socioeconômica do presente estudo. Foram aplicadas entrevistas

pessoas - majoritariamente em Monte Cabrão e Vale do Quilombo,

com diversos públicos durante os meses de março e abril de 2021,

já que Guarapá é composta por grandes áreas de sítios com baixa

seguindo todos os critérios de segurança indicados pelos órgãos

densidade demográfica.

de saúde. Por conta da pandemia da Covid-19, algumas entrevistas
foram realizadas de forma remota (virtual), com intuito de garantir
a segurança da população local e da equipe técnica envolvida.

Entrevistas com distanciamento social.

Em Guarujá, aSanto
AIDAndré
compreende porções do Condomínio Terras

observada nos dois condomínios; além do bairro Morrinhos IV. Não foi

de São José e do Condomínio Granville, ambos de alto padrão

possível levantar a população que envolve a AID do empreendimento

Polo Industrial

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

econômico, inseridos no Balneário Cidade Atlântica – bairro que

localizada nos condomínios. Já no bairro Morrinhos IV, a estimativa

apresenta características social vulnerável, sendo distinta daquela

é de que a população some cinco mil habitantes.

Vale
Quilombo - sede

Vila Mantiqueira

O processo de ocupação brasileira iniciou na Região da Baixada

de uma unidade de conservação de proteção integral – Parque

Santista, especificamente onde atualmente fica o município de São

Estadual da Serra do Mar – e o elevado grau de urbanização em que

Vicente, por volta de 1500. Até a década de 1820, o processo de

se encontram os municípios atualmente (mais de 99%, segundo o

urbanização ocorreu em torno da existência do Porto de Santos,

último Censo do IBGE), o que resulta em poucas áreas disponíveis

enquanto no século XX foi fortemente acelerado com obras de

para a expansão urbana e, consequentemente, crescimento

rodovias e indústrias.

populacional – de acordo com o mapeamento de uso do solo

Em relação a cobertura e uso do solo na AID, destaca-se a presença

Santo André

Cubatão

Sítios
Restaurante
Vale
SantosQuilombo - sede
Sítios nas
margens
da
Propriedade
Vale
Rodovia
do Quilombo - Sítios

Vila Mantiqueira

Santo André

quantitativo de classes existentes, cerca de 48% do total.
Cubatão

Vale
Quilombo - sede

número de habitantes e Guarujá é o mais populoso. De acordo
com as estimativas, a população da AII para 2020 somou 888.032
habitantes. É importante mencionar que o crescimento populacional

LOCAL

Cubatão

Cubatão

Propriedade Estr. Jurubatuba

na AII vem desacelerando. Ainda assim, a densidade demográfica

Santos

média dos três municípios, 1.461,8 hab./km², ficou bem acima da
Guarujá

estadual (166,2 hab.km²) e da nacional (22,4 hab./km²) no Censo

131.626
Restaurante
Sítios nas
margens
da
433.656
Rodovia

322.750
Monte Cabrão -

AII

888.032

Estado de São Paulo

46.289.333

apresentou uma população 100% urbana, entretanto, Santos e
Guarujá apresentaram valores bem aproximados, caracterizando

Sítios

São Vicente

uma região metropolitana consolidada.

Brasil

211.755.692

Monte Cabrão - sede

Restaurante
Sítios nas
margens da
Rodovia

´

Monte Cabrão Morro Mineira

Monte Cabrão Sitio Cachoeira

´

Bairro Morrinhos IV

0

Localidades
1,7
3,4de Guarujá
5,1

Área Diretamente Afetada - ADA

Área Diretamente Afetada - A

Área de Influência Direta - AID

Área de Influência Indireta - A

0

1,7

3,4

5,1

Localidades mapeadas na AID.

Área de Influência Direta - AID

Condomínio Terras
São José

Área de Influência Indireta - AII
Divisão Municipal

Parque Ecológico

Praia Grande
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6,8
Quilômetros

49

48
LINHA DE TRANSMISSÃO 345KV DOMÊNICO RANGONI

R EL ATÓ R I O D E I M PAC TO A M B I EN TA L – R I M A

6

Localidades de Santos

Condomínio Terras
São José

Parque Ecológico

Localidades de Santos

Bairro Morrinhos IV

Área Diretamente Afetada - AD

Divisão Municipal

Localidades de Guarujá

Praia Grande
Guarujá

Localidades de Santos

Divisão
Municipal
Localidades
de Cubatão

Guarujá

Condomínio
Granville

Localidades de Cubatão

Localidades de Guarujá

Área de Influência Indireta - AI

Bairro Morrinhos IV

Monte Cabrão - sede

Localidades de Cubatão

Área de Influência Direta - AID

Condomínio Terras
São José

Parque Ecológico

São Vicente

Condomínio
Granville

Guarujá

Condomínio
Granville
Monte Cabrão - sede

Monte Cabrão Morro Mineira

Sitio Cachoeira

de 2010. Para o mesmo ano, Cubatão foi o único município que

Praia Grande

ESTIMATIVA POPULACIONAL 2020

Santos

Santos

Bertioga São Vicente

Propriedade Vale
do Quilombo - Sítios

relação aos demais, porém, Santos é o município com maior

Bertioga

Sítios

POPULAÇÃO
Cubatão tem apresentado as maiores taxas de crescimento em

Monte Cabrão Morro Mineira

Monte Cabrão Propriedade
Estr. Jurubatuba
Sitio Cachoeira

Polo Industrial

Vila Mantiqueira

´

Propriedade Estr. Jurubatuba

Polo Industrial

dos municípios, a Floresta Ombrófila Densa representa o maior

A década de destaque do crescimento populacional foi 1970 -

Bertioga

Propriedade Vale
do Quilombo - Sítios
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Atualmente, a AID do empreendimento é composta por

de organizações sociais ou movimentos que atuam desenvolvendo

aproximadamente 7.620 pessoas - esse número foi levantado em

projetos nas localidades, foi identificada a presença desses apenas

campo, por meio de entrevistas com a comunidade e lideranças.

na porção da AID situada no município de Guarujá, o que pode

Com exceção de Guarapá e do Polo Industrial, todas as comunidades
da AID dispõem de associação de moradores. Em relação à existência

ser justificado pelo grau de urbanização das áreas, densidade
demográfica e proximidade com o centro da cidade.

POPULAÇÃO 2021
(ESTIMATIVA)

SITUAÇÃO

Morrinhos IV

5000

Urbana

Condomínio Granville**

-

Urbana

Condomínio Terras de São José**

-

Urbana

Trecho rural*

-

Rural

Guarapá

20

Rural

Vale do Quilombo e Monte Cabrão

2000

Rural

Polo Industrial*

0

-

Vila Mantiqueira

600

Urbana

7.620

-

LOCALIDADE

Guarujá

Santos

Cubatão

Total

Guarapá.

Vale do Quilombo

Entrada do Condomínio Granville.

Entrada do Condomínio Terras de São José.

Morrinhos IV

Cidade Atlântica

Nota: * A AID do empreendimento engloba a área industrial, não envolvendo moradias. ** Nessas áreas não foi
possível a coleta de informações com dados primários, por se tratar de condomínios fechados, área de mata fechada
e polo industrial.

Vila Mantiqueira.

Visão geral da Sede do Monte Cabrão.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO
Os indicadores de qualidade de vida da AII demonstraram que

Cubatão e Guarujá no ano de 2010 apresentaram IDHM considerado

Santos, município polo da região, apresenta melhores condições

alto, entretanto inferior ao índice de São Paulo (0,783), enquanto

à população. Na análise do IDHM, o indicador de maior destaque,

Santos ficou acima da média estadual e classificado como muito

pode-se observar nos municípios uma melhora na última década -

alto (0,840).

Níveis de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). Fonte: PNUD, 2013.

O QUE É?
IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal: O IDHM é uma
medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento
humano: longevidade, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, maior
o desenvolvimento humano.

Já para a AID, de acordo com o levantamento do perfil econômico
realizado a partir da aplicação de entrevista com 27 famílias. O
resultado obtido apontou que a maior parte dos residentes atuam
na área de serviços gerais (trabalhos informais, pintor, pedreiro,
diaristas e com atividades na praia ligadas ao comércio e turismo

ATIVIDADES ECONÔMICAS
OCUPAÇÕES DA AID

Quanto ao valor agregado do PIB os três municípios apresentaram
poucas alterações nos últimos três anos de registros, com maior

O QUE É?

soma identificada em Santos. Destacou-se o setor de serviços

PIB - Produto Interno Bruto: O PIB é a soma de todos os bens

(prestação de serviços e comércio), à exceção de Cubatão, em que

e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade,

o PIB se concentra na indústria. O polo industrial de Cubatão, junto

geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB

com o Porto de Santos, é um dos pilares econômicos regionais, de

nas suas respectivas moedas.

representatividade estadual e até mesmo nacional.

52

Polo industrial Cubatão
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INFRAESTRUTURA
O sistema viário da AII é bastante diversificado. As principais rodovias

que é a principal entrada e saída de mercadorias do país, que

que cortam os municípios são a Rodovia Anchieta e a Rodovia

conecta mais de 600 destinos e movimenta cargas de mais de

Cônego Domênico Rangoni – importantes para toda a Baixada

200 países. Os aeroportos mais próximos situam-se em São Paulo

Santista. Quanto às ferrovias, tem-se a duas malhas: a MRS Logísticas

capital, todavia, está em fase de estudo de viabilidade o projeto

e a Ferrovia Bandeirantes (operada atualmente pela Rumo). É crucial

para implantação do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá, que

o desenvolvimento do sistema viário em função do Porto de Santos,

será baseado onde já existe um aeródromo atualmente.
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instituições de ensino - a maior parte concentra-se em Santos,

Divisão Municipal

pelo fato de ser o município mais populoso e desenvolvido. Para a
segurança pública há unidades da polícia civil e militar, bem como
postos do corpo de bombeiros espalhados por Cubatão, Santos

0
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e Guarujá.

Hospital Santa Casa, em Santos e Universidade Santa Cecília, em Cubatão.
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POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
O licenciamento ambiental para o tema relacionado ao patrimônio

do Sítio Raiz da Serra, localizado no município de Cubatão/SP. A

No Brasil as comunidades tradicionais mais representativas são

Em Santos, duas localidades compartilham características de

arqueológico é conduzido no IPHAN, sendo que atualmente o

metodologia que descreve as ações de salvamento e que buscam

as indígenas e as quilombolas, além de grupos locais tradicionais.

tradicionalidade, seja por conta das atividades desenvolvidas

projeto já possui Anuência para a fase de Licença Prévia e

a proteção do patrimônio identificado foram indicadas no Plano de

Quanto às comunidades quilombolas, até o ano de 2021 não havia

pela população ou por conta do histórico do território. Em Monte

Licença de Instalação. No entanto, como foi localizado na ADA

Trabalho, protocolado em 08/06/2021 no IPHAN, encontrando-se

nenhuma certificada pela Fundação Cultural Palmares inserida nos

Cabrão, foi identificada uma comunidade de pescadores e no Vale

do empreendimento a ocorrência de um sítio arqueológico, foi

atualmente em análise por esse órgão.

municípios em estudo. Da mesma forma, em relação às comunidades

do Quilombo, uma comunidade que ocupa área que já foi moradia

condicionado pelo órgão a necessidade de salvamento arqueológico

indígenas não foram identificadas terras na AII do presente estudo.

de escravos.
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Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: é
uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo que
responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro.
Cabe ao Iphan proteger e promover os bens culturais do País,
assegurando sua permanência e usufruto para as gerações
presentes e futuras.
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PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DA AID SOBRE O
EMPREENDIMENTO
Em relação às expectativas, com base em 27 entrevistas realizadas

que esse se dará de forma responsável, tanto em relação ao meio

durante o levantamento de campo, de forma geral, mesmo

ambiente, quanto ao envolvimento dos moradores na contratação

considerando os receios e dúvidas, os entrevistados demonstraram

de mão de obra

ser favoráveis à instalação do empreendimento, considerando

Todos os impactos previamente identificados
foram classificados considerando alguns
atributos ambientais, sendo neste relatório
destacados apenas os de sua natureza (se
positivo ou negativo) e importância (baixa,
média ou alta).

Relação dos impactos ambientais previstos para o empreendimento.

FASE

Posicionamento da comunidade sobre a instalação do empreendimento.

As comunidades de maior vulnerabilidade socioambiental são:

Outro ponto é o abastecimento de água, visto que as comunidades

Vila Mantiqueira, Monte Cabrão, Morrinhos IV e Balneário Cidade

listadas utilizam como principal fonte as nascentes distribuídas

Atlântica (bairro que inclui os Condomínios de alto padrão Granville

na região. Mesmo aquelas que possuem rede de abastecimento

e Terras de São José, e que apresentam realidade distinta ao bairro).

geral - por se tratar de população carente, o uso por meio de rede

Essas localidades estão situadas em áreas próximas a morros, e tem

paralela é muito comum.

Planejamento

MEIO

IMPACTO

NATUREZA

IMPORTÂNCIA

Físico

Não estão previstos impactos sobre o meio físico na fase de planejamento

-

-

Biótico

Não estão previstos impactos sobre o meio biótico na fase de planejamento

-

-

Socioeconômico

Geração de expectativa na população.

Negativo

Baixa

Desencadeamento e intensificação de processos de dinâmica superficial e assoreamento

Negativo

Alta

Alteração da qualidade das águas superficiais

Negativo

Média

Alteração da qualidade do solo

Negativo

Baixa

Alteração da qualidade do ar

Negativo

Baixa

Perda de cobertura vegetal e intervenção em Área de Preservação
Permanente

Negativo

Alta

Perda de habitat

Negativo

Alta

Perda de exemplares da flora ameaçada e endêmica

Negativo

Alta

Perda de conectividade e aumento do efeito de borda

Negativo

Alta

Afugentamento e perturbação da fauna

Negativo

Alta

Acidentes e/ou perda de indivíduos da fauna

Negativo

Alta

Aumento da pressão sobre a caça e captura ilegal da fauna

Negativo

Alta

Interferências em áreas protegidas

Negativo

Média

Físico

passado por experiências recentes de acidentes com deslizamentos.

Instalação

12. CONHEÇA OS IMPACTOS QUE PODERÃO SER GERADOS
Biótico

A partir da avaliação conjunta das informações de projeto do

(planejamento, instalação e operação). A maior parte dos impactos

Linha de Transmissão 345kV Domênico Rangoni – Seccionamento

é previsto para fase de instalação, uma vez que é nessa fase que

Tijuco Preto – Baixada Santista e Subestação Domênico Rangoni

serão realizadas as principais intervenções no meio ambiente. Vale

com os dados levantados no diagnóstico ambiental, é realizada a

ressaltar que dois impactos se repetem para mais de uma fase

identificação e classificação dos impactos ambientais.

(geração de expectativas na população e Desencadeamento e

Ao final da avaliação foram identificados 28 impactos que poderão se
manifestar durante as fases de licenciamento do empreendimento

intensificação de processos de dinâmica superficial e assoreamento),
o que justificar o somatório de 30 impactos.
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A seguir serão apresentados os impactos ambientais classificados
como de importância alta no estudo, com as principais informações
sobre cada um deles.
FASE

MEIO

IMPACTO

NATUREZA

IMPORTÂNCIA

Geração de expectativas na população.

Negativo

Média

Incômodos à população decorrentes dos canteiros de obra, áreas de
apoio e caminhos de serviço

Negativo

Média

Desapropriação e reassentamento

Negativo

Média

Impactos sobre atividades econômicas

Negativo

Média

Impactos na infraestrutura viária e no tráfego

Negativo

Baixa

Pressão sobre infraestruturas e equipamentos sociais

Negativo

Baixa

Interferências sobre o patrimônio cultural e natural

Negativo

Alta

Injeção na economia local

Positivo

Média

Desmobilização de mão de obra

Negativo

Baixa

Aumento da arrecadação tributária

Positivo

Baixa

Desencadeamento e intensificação de processos de dinâmica superficial
e assoreamento

Negativo

Baixa

Alteração do som ambiente nas adjacências da SE Domênico Rangoni

Negativo

Média

Interferência na dinâmica dos fragmentos florestais

Negativo

Média

Interações de indivíduos da fauna silvestre com a Linha de Transmissão

Negativo

Alta

Restrições de uso do solo

Negativo

Média

Incômodos à população decorrentes de ruídos

Negativo

Média

Aumento da confiabilidade no sistema de transmissão de energia

Positivo

Média

IMPACTO: DESENCADEAMENTO E INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE DINÂMICA
SUPERFICIAL E ASSOREAMENTO - FASE INSTALAÇÃO

•

Instalação

Socioeconômico

•

•

IMPACTO: PERDA DE COBERTURA VEGETAL E INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE FASE INSTALAÇÃO

•

Físico

•

Biótico
Operação

Socioeconômico

Descrição: as atividades necessárias para construção de estruturas civis, principalmente aquelas que
demandam da remoção da cobertura vegetal, bem como as intervenções no solo ou uso de áreas com
grandes variações topográficas são passíveis de ocasionar deslizamentos, processos erosivos e assoreamento
em corpos hídricos.
Principais medidas previstas: previamente mapear e identificar as áreas mais sensíveis; proceder com
supervisão técnicas nas atividades com potencial de desencadear o impacto ambiental; realizar as obras de
intervenção no solo durante os períodos de estiagem e instalar estruturas de drenagem pluvial e contenção.
Programas ambientais relacionados: Plano de Gestão Ambiental das Obras; Programa de Controle de
Processos de Dinâmica Superficial; e Programa de Recuperação de Áreas Afetadas pelas Obras.

•

Descrição: o impacto de perda de cobertura vegetal e intervenção em área de preservação permanente
ocorrerá em virtude da retirada da vegetação para a liberação de algumas áreas que serão ocupadas pelo
empreendimento (faixa de servidão, torres, subestação, entre outras).
Principais medidas previstas: viabilizar o aproveitamento das vias já existentes na região; priorizar a instalação
das estruturas de apoio em áreas já desprovidas de vegetação; efetivar o lançamento de cabos pela utilização
de meios aéreos; fazer o planejamento e supervisão da atividade de supressão da vegetação; recuperação
das áreas de uso temporário; e quantificar e compensar toda a vegetação nativa suprimida.
Programas ambientais relacionados: Plano de Gestão Ambiental das Obras; Programa de Controle da
Supressão de Vegetação; Programa de Recuperação das Áreas Afetadas pela Obra; Programa de Resgate
de Germoplasma; Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal; Programa de Educação Ambiental
e Programa de Compensação Ambiental.

IMPACTO: PERDA DE HABITAT- FASE INSTALAÇÃO

•

•

•

Descrição: a supressão da vegetação, as intervenções no solo e a remoção de aglomerados de rochas (por
menores que sejam) previstos para instalação do empreendimento, remetem ao impacto de perda de habitat
para fauna, pelo fato de várias espécies ocuparem estes ambientes para diversas finalidades biológicas.
Principais medidas previstas: viabilizar o aproveitamento das vias já existentes na região; efetivar o lançamento
de cabos pela utilização de meios aéreos; fazer o planejamento e supervisão das atividades; orientar a
equipe envolvida nas atividades; sensibilização dos trabalhadores e comunidade do entorno; monitorar os
efeitos da perda de habitat sobre as espécies da fauna nativa; e quantificar e compensar toda a vegetação
nativa suprimida.
Programas ambientais relacionados: Plano de Gestão Ambiental das Obras; Programa de Controle da
Supressão de Vegetação; Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal; Programa de Recuperação das
Áreas Afetadas pela Obra; Programa de Educação Ambiental; Programa de Resgate e Salvamento de Fauna;
Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna; e Programa de Resgate de Germoplasma Vegetal.
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IIMPACTO: PERDA DE EXEMPLARES DA FLORA AMEAÇADA E ENDÊMICA - FASE INSTALAÇÃO

•

•

•

Descrição: o impacto de perda de exemplares da flora ameaçada ocorrerá em virtude da alteração da
cobertura vegetal para a liberação de algumas áreas de intervenção, como a abertura de algumas praças
de torre, da faixa de serviço, eventual abertura ou ampliação/melhoria das vias de acesso. Com a supressão
nessas áreas, inevitavelmente, serão suprimidos indivíduos da flora regional.
Principais medidas previstas: viabilizar o aproveitamento das vias já existentes na região; priorizar a instalação
das estruturas de apoio em áreas já desprovidas de vegetação; efetivar o lançamento de cabos pela utilização
de meios aéreos; coleta e resgate de material genético das espécies da flora ameaçadas e endêmicas; e
realizar o plantio incluindo indivíduos das espécies da flora ameaçadas e endêmicas.
Programas ambientais relacionados: Plano de Gestão Ambiental das Obras; Programa de Controle da
Supressão de Vegetação; Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal; Programa de Resgate
de Germoplasma; Programa de Recuperação das Áreas Afetadas pela Obra; Programa de Revegetação e
Enriquecimento Florestal; e Programa de Compensação Ambiental.

IMPACTO: PERDA DE CONECTIVIDADE E AUMENTO DO EFEITO DE BORDA - FASE INSTALAÇÃO

•

•

•

Descrição: o impacto de perda da conectividade e aumento do efeito de borda está diretamente ligado ao
impacto de redução da cobertura vegetal e de interferências em área de preservação permanente, sendo
gerado principalmente a partir da supressão da vegetação.
Principais medidas previstas: viabilizar a utilização de áreas que já sofreram algum tipo de intervenção;
priorizar a instalação das estruturas de apoio em áreas já desprovidas de vegetação; efetivar o lançamento
de cabos pela utilização de meios aéreos; recuperação das áreas que sofreram intervenção temporária para
acelerar o processo de regeneração natural; e realização a compensação pela vegetação nativa suprimida.
Programas ambientais relacionados: Plano de Gestão Ambiental das Obras; Programa de Controle da
Supressão de Vegetação; Programa de Recuperação das Áreas Afetadas pela Obra; Programa de Revegetação
e Enriquecimento Florestal; e Programa de Resgate de Germoplasma Vegetal.

IMPACTO: ACIDENTES E/OU PERDA DE INDIVÍDUOS DA FAUNA - FASE INSTALAÇÃO

•

•

•

Descrição:as atividades ruidosas e geradoras de vibrações executadas durante a fase de instalação do
Descrição:as
empreendimento poderá favorecer o afugentamento de indivíduos da herpetofauna para áreas de fisionomia
equivalentes próximas ao empreendimento, ocasionando, eventualmente, o atropelamento desses animais.
Principais medidas previstas: acompanhar as atividades, destinando os animais resgatados para cuidados
médicos veterinários; efetivar o lançamento de cabos pela utilização de meios aéreos; orientar a equipe
envolvida nas atividades de supressão da vegetação sobre os procedimentos ao encontrar animais; prover
sinalização adequada, nas vias internas e externas; sensibilização dos trabalhadores e comunidade do
entorno quanto a importância da fauna nativa; e implementar o monitoramento da fauna.
Programas ambientais relacionados: Plano de Gestão Ambiental das Obras; Programa de Resgate e Salvamento
de Fauna; Programa de Controle da Supressão de Vegetação; Programa de Educação Ambiental; e Programa
de Monitoramento e Conservação da Fauna.

IMPACTO: AUMENTO DA PRESSÃO SOBRE A CAÇA E CAPTURA ILEGAL DA FAUNA - FASE INSTALAÇÃO

•

•

•

Descrição: o aumento na pressão sobre a caça e captura ilegal da fauna pode acontecer para, por exemplo,
fins comerciais, consumo, manutenção em cativeiro ou retaliação aos ataques à animais domésticos. Durante
o levantamento de informações de campo já se evidenciou que na região ocorre tal prática. Com as obras
de instalação do empreendimento, deve-se considerar a possibilidade dessa atividade ser praticada tanto
pela equipe envolvida na construção do empreendimento como continuada pela população local.
Principais medidas previstas: verificação da existência de armadilhas e outros vestígios de caça na área
do empreendimento e o acompanhamento das populações das espécies mais vulneráveis ao longo de
toda a implantação do empreendimento; efetivar o lançamento de cabos pela utilização de meios aéreos;
orientar a equipe envolvida nas atividades de supressão da vegetação e movimentação do solo sobre os
procedimentos ao encontrar animais; informar a comunidade circunvizinha sobre a importância da fauna
e da sua preservação; e implementar o monitoramento da fauna.
Programas ambientais relacionados: Plano de Gestão Ambiental das Obras; Programa de Monitoramento
e Conservação da Fauna; Programa de Educação Ambiental; Programa de Comunicação Social; Programa
de Resgate e Salvamento de Fauna; e Programa de Controle da Supressão de Vegetação.

IMPACTO: AFUGENTAMENTO E PERTURBAÇÃO DA FAUNA - FASE INSTALAÇÃO

•

•

•

Descrição: durante a obra de implantação do empreendimento as atividades que com potencial de emissões
acústicas (ruídos) e pequenas vibrações podem interferir no comportamento e ecologia de espécies da fauna
local, afetando relações inter e intraespecíficas. A movimentação e operação de equipamentos, veículos e
maquinários (e.g., movimentações de solo, supressão de vegetação) são exemplos dessas atividad
Principais medidas previstas: acompanhar as atividades de supressão da vegetação; destinar os animais
resgatados para cuidados médicos veterinários; efetivar o lançamento de cabos pela utilização de meios
aéreos; prover sinalização adequada alertando sobre a presença de animais silvestres; e realização de
inspeções periódicas em equipamentos e veículos utilizados na implantação do empreendimento.
Programas ambientais relacionados: Plano de Gestão Ambiental das Obras; Programa de Resgate e Salvamento
de Fauna; Programa de Controle da Supressão de Vegetação; Programa de Monitoramento e Conservação
da Fauna; Programa de Controle da Poluição (Subprograma de Controle de Ruídos); e Programa de Educação
Ambiental.

IMPACTO: INTERAÇÕES DE INDIVÍDUOS DA FAUNA SILVESTRE COM A LINHA DE TRANSMISSÃO FASE OPERAÇÃO

•
•

•

Descrição: a estrutura da LT criará um obstáculo na paisagem, pela instalação das torres, estais e cabos
transpassados entre os vãos – podendo acarretar acidentes e outras interações com a fauna.
Principais medidas previstas: prevenir e monitorar os efeitos da LT sobre a fauna da região; manutenção
de canal de comunicação entre o empreendedor/trabalhadores e comunidade local; e implementar o
monitoramento da fauna como ferramenta para avaliação dos impactos relacionados à fauna.
Programas ambientais relacionados: Plano de Gestão Ambiental da Operação; Programa de Monitoramento
e Conservação da Fauna; Programa de Comunicação Social; e Programa de Educação Ambiental.
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PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO

Subprograma de Controle de Ruídos

O Programa de Controle da Poluição abrange quatro subprogramas,

Outra importante instrumento é o Subprograma de Controle

Considerando o aumento do movimento de veículos, seja

a saber: Subprograma de Controle das Emissões Atmosféricas,

de Ruído, pois durante a instalação do empreendimento serão

de forma resumida a seguir.

para o transporte de cargas e equipamentos ou devido à

Subprograma de Controle de Ruídos, Subprograma de Gerenciamento

desenvolvidas atividades passíveis de emissão de sons que podem

necessidade de mão de obra, o Programa de Controle de

de Resíduos Sólidos, e Subprograma de Gerenciamento de Efluentes

ser considerados como incômodos. Portanto, este subprograma

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

Tráfego apresenta medidas para minimizar as interferências

Líquidos.

prevê a aplicação de medidas preventivas, ou seja, com o objetivo

O Programa de Gestão Ambiental – PGA será executado na fase de

no tráfego local, visando evitar transtornos e apresentar

obras (PGA das Obras) e na fase de operação (PGA da Operação).

também procedimentos de prevenção de acidentes, como

13. PROGRAMAS AMBIENTAIS
Após a Avaliação de Impacto Ambiental, foram propostos 22 planos,
programas e subprogramas ambientais, os quais serão descritos

O PGA deve estabelecer os mecanismos de gerenciamento,

PROGRAMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO

a redução de velocidade nas vias de acesso a obra

de minimizar as emissões sonoras, assim como de monitoramento,
Subprograma de Controle das Emissões Atmosféricas
O Subprograma de controle de emissões atmosféricas agrupa um

acompanhamento e supervisão dos programas ambientais que

conjunto de medidas relacionadas à prevenção de emissão de

serão desenvolvidos durante as fases de instalação e operação do

poluentes ocasionada pelo trânsito intenso de veículos, máquinas e

empreendimento, bem como gerir o atendimento das condicionantes

equipamentos na área do projeto, de forma a reduzir a geração de

ambientais das licenças e autorizações

incômodo às comunidades localizadas próximas ao empreendimento

Plano de Gestão Ambiental das Obras

e dos animais que vivem no ecossistema natural.

que são constituídas por medições de campo para fins de avaliação
da intensidade dos ruídos que podem ser gerados durante as obras
do empreendimento.

Para coordenar e integrar a execução e os resultados dos Programas
Ambientais na fase de instalaçãp do empreendimento, se faz
necessária a realização do PGA das Obras, que deverá abranger
diretrizes para a supervisão e o controle das atividades, além de
sintetizar a fiscalização de todas as ações a serem executadas

Plano de Gestão Ambiental da Operação
Semelhante ao PGA das Obras, o PGA da Operação prevê a
continuidade da gestão ambiental durante a fase de operação do
empreendimento, garantindo que o esse esteja continuamente
avaliando seus efeitos sobre o meio ambiente e a sociedade.

PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS
DE DINÂMICA SUPERFICIAL

Avaliação de teor de fuligem com a escala de Ringelmann.

Por meio do monitoramento das atividades de obras ocorrentes
ao longo do traçado e acessos, o programa deve acompanhar as
modificações nas áreas de intervenção ocasionadas pelo transporte
de veículos e maquinários pesados, supressão vegetal, bem como

Procedimento de medição dos níveis de pressão sonora.

atividades de corte e aterro, que acabam movimentando o solo e
expondo-o ao vento e chuva. Serão identificadas as áreas mais
vulneráveis à ocorrência de movimentos de massa ou à instalação de
focos erosivos, propondo medidas para sua correção e prevenindo
a ocorrência de impactos negativos sobre o solo.

Procedimento de umectação de vis não pavimentada.
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Subprograma de Gerenciamento de Resíduos
As atividades construtivas previstas para a fase de obras são
passíveis de geração de resíduos sólidos de diversas composições,
como, por exemplo, recicláveis, não recicláveis, orgânicos,
contaminados, resíduos de serviço da construção civil e resíduo
de serviço de saúde. Portanto, é dever do empreendedor e da

construtora garantir que todos os resíduos gerados sejam destinados
de forma ambientalmente adequada por meio da aplicação das
ações previstas neste subprograma, a exemplo da destinação correta
dos resíduos gerados na obra, seguindo as normas ambientais
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PROGRAMA DE RESGATE E SALVAMENTO
DE FAUNA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA

Este programa contempla as medidas para minimizar o risco de

O Programa visa monitorar os efeitos do empreendimento sobre a

acidentes e evitar ferimentos e a morte de animais durante a fase

fauna ocorrentes da área de interesse e propor ações de proteção,

de instalação do empreendimento, sendo realizado por meio do

caso se observem impactos negativos.

afugentamento da fauna e acompanhamento das atividades de
supressão vegetal por profissionais habilitados para realizar o
resgate dos indivíduos, quando necessário.

Vistoria nos contentores de resíduos

Central de armazenamento de resíduos

Subprograma de Gerenciamento de Efluentes
Diante da existência de atividades geradoras de efluentes nas
frentes de obras é necessário o estabelecimento de diretrizes
para o correto gerenciamento dos efluentes gerados e para a
verificação das estruturas disponibilizadas para gestão desses
efluentes. As ações deste subprograma buscam assegurar o correto
funcionamento das estruturas de prevenção controle e indicar a
necessidade de medidas corretivas e mitigadoras para eventuais
casos de correções necessárias nas infraestruturas que foram
dimensionadas para atender ao empreendimento.
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Bacia de decantação para efluente gerado na lavação de
caminhão betoneira
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PROGRAMA DE CONTROLE DA
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
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PROGRAMA DE REVEGETAÇÃO E
ENRIQUECIMENTO FLORESTAL

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Programa apresenta os procedimentos a serem seguidos para

A reposição florestal é uma obrigação legal de caráter compensatório

todas as pessoas responsáveis pelo meio ambiente da região de

a realização das atividades de corte de vegetação necessárias à

definida pelo Código Florestal Brasileiro (Lei Federal n° 12.651/2012

instalação do empreendimento, portanto este programa abrange

instalação do empreendimento, com vistas a reduzir os impactos

alterada pela Lei Federal nº 12.727/2012), que em seu Art. 26

os trabalhadores envolvidos nas obras e também a comunidade

ambientais causados sobre a fauna e permitir que a atividade seja

determina que a supressão de vegetação nativa para uso alternativo

residente nas imediações do empreendimento. Portanto, o Programa

realizada de forma responsável.

do solo, tanto de domínio público como privado, dependerá de

de Educação Ambiental abrange dois subprogramas: Subprograma

prévia autorização do órgão estadual competente, e que, para o

de Educação Ambiental para Trabalhadores e o Subprograma de

requerimento dessa supressão deverá ser apresentada a previsão

Educação Ambiental para a Comunidade.

da reposição ou compensação florestal, nos termos do parágrafo

O programa de educação ambiental objetiva a sensibilização de

4° do Art. 33.

Subprograma de Educação Ambiental para Trabalhadores

Portanto, o programa objetiva apresentar as diretrizes para o

O Subprograma de Educação Ambiental para Trabalhadores visa a

atendimento da reposição florestal obrigatória, medida compensatória
pelo impacto da supressão de vegetação em áreas de vegetação

conscientização ambiental e o incentivo da adoção de práticas de
proteção ao meio ambiente, sendo focada nos trabalhadores da obra.

nativas, bem como as diretrizes para a medida compensatória por
intervenção em área de preservação permanente.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Este programa visa manter a transparência nas ações do
Lenha empilhada, proveniente do corte de vegetação.

empreendimento e viabilizar o diálogo com a população afetada.
As medidas são voltadas à divulgação de informações relacionadas
Procedimento de corte de vegetação

às atividades do projeto a fim de esclarecer os principais processos
e mudanças, cooperando assim para a disseminação de conteúdo
relevante sobre as etapas do empreendimento.

PROGRAMA DE RESGATE DE
GERMOPLASMA

Subprograma de Educação Ambiental para a Comunidade.
O Subprograma de Educação Ambiental para a Comunidade busca

Devido à identificação de espécies importantes para a biodiversidade
da flora na área de supressão para instalação do empreendimento,

O QUE É?

contribuir diretamente para melhorias na qualidade ambiental, bem

este programa apresenta medidas para a conservação das espécies

Germoplasma: são partes de plantas que podem ser utilizadas

como para uma melhor qualidade de vida no dia a dia da população

por meio da aplicação de um conjunto de ações para o resgate

para reproduzi-las. O mais comum é a semente, mas também

residente nas imediações do empreendimento.

de sementes, mudas, raízes, caules e bulbos das espécies de

pode ser as mudas, raízes, caules e bulbos.

interesse para sua conservação, objetivando a recuperação de
áreas degradadas ou alteradas e a reposição florestal obrigatória.

Sementes coletadas em campo
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Procedimento de resgate de mudas em campo.
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PROGRAMA DE INSTITUIÇÃO DE FAIXA
DE SERVIDÃO
Para a instalação das linhas de transmissão é necessária a criação
da faixa de servidão e liberação das áreas, permitindo a execução

14. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

das obras e operação do empreendimento. Assim, o programa

O Estudo de Impacto Ambiental identificou e indicou uma série

Assim, o plano orienta a necessidade de compensação ambiental

estabelece um conjunto de técnicas que deverão ser seguidas para

de medidas compensatórias relacionadas aos impactos previstos.

que deve ser atendida pelo empreendedor para a instalação das

o correto estabelecimento da faixa de servidão do empreendimento,

Todavia merece destaque, a proposição do Plano de Compensação

LTs e SE. Ele também tem como objetivo indicar as Unidades de

bem como para as negociações com os proprietários das terras

Ambiental, o qual integra o estudo, e prevê a compensação

Conservação próximas ao empreendimento que poderão ser objeto

por onde as LTs irão passar.

monetária pelos impactos não mitigáveis decorrentes da instalação

dos recursos da compensação ambiental do presente processo de

do empreendimento, atendendo ao disposto na legislação ambiental

licenciamento, de forma a contribuir com a preservação dessas

pertinente, com destaque para a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho

áreas naturais.

de 2000, e no Decreto Estadual 60.070, de 15 de janeiro de 2014.

15. PROGNÓSTICO AMBIENTAL
O Prognóstico Ambiental é apresentado após a realização dos

• CENÁRIO COM O EMPREENDIMENTO: trata-se de um cenário

estudos de diagnóstico ambiental e avaliação dos impactos do

com o empreendimento, sendo este instalado e operando seguindo

empreendimento. Ele visa antecipar a situação ambiental futura

todas as medidas socioambientais previstas na avaliação de impacto

com dois cenários distintos:

ambiental e nos programas ambientais.

• CENÁRIO SEM O EMPREENDIMENTO: consiste em um cenário
sem a instalação do empreendimento, onde é avaliado a evolução
da região onde é avaliada a evolução da região considerando apenas
a tendência atual da área de estudo.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MÃO
DE OBRA
O Programa visa as ações de divulgação de vagas, com objetivo
de permitir um melhor aproveitamento de mão de obra local nas
atividades realizadas na fase de instalação do empreendimento.

Fluxograma do método utilizado à simulação de cenários ambientais

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS
ÁREAS AFETADAS PELA OBRA
O programa busca promover a recuperação de ambientes naturais
degradados e/ou alterados pela obra. Prevê medidas a serem
adotadas para a remediação de possíveis impactos causados ao
solo e à vegetação durante a fase de operação do empreendimento,
bem como o monitoramento da eficácia das ações realizadas.
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É importante registrar que a intenção deste estudo não é adivinhar

para cada um dos fatores avaliados, buscando representar um

o futuro, mas sim organizar, sistematizar e delimitar as incertezas,

determinado grau de melhoria ou degradação. Primeiramente foi

explorando os pontos de mudança e de manutenção dos trajetos

avaliado a situação atual da região e, posteriormente, previsto

previstos, possibilitando, dessa forma, que se tracem estratégias e

as modificações futuras considerando os cenários com e sem o

ações. Portanto, foi realizado um estudo com atribuição de valores

empreendimento, conforme apresentado abaixo.

O quadro a seguir apresenta uma análise de tendência da qualidade
ambiental de temas socioambientais importantes considerando a
manutenção da condição atual em comparação ao cenário com
a instalação do empreendimento.

ADEQUADO
VULNERÁVEL

Valoração dos eixos de qualidade ambiental na linha de base e nas prospecções.

Ambiente que apresenta
aspectos pouco vulneráveis ou

CONSERVADO

Ambientes que apresenta as-

degradado, mas com evidência

Ambiente que apresenta

pectos levemente degradados

de degradação futura.

aspectos em bom estado de

e vulnerável á

conservação e sem

novas intervenções

vulnerabilidades

DEGRADADO

Físico

EXCELENTE

Ambiente que apresenta
aspectos evidentemente

CONDIÇÃO

deteriorado ou em processo

ATUAL

de deterioração

CENÁRIOS
MEIO

Ambiente com aspectos em

ATRIBUTO AVALIADO

vulnerabilidade.
Biótico

Com o empreendimento

Vulnerável

Estabilidade

Estabilidade

Solo

Vulnerável

Leve Acréscimo

Estabilidade

Paisagem

Adequada

Leve Decréscimo

Leve Decréscimo

Adequada

Estabilidade

Estabilidade

Flora

Conservada

Estabilidade

Estabilidade

Fauna

Vulnerável

Leve Decréscimo

Leve Decréscimo

Áreas Protegidas

Vulnerável

Leve Acréscimo

Estabilidade

Dinâmica Demográfica

Adequada

Estabilidade

Leve Acréscimo

Dinâmica Econômica

Vulnerável

Leve Decréscimo

Leve Acréscimo

Estrutura Fundiária

Vulnerável

Leve Decréscimo

Estabilidade

Infraestrutura Urbana

Adequada

Leve Decréscimo

Leve Acréscimo

Modos de Vida

Adequada

Leve Acréscimo

Leve Decréscimo

Natural

indícios notáveis de

Sem o empreendimento

Recursos Hídricos

Patrimônio Cultural e

condições excelentes e sem

SITUAÇÃO ATUAL

Critérios utilizados para avaliação da condição atual.

Socioeconômico

ESTABILIDADE
Relacionado à permanência dos

LEVE DECRÉSCIMO

fatores já existentes que são

Relacionado à degradação da qualidade ambiental ou diminuição de
algum recurso natural, porém com
efeitos pouco perceptíveis.

responsáveis pela qualidade
ambiental atual.

natural, cujos efeitos são geralmente pouco perceptíveis.

DECRÉSCIMO
Relacionados à degradação da
qualidade ambiental ou diminuição de algum recurso natural,
de modo que os efeitos sejam
facilmente perceptíveis.

LEVE ACRÉSCIMO
Relacionado ao pequeno acréscimo da qualidade ambiental ou
disponibilidade de algum recurso

ACRÉSCIMO
Relacionado ao pequeno acréscimo de qualidade ambiental ou
disponibilidade de algum recurso
natural, cujos efeitos são facilmente perceptíveis.

CONDIÇÃO
PREVISTA

Os cenários previstos apresentaram resultados indicando que a região

• Não ocorrerão os impactos ambientais avaliados no presente

tende a mudanças futuras, seja com ou sem o empreendimento. Sem

estudo, tanto os negativos quanto os positivos, preservando-se as

o empreendimento a região irá se expandir, no entanto de uma forma

características atuais da região.

diferente daquela prevista com a instalação do empreendimento.
É importante registrar que caso o empreendimento não seja
instalado:
• Haverá uma menor possibilidade de melhorias na economia
regional e infraestrutura, principalmente em decorrência da limitação

Por se tratar de um empreendimento de utilidade pública, que
beneficia a população de modo geral, a opção de instalação do
empreendimento supera em vantagens a alternativa de sua não
implantação, desde que avaliado como ambientalmente viável.

dos sistemas de distribuição de energia; e
Critérios utilizados para avaliação dos cenários previstos.
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16. CONCLUSÕES
A instalação da Linha de Transmissão 345kV Domênico Rangoni

Para todos os impactos negativos foram propostas medidas para

com o empreendimento. A partir de diferentes métodos adotados,

A partir dos levantamentos e análises construídos no âmbito

– Seccionamento Tijuco Preto – Baixada Santista e Subestação

minimizar os seus efeitos ou mesmo compensá-los, enquanto

a comparação dos cenários reiterou a compreensão de que

do EIA, a equipe técnica multidisciplinar atuante neste estudo

Domênico Rangoni é prevista pela Agência Nacional de Energia

para os positivos foram propostas medidas para potencializar

embora existam impactos inegáveis na instalação, o cenário com

concluiu que há viabilidade ambiental conceitual (isto é, prévia ou

Elétrica como uma obra necessária para ampliação de reforços

os seus efeitos. Além das medidas incorporadas ao projeto do

o empreendimento foi aquele mais desejável, tendo em vista – por

do projeto) para a instalação e operação da Linha de Transmissão

na transmissão de energia do Sistema Interligado Nacional,

empreendimento e aos procedimentos das fases de obras e

um lado – os impactos e – por outro – as medidas e a relevância

345kV Domênico Rangoni – Seccionamento Tijuco Preto – Baixada

especificamente para a região da Baixada Santista. O empreendimento

operação, as demais ações recomendadas foram organizadas em

do reforço elétrico.

Santista e da Subestação Domênico Rangoni, desde que todas as

é parte de um planejamento estratégico que busca a expansão do

programas ambientais a serem executados pelo empreendedor.

sistema elétrico do estado de São Paulo, acrescentando capacidade
de transmissão à malha existente e aumento da confiabilidade do
estado, conforme indicam os estudos produzidos pela Empresa de

medidas e programas ambientais sugeridos no EIA sejam acatados
e implementados pelo empreendedor.

Por fim, foi elaborado o estudo dos cenários previstos (prognóstico
ambiental), ou seja, cenário sem o empreendimento e cenário

Pesquisa Energética, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
Foram levantadas e mapeadas as interferências com os componentes
dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, que juntos integraram o
Diagnóstico Ambiental, sendo possível, a partir de então, identificar
as restrições socioambientais ao empreendimento. A integração de
todos os fatores considerados contribui para a tomada de decisão
do empreendedor no sentido da escolha da alternativa locacional
mais viável.
O conhecimento dos componentes do empreendimento e das
suas características construtivas e operacionais, associados ao
Diagnóstico Ambiental da região, subsidiaram a identificação e
avaliação dos impactos ambientais previstos para as diferentes fases
do empreendimento. Considerando as três fases do empreendimento,
foram descritos 28 impactos socioambientais. Dentre eles, todavia,
dois tem ocorrência em duas fases distintas (geração de expectativas
na população e Desencadeamento e intensificação de processos
de dinâmica superficial e assoreamento).
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17. EQUIPE TÉCNICA
Equipe técnica principal responsável pela elaboração do EIA/RIMA.

Equipe técnica complementar responsável pela elaboração do EIA/RIMA.

Profissional

Formação / Função

Registro no
Conselho de
Classe

Profissional

Formação / Função

Registro no
Conselho de
Classe

Francisco Caruso Gomes Jr.

Geólogo, Dr./Coordenação geral do estudo e responsável legal

CREA/SC 026850-0

Ana Paula

Jornalista, Esp. em Gerenciamento Ambiental/ Supervisão técnica e elaboração do diagnóstico da
AID do meio socioeconômico do meio socioeconômico

MTB 412777

Cauê Franco

Cientista Social/ Gerente Técnico

-

Amanda Sousa

Socióloga/ Elaboração do diagnóstico da AID do meio socioeconômico

-

Valéria de Jesus Moreno de Lemos

Geógrafa, Esp. Engenharia Ambiental/Coordenação e revisão técnica do estudo; elaboração do
RIMA.

-

Thiago Faleiros Santos

Espeleólogo e Eng. Geólogo/Responsável Técnico - Diagnóstico Espeleológico

CREA/MG 92.910D

Jamerson Rodrigo dos Prazeres Campos

Engenheiro Florestal/ Responsável técnico do meio biótico – flora; avaliação dos potenciais
impactos e programas ambientais afetos.

1506788025 RN

Márcio Roberto Sousa Rocha

Espeleólogo Eng. Geólogo/Responsável Técnico – Elaboração do Diagnóstico Espeleológico

CREA/MG 72.822D

Chimene Walter Mafra

Engenheira Agrônoma/Áreas protegidas, compensação ambiental, identificação e avaliação dos
potenciais impactos e programas ambientais afetos.

CREA/SC 100925-7

Carolina Silva Alves

Espeleóloga Geóloga/Levantamentos de campo para o meio físico; elaboração cartográfica e
elaboração do diagnóstico espeleológico

CREA/MG 254.557D

Carolina Claudino dos Santos

Bióloga/Responsável técnica - meio biótico - fauna

CRBio 63.918/03-D

Fausto Guilherme

Espeleólogo Geólogo/Levantamentos de campo para o meio físico; elaboração cartográfica
elaboração do Diagnóstico Espeleológico

-

Guilherme do Amaral

Biólogo/Supervisão técnica - Meio Biótico – fauna; identificação e avaliação dos potenciais
impactos e programas ambientais afetos.

CRBio 063978/03-D

Thiago Nogueira Lucon

Espeleólogo Biólogo/Elaboração da Caracterização Bioespeleológica

CRBio: 57209/01

Engenheiro Ambiental e Sanitarista. Esp. Direito Ambiental e Urbanístico/Supervisão e elaboração
do diagnóstico ambiental do meio físico; elaboração dos capítulos iniciais; identificação, avaliação
dos potenciais impactos e programas ambientais afetos; elaboração do RIMA.

José Cassimiro da Silva Junior

Biólogo/Elaboração do diagnóstico de herpetofauna

CRBio 037662/01-D

Higor Meurer

CREA/SC 177532-9

Sandro Paulino de Faria

Biólogo/Elaboração do diagnóstico de avifauna

CRBio 043744/01-D

Marina Tamaki de Oliveira Sugiyama

Geógrafa/Elaboração dos itens de geologia, geomorfologia e pedologia do diagnóstico do meio
físico.

-

Crasso Paulo Bosco Breviglieri

Biólogo/Elaboração do diagnóstico de mastofauna

CRBio 064099/01-D

Eduardo Saddi

Biólogo/Elaboração do diagnóstico ambiental do meio biótico – flora.

CRBio-02: 55611

Letícia Molleri Chierighini

Geografa/Supervisão e elaboração da AII do meio socioeconômico; identificação e avaliação dos
potenciais impactos e programas ambientais afetos.

CREA/SC 120510-2

Guilherme de Souza Ramos

Engenheiro Florestal/Levantamento de campo para diagnóstico ambiental do meio biótico – flora.

CREA: 2017110498 RN

João Felipe O Werner Martins

Biólogo, Mestre em Ciências Ambientais; elaboração e revisão técnica do RIMA.

CRBio 075879-03D

Isabella de Carvalho Souza

Graduanda de Geografia/ Elaboração de plano e programas colocalizados.

-

Júlio Bastiani Gothe

Cientista Social e Técn. em Meio Ambiente/Elaboração prognóstico e conclusão.

-

João Ricardo Goulart Eller

Geógrafo/ Coordenação de Geoprocessamento.

CREA/SC 141210-5

Jéssica Finco

Oceanógrafa, MBA em Gerenciamento de Projetos, Mestrado em Oceanografia e técnica em
Agrimensura/Elaboração de material cartográfico.

AOCEANO 2248
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