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APRESENTAÇÃO
Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresenta as principais informações e resultados do
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Linha de Transmissão (LT) 230 kV Itararé II – Capão Bonito
C1, parte do Lote 8 do Leilão Nº 04/2018-ANEEL em linguagem simples e de fácil entendimento
para que todos os moradores da região possam entender o projeto da Linha de Transmissão e
participar do processo de licenciamento ambiental.
O empreendimento estará localizado no estado de São Paulo, sendo a CETESB o órgão ambiental
responsável pelo licenciamento.

Leilão
ANEEL

Licença
Prévia

Licença
de
Instalação

Licença
de
Operação

Fase de Pré-Viabilidade

Fase de Viabilidade e
Planejamento

Fase Instalação

Fase de Operação

Traçado Preliminar
da LT;
Avaliação ambiental
do traçado preliminar
da LT Relatório R3.

Projeto Básico da LT;

Construção da LT;

Elaboração do EIA-RIMA;

Execução dos Programas e
medidas do PBA;

Realização das Audiências
Públicas;
Aprovação da viabilidade
ambiental do projeto
pelo órgão ambiental;
Projeto Deﬁnitivo da LT;

Supervisão Ambiental das
obras e da implementação
do PBA;
Fiscalização do
órgão ambiental.

Transmissão de
energia e manutenção
do sistema;
Execução dos
Programas e medidas
da fase de operação;
Fiscalização do
órgão ambiental.

Elaboração do Projeto
Básico Ambiental (PBA);
Aprovação do PBA.

Em processos de licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos que possam
causar degradação ambiental no local onde serão instalados, é exigida a elaboração de um
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

O RIMA apresenta as principais conclusões do EIA, incluindo:
A caracterização do projeto;
Levantamentos efetuados por biólogos, sociólogos,
engenheiros ambientais, ﬂorestais, entre outros,
com o objetivo de retratar as áreas de estudo;
A identiﬁcação e avaliação dos impactos ambientais previstos
para as fases de planejamento, implantação e operação;
As medidas de prevenção, mitigação, controle e
compensação pelos impactos previstos.
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OBJETO DE LICENCIAMENTO
A Mata Verde Transmissora de Energia está solicitando à CETESB a Licença Prévia para LT 230 kV
Itararé II – Capão Bonito C1 com extensão de cerca de 104 km, que liga duas subestações de
energia: a SE Itararé II e a SE Capão Bonito. O objeto de licenciamento inclui a construção dessa LT
e as estruturas de conexão às Subestações (SEs), já que as SEs Itararé II e Capão Bonito já existem.
O traçado da LT intercepta os territórios de 4 municípios paulistas: Itararé, Itaberá, Itapeva e
Capão Bonito.
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Figura 01 - Localização do Empreendimento.

LEGENDA:
Subestações existentes
LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito C1
Rodovias
Limites dos Municípios
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POR QUE CONSTRUIR A LINHA DE TRANSMISSÃO?
PARA DAR
CONFIABILIDADE
ao sistema elétrico da
região de Capão Bonito
e Itararé, tanto na
operação normal como
em situações de falha
de abastecimento,
fechando um “anel”
na região.
PARA MELHORAR
o suprimento de
energia na região
sudeste, contribuindo
para atender ao
crescimento do
consumo de energia
elétrica esperado
para a região.
PARA REFORÇAR
o Sistema Interligado
Nacional (SIN).

O Sistema Interligado Nacional (SIN) é um sistema
que coordena e controla toda a produção e transmissão
de energia elétrica do Brasil, incluindo as cinco regiões
brasileiras.

Apenas 1,7% da capacidade de produção energética do país está
fora do SIN, sendo que esta pequena parcela corresponde a
pequenos sistemas isolados na região amazônica.
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ESTUDO DE TRAÇADO PARA A LT
ALTERNATIVAS DE TRAÇADOS ANALISADAS
Foram estudadas 3 (três) alternativas de traçado para a LT do empreendimento, procurando reduzir
os impactos no meio ambiente e na vida das pessoas que vivem na região.

Critérios ambientais e sociais
utilizados para a comparação entre as alternativas de traçado
Extensão (km)
Número de Municípios atravessados
Número de Vértices
Número de Unidades de Conservação Interceptadas
Distância até a Unidade de Conservação mais próxima (Estação Experimental de Itapeva)
Número de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade Interceptadas
Extensão em Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (km)
Extensão de Sobreposição com Fragmentos de Vegetação Nativa
Número de Cursos D'água Interceptados
Percentual do Traçado em Terrenos com Declividade acima de 30% (km)
Distância até a cavidade natural mais próxima
Proximidade com Terras Indígenas a menos de 20km
Proximidade com Comunidades Quilombolas
Extensão de Sobreposição com Assentamentos INCRA e ITESP
Distância até sítio arqueológico
Proximidade com sítios paleontológicos
Distância ao aeroporto/aeródromo mais próximo (aeroporto de Capão Bonito)
Extensão do Eixo do Traçado sobre áreas com Processos Minerários (Lavra e Requerimento de Lavra)
Extensão de Interceptação em Zonas de Inﬂuência Urbana (km)
Número de Benfeitorias Interceptadas

PRINCIPAIS VANTAGENS DA ALTERNATIVA RECOMENDADA
Menor sobreposição com
processos minerários;

Menor número de benfeitorias
interceptadas;

Menor extensão de sobreposição
com formação de vegetação
nativa;

Menor interferência na área
urbana de Capão Bonito.

Menor sobreposição com áreas
prioritárias para conservação;
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ALTERNATIVAS DE TRAÇADO ANALISADAS
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Figura 02 - Alternativas de Traçado.

LEGENDA:
Subestações existentes
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3 (Traçado Selecionado)
Rodovias
Limites dos Municípios
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CARACTERÍSTICAS E DISTRIBUIÇÃO DAS TORRES
As torres metálicas da linha de transmissão suportam os cabos condutores e para-raios.
Para a construção da LT serão utilizadas torres dos tipos Estaiada e Autoportante (ver exemplos
nas fotos a seguir).
Torre Estaiada

Torre Autoportante

As torres autoportantes são utilizadas em locais
como: travessias, vértices e entradas e saídas
de subestações.

As torres estaiadas são mais leves, consomem menos
material nas estruturas e nas fundações e o transporte
até as praças é mais simples. Dessa forma, são as
estruturas predominantes.

FAIXA DE SERVIDÃO
A Faixa de Servidão é uma área determinada pela NBR 5422 para garantir a segurança ao longo de
todo traçado da Linha de Transmissão.
Nesta área serão realizadas a construção, montagem e manutenção da LT.
Faixa de
Servidão:
40m de
largura na
área rural e
10m de
largura na
área urbana
no município
de Capão
Bonito

Pode fazer na
Faixa de Servidão:
Circular a pé;
Transitar com veículos e
máquinas de porte normal;
Culturas de pequeno
porte e pastagem;
Instalar cercas,
desde que aterradas.

Não Pode fazer na
Faixa de Servidão:
Estacionar e abastecer veículos embaixo da LT;
Construções em geral (casa, galpões, etc.);
Árvores de grande porte;
Culturas de cana-de-açúcar, capim colonião e
demais culturas onde a limpeza é realizada
por queimadas;
Atirar objetos nos isoladores da LT
ou daniﬁcar cabos;
Instalar irrigações com bombas
e equipamentos.
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MEDIDAS DE SEGURANÇA

Todas as estruturas, incluindo
as cercas de divisas de propriedades,
serão aterradas.
As subestações terão
sistemas de proteção,
os quais serão testados para
identiﬁcar e corrigir falhas.

MÃO DE OBRA
Para todo o período de obras, é esperada a contratação de cerca de 100 trabalhadores diretos
em média, com previsão de cerca de 180 trabalhadores diretos no mês de pico das obras.
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A partir do recebimento da Licença
de Instalação serão iniciadas as
atividades na faixa de servidão,
acessos, montagens das torres e
lançamento dos cabos.
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As obras devem durar cerca de
12 meses, mas o cronograma das
atividades ainda pode passar
por adequações e ajustes em
cada etapa.
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ÁREAS DE APOIO
Para as obras de implantação da LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito C1, estão previstos 3 (três)
canteiro de obras:
Em Itapeva, será instalado o
canteiro de obras principal
Buri

Em Itararé e Capão
Bonito, serão instalados
os canteiros de apoio
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Figura 03 - Canteiros de Obra.

A construtora será responsável pela escolha dos terrenos onde os canteiros serão implantados.
Esses locais serão apresentados à CETESB quando for solicitada a Licença de Instalação.
Os canteiros terão:
Escritórios Administrativos;
Almoxarifado;
Banheiro;
Central de Formas;
Central de Armação;

Área para Estacionamento
de Veículos e Equipamentos;
Área para Armazenamento
de Materiais;
Abrigo de Resíduos.
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ATIVIDADES CONSTRUTIVAS
As Principais Atividades para Implantação do Projeto são:

Serviços Preliminares

Levantamentos topográﬁcos e delimitação da
Faixa de servidão.
Marcação do traçado, posição das torres e
limite da faixa de servidão.

Obras Civis

Execução das fundações das torres
Inclui atividades de escavação das valas,
concretagem e reaterro.

Montagem Eletromecânica

Montagem das torres nas praças, geralmente as torres
são pré-montadas no chão e depois levantadas
manualmente ou com a ajuda de um guindaste.

Desmobilização e
Recuperação de Frentes de Obra

Implantação e Adequação
de Caminhos de Serviço
Construção de novos acessos até o local das torres,
se for necessário, e melhoria de estradas existentes.
Inclui atividades de terraplenagem e compactação.
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Remoção de equipamentos e restos de materiais,
estabilização da área e recomposição da
cobertura vegetal.
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ATIVIDADES CONSTRUTIVAS
Lançamento de Cabos Aéreos
Usualmente, os cabos são lançados e instalados nas torres a partir de equipamentos que os
esticam até a posição correta para poderem ser travados. Esse sistema exige que a toda a
vegetação da faixa de serviço seja retirada.
Para diminuir a necessidade de supressão, foi escolhido o uso de aeromodelos ou Drones para o
lançamento de cabos. Trata-se de pequenos equipamentos de voo pilotados por controle remoto,
que podem transportar os cabos pilotos mais ﬁnos e mais leves, que funcionarão como cabos
guias, para posteriormente puxarem os cabos condutores, que são mais pesados.
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CONHECENDO A REGIÃO DO EMPREENDIMENTO
Para caracterizar a região que receberá a LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito C1, o espaço em
volta do empreendimento foi divido em três regiões diferentes (chamadas áreas de inﬂuência)
de acordo com a proximidade com a LT e a exposição aos impactos socioambientais do
empreendimento. O quadro a seguir descreve essas áreas:

Áreas de Inﬂuência
Área de Inﬂuência
Indireta (AII)

Meios Físico e Biótico - Corredor de 5 km para cada lado do eixo da LT.
Meio Socioeconômico - Território dos 4 (quatro)
municípios atravessados.

Área de Inﬂuência
Direta (AID)

Meios Físico, Biótico e Socioeconômico - Corredor de 1 km
para cada lado da LT.

Área Diretamente
Afetada (ADA)

Faixa de Servidão, caminhos de serviço e áreas de apoio.

Na Área de Inﬂuência Indireta (AII), onde ocorrerão impactos indiretos, foram levantados dados
secundários (ou seja, dados obtidos de órgãos governamentais, de instituições de pesquisa,
artigos cientíﬁcos, revistas e livros). Já na AID e ADA, mais próximas do empreendimento, foram
coletados dados primários, ou seja, informações colhidas em campo por pesquisadores. Essa
coleta de informações primárias foi feita utilizando métodos especíﬁcos e por meio de
entrevistas.
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MEIO FÍSICO
O Estudo do Meio Físico reúne informações sobre o relevo, os solos, as rochas, a água, as
descargas atmosféricas e as características meteorológicas, buscando entender como o meio
ambiente se comportará durante a execução das obras da linha de transmissão, e tentar prever
quais impactos ambientais podem ocorrer durante e após as obras.
Relevo

Vista geral do relevo de Colinas Médias.

Vista geral do relevo de Morros Alongado.

Vista geral do relevo de Morrotes Alongados e Espigões.

Vista geral do relevo de Mar de Morros.

Vista geral de relevo de Morros Paralelos.

Vista geral de relevo de Encostas com Cânions Locais.
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ESTUDO DAS CAVIDADES
Erosões, Fósseis e Cavidades Naturais
Os estudos do Meio físico também identiﬁcaram algumas áreas onde é mais provável ocorrer
erosões, cavidades naturais (cavernas) e fósseis.
Erosões
Os terrenos mais sensíveis a erosão e movimentos de massa são aqueles, com encostas muito
íngremes, próximos à sede do município de Itapeva.
Fósseis
Quanto aos fósseis, que são restos ou partes preservadas de animais, plantas ou outros seres vivos
em rochas, não foram encontrados vestígios na região da LT. Entretanto, estudos mostram que
alguns tipos de terrenos atravessados pela LT têm grande potencial para conter esse tipo de
material, principalmente na região de Itararé e de Capão Bonito.

Área de Provável Ocorrência de Fósseis

Cavidades
Ao longo do traçado da LT predominam áreas de Alto e Muito Alto Potencial de ocorrência de
cavidades. Durante as pesquisas em bancos de dados oﬁciais, foi identiﬁcada a existência de uma
pequena caverna cadastrada a cerca de 1,5 km de distância do traçado da LT (Abismo Buraco do
Jacaré, localizado no município de Itapeva) e outras 5 (cinco) cavidades a mais de 2,0 km de
distância.

Vista geral do Abismo Buraco de Jacaré.

RIMA LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito C1

Vista em detalhe do Abismo Buraco de Jacaré.
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Durante os trabalhos de campo, os pesquisadores percorreram a AID para veriﬁcar a existência de
outras cavidades ainda não cadastradas. Com esse esforço, foram identiﬁcadas 7 (sete) novas
cavidades, todas no município de Itapeva.

Vista em detalhe do interior da Cav-01.

Vista geral da entrada da Cav-02.

Vista geral da entrada da Cav-03.

Vista geral da entrada da Cav-04.

Vista em detalhe do interior da Cav-05.

Vista geral da entrada da Cav-06.

Vista em detalhe do interior da Cav-07.
RIMA LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito C1

Página: 834

Recursos Hídricos

A LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito C1, situa-se na Região Hidrográﬁca Paraná, onde o principal
rio é o Paranapanema. O rio Paranapanema localiza-se na divisa entre os estados do Paraná e São
Paulo e tem sua nascente principal na Serra de Agudos Grandes, no sudeste de São Paulo. Dentro
dessa bacia hidrográﬁca a LT atravessa córregos, rios e ribeirões.
Principais rios atravessados pela LT
 Rio verde;

 Rio Taquari-Açu;

 Rio Verdinho;

 Rio Apiaí-Guaçu;

 Rio Pirituba;

 Rio Taquari-Mirim;

 Rio Itanguazinho;

 Rio Apiaí- Mirim.
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Vista geral do Rio Verde, Itararé (SP).

Vista geral do Ribeirão do Poço,
Aﬂuente do Córrego do Generoso, Capão Bonito (SP).

Vista geral do Ribeirão do Poço,
Aﬂuente do Córrego do Generoso, Capão Bonito (SP).

Vista geral de Aﬂuente do
Córrego da Cachoeirinha, Capão Bonito (SP).

Vista geral do Córrego dos Lemes,
Aﬂuente do Rio Apiaí-Mirim, Capão Bonito (SP).

Vista geral do Rio Apaí-Mirim, Itapeva (SP).

Vista geral do Ribeirão Itanguazinho, Itapeva (SP).

Vista geral de Aﬂuente do Taquarí-Mirim, Itapeva (SP).
RIMA LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito C1
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Recursos Minerais
As áreas atravessadas pelo empreendimento apresentam grande vocação para a produção de
minério. Na região de Itapeva, especiﬁcamente, há diversas mineradoras extraindo materiais
como areia, argila, calcário, cascalho e granito.
A faixa de servidão da LT interferirá em 25 processos minerários, sendo que a maioria deles
encontra-se ainda em fase de estudos e apenas 2 estão em fase de concessão de lavra, ou seja,
possuem licença para exploração mineral.
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MEIO BIÓTICO
O estudo do Meio Biótico caracterizou a ﬂora a fauna da área de estudo buscando responder
a algumas perguntas, tais como:
 Quais tipos de ﬂorestas que existem nesses locais?
 Qual a extensão que ocupam?
 Quais as espécies de plantas e de animais são encontradas na área de estudo?
 Quais dessas espécies estão em risco de extinção ou são raras ou de distribuição restrita?
 Qual a estimativa da área de ﬂorestas que precisará ser cortada?

Com base nas informações levantadas, foi analisado como a construção e operação do
empreendimento poderá afetar a ﬂora e fauna da região.

Cerrado stritu sensu.

Aﬂoramentos rochosos.

Aﬂoramentos rochosos.

Visada externa de ﬂoresta ombroﬁla mista em
estágio secundário médio de sucessão ecológica.

Tem agricultura ao centro, aﬂoramentos
a direita e ﬂoresta ombroﬁla na esquerda.

Cerrado stritu sensu.
RIMA LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito C1
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Vegetação e Uso do Solo

Os estudos sobre vegetação buscaram conhecer os tipos de ﬂorestas e vegetação campestres
existentes na área de inﬂuência do empreendimento, sua estrutura e as espécies e plantas que
ocorrem nela.
A AID está divida entre áreas do Bioma Mata Atlântica e áreas do Bioma Cerrado.

Na região do empreendimento, predominam as áreas antropizadas (alterada pelo homem), com
cerca de 75% dos terrenos da AID. Dessas áreas, os usos que mais ocorrem são o Reﬂorestamento
(11%), os campos antrópicos – pastagens e vegetação herbáceas (29%) e as áreas de uso agrícola
(30%).
A vegetação nativa corresponde a 25% da área de estudo, sendo 21% de Mata Atlântica, 1% de
Cerrado e 3% áreas de Contato entre Mata atlântica e Cerrado.
Estima-se que para implantar a LT seja necessário suprimir cerca de 3,51 ha de vegetação nativa,
sendo as formações ﬂorestais, o tipo de vegetação mais afetado.
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Fragmento ﬂorestal em estágio avançado da
Floresta Ombróﬁla Mista Montana.

Trecho de Floresta Ombróﬁla Mista Secundária
em estágio avançado de regeneração.

Interior de Floresta Ombróﬁla Mista Secundária
em estágio avançado de regeneração,
com árvores de diâmetros variados.

Dossel com mais de 10 m de altura de
Floresta Ombróﬁla Mista Secundária
em estágio avançado de regeneração.

Vista de fragmento de Floresta Ombróﬁla Mista
em estágio médio de regeneração na AID,
em que se divisa um exemplar de araucária emergente.

Aspecto de borda de trecho
Floresta Ombróﬁla Mista Secundária
em estágio médio de regeneração.
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Unidades de Conservação
Unidades de Conservação (UC) são áreas com importantes características naturais, criadas pelo
governo Federal, Estadual ou Municipal com o objetivo de conservação da fauna e da ﬂora.
Elas podem ser de Proteção Integral (PI), onde permitem apenas alguns usos, como pesquisas
cientíﬁcas ou turismo ecológico, ou de Uso Sustentável (US), onde é permitida alguma exploração
do ambiente, desde de que de forma sustentável.
O traçado da LT não interfere em nenhuma Unidade de Conservação, tão pouco em zonas de
amortecimento, como mostra o quadro abaixo.
Nome da
Unidade de Conservação

Categoria

Distância em relação
ao empreendimento

Estação Ecológica de
Itapeva (em Itapeva)

PI

4,4 km

Estação Experimental de
Itapeva (em Itapeva)

US

700 m

Floresta Nacional (FLONA) de
Capão Bonito (em Capão Bonito)

US

5,7 km

Itaporanga
Itapetininga
Itaberá

Riversul

Buri

Floresta Nacional de
Capão Bonito
Itapeva
Capão Bonito
Taquarivaí
AID

Estação Experimental
de Itapeva

SE Capão Bonito

Estação Ecológica
de Itapeva

SE Itararé II

Zona de Amortecimento

Itararé

Sengés

Ribeirão
Grande

Guapiara

Nova
Campina

Ribeirão
Branco

Bom Sucesso
do Itararé

Eldorado
Barra do
Chapéu
Doutor
Ulysses

Apiaí
Iporanga

Itapirapuã
Paulista

Figura 04 - Unidades de conservação próximas ao traçado da linha de transmissão.
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Fauna
Fauna é o nome dado para o conjunto de animais que
ocorrem em uma região. Os estudos realizados
buscaram conhecer as espécies silvestres nas Áreas de
Inﬂuência da LT, de diferentes grupos: mastofauna
(mamíferos), avifauna (aves) e herpetofauna (anfíbios
e répteis).

Instalação da armadilha
fotográﬁca (Câmera trap)

No EIA são apresentados os dados da campanha da
estação chuvosa (1ª campanha), executada em março
de 2020. A 2ª campanha ainda será realizada, na
estação seca, e seus resultados serão apresentados à
CETESB posteriormente.
Os levantamentos de fauna foram feitos dentro de três
áreas de amostragem (zonas amostrais), com 1 km de
extensão, localizadas em fragmentos ﬂorestais
conservados próximo ao traçado. Além dessas zonas,
também foram feitos levantamentos preliminares
(campanha prévia) em março 2019 (também na época
chuvosa) em outros fragmentos ﬂorestais.

Censo Visual no
levantamento de aves

Foram usados métodos não invasivos (sem captura de
animais, nem uso de arm adilhas, incl uindo
observações, registros acústicos, busca auditiva,
armadilhas fotográﬁcas, e outros).
A primeira campanha de Levantamento da Fauna nas zonas amostrais resultou em 4.615 registros
de observação, compostos por 249 espécies distribuídas em 79 famílias e 32 ordens (ver quadro a
seguir).

Ordens

Famílias

Espécies

Registros

Médio e
Grande Porte

7

11

19

59

Morcegos

-

2

17

1167

Aves

21

55

193

3162

An bios e
Répteis

4

11

20

227

Total

32

79

249

4615

Mamíferos
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Gralha-Picaça
Cyanocorax chrysops z1

Martim
Pescador Pequeno
Cloroceryle americana z3

Besourinho de
Bico Vermelho
Chloristilbon lucidus Z3

Pica-pau de
Cabeça Amarela
Celeus ﬂavescens z3

Rã de Bigode
Leptodactylus mystacinus

Perereca
Scinax fuscovarius

Jararaca da Mata
Bothrops jararaca

Dormideira ou
Jararaquinha
Dipsas newiedii
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MEIO SOCIOECONÔMICO
O estudo do Meio Socioeconômico levanta informações sobre a realidade social encontrada na
região, incluindo dados sobre dinâmica populacional, economia, saúde, segurança, educação,
qualidade de vida da população e patrimônio cultural e arqueológico, buscando entender a
situação atual da região e como as obras de implantação do empreendimento e sua operação
interferirão na realidade social. Isso permitirá propor e implantar uma série de medidas de
controle e redução dos impactos negativos e melhoria dos impactos positivos.
A AII é composta por 4 municípios, Itararé, Itaberá, Itapeva e Capão Bonito, todos eles localizados
no Estado de São Paulo.
O município de Itapeva constitui-se como um dos polos comerciais do Sudoeste Paulista, é o mais
populoso dentre os quatro interceptados pela LT, com cerca de 90 mil habitantes, seguido por
Itararé, Capão Bonito e, por último Itaberá. O município também é referência para geração de
empregos para os habitantes da região.
Os setores com maior representatividade na economia dos municípios são a agricultura e a
pecuária. A pecuária voltada para gado de corte e leite é mais signiﬁcativa na região mais próxima
de Capão Bonito. Na agricultura, é relevante a produção mecanizada e intensiva de grãos em
grandes propriedades (feijão, milho, soja, etc) e a presença de muitas fazendas de
reﬂorestamento (plantio de pinus e eucalipto), principalmente voltadas para a indústria de papel
e celulose.

Saúde

Posto de Saúde Jardim Alvorada, Itararé.

Santa Casa em Capão Bonito.

Centro de Atendimento à Saúde da Mulher,
região do Jardim Vale Verde, em Capão Bonito.

É importante conhecer a infraestrutura de saúde na
região, pois assim é possível entender as fragilidades e
demandas por serviços de saúde que podem aumentar.
Segundo os dados disponíveis no Ministério da Saúde, existem 396 estabelecimentos de saúde nos
quatro municípios da AII, incluindo quatro hospitais gerais (um em cada município). Itapeva é o
município com maior e mais diversiﬁcada infraestrutura de saúde dentre os municípios da AII,
totalizando 248 estabelecimentos de saúde.
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Transporte
A região da AII contempla uma das rotas entre as cidades de Curitiba e São Paulo. É caracterizada
por signiﬁcativo tráfego de veículos, inclusive caminhões de carga com produção agrícola que se
destinam à Curitiba e ao Porto de Paranaguá. As principais rodovias federais e estaduais na região
são:
Rodovia Federal

Rodovia Estadual
SP-127 (Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes)
SP-249 (Rodovia Eduardo Saigh)
SP-250 (Rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado)

BR-373

SP-258 (Rodovia Francisco Alves Negrão)
SP-259 (Rodovia Caminho Paulista das Tropas)
SP-267 (Rodovia Salvador Ruﬁno de Oliveira Netto)
SP-281 (Rodovia Juventino Patriarca)

Além dessas vias, a AID é recortada por inúmeras estradas municipais que dão acesso aos
povoados locais e às propriedades rurais. Essas vias, de maneira geral, não são asfaltadas e tem
ﬂuxo de veículos bastante reduzido.
Durante a construção do empreendimento, deverá ocorrer um aumento de tráfego nessas
rodovias e nas estradas vicinais, causado pela circulação dos veículos das obras.
Especiﬁcamente nas estradas que são atravessadas pela linha, não haverá interrupção do tráfego
e sim sinalização e proteção com empacaduras durante o lançamento dos cabos.

Travessia da Rodovia SP 267.

Travessia da Rodovia SP 258, em Itapeva.

Na AII também existem duas linhas férreas. O Ramal EF-116 da RMS, conhecido também como o
Ramal de Itararé da Estrada de Ferro Sorocabana que liga Iperó a Itararé, passando por Itapeva e a
FERROVAN - Ferrovias Bandeirantes S/A, que interliga a região de Sorocaba ao Estado do Paraná,
entre os municípios de Iperó a Apiaí.
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Saneamento Básico
A situação dos municípios interceptados em relação ao abastecimento de água, coleta de esgoto e
serviço de coleta de resíduos sólidos é apresentada no quadro a seguir.

Nível de atendimento (%)
Município

Abastecimento
de água

Coleta
de lixo

Esgoto

Energia
elétrica

Capão Bonito

97,98

99,27

95,93

99,40

Itaberá

98,75

99,39

93,07

99,73

Itapeva

98,62

99,27

93,30

99,61

Itararé

99,11

99,44

91,73

99,52

AII

98,62

99,34

93,51

99,57

Aterro sanitário - Capão Bonito

Estação de Tratamento de Água - Capão Bonito

Estação de tratamento de esgoto Engenheiro Maia - Itaberá
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COMUNIDADES PRÓXIMAS À LT
A população que será possivelmente afetada pela LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito C1 é aquela
residente na ADA e na AID. Para identiﬁcação destas localidades, uma equipe de pesquisadores
realizou algumas entrevistas com os moradores locais.
Ao longo dos quatro municípios interceptados, foram identiﬁcadas 21 localidades, sendo 3 no
município de Itararé, 2 em Itaberá, 9 em Itapeva e 7 em Capão Bonito. Das 21 localidades, 6 são
bairros urbanos e 15 são bairros rurais, incluindo um assentamento. O Quadro a seguir apresenta
as principais estruturas existentes em cada localidade:

Município

Povoados

Estruturas Públicas
•

Jardim
São Pedro

Água potável encanada SABESP;
Coleta e tratamento de esgoto
- SABESP;
Coleta de lixo municipal (3x
por semana);

•
•

Energia elétrica - Elektro;
Escola Municipal - educação
infantil e ensino fundamental.

Água potável encanada SABESP;
Coleta e tratamento de
esgoto – SABESP;
Coleta de lixo municipal (3x
por semana);
Energia elétrica - Elektro;

•

2 Escolas Municipais – creche,
educação infantil e ensino
fundamental I;
1 Escola Estadual - ensino
fundamental II e ensino
médio;
Posto de saúde.

•
•

Água potável encanada;
Coleta e tratamento de
esgoto;

•
•
•

Coleta de lixo municipal (3x
por semana);
Energia elétrica;
Transporte público.

•
•

Água potável - poço artesiano
Coleta e tratamento de
esgoto – fossa séptica;
Coleta de lixo municipal;

•
•

Energia elétrica – Elektro;
Transporte escolar.

Água potável encanada SABESP;
Coleta e tratamento de
esgoto - SABESP;

•
•
•

Coleta de lixo municipal (1x
por semana);
Posto de saúde;
Transporte escolar.

Água potável –
mina/nascente;
Coleta e tratamento de
esgoto – fossa séptica;

•
•
•

Energia elétrica – Elektro;
Lixo - queimado;
Transporte escolar.

Água potável –
mina/nascente;
Coleta e tratamento de
esgoto – fossa séptica;

•
•
•

Energia elétrica – Elektro;
Lixo - queimado;
Transporte escolar.

Água potável – mina/nascente
e rio Taquari;
Coleta e tratamento de
esgoto – fossa rudimentares;

•
•

Energia elétrica – Elektro;
Lixo – queimado e/ou
separado;
Transporte escolar.

Água potável – poço artesiano
ou semiartesiano;
Coleta e tratamento de
esgoto – fossa séptica;

•
•

•
•
•

Jardim
Alvorada

•
•
•

CDHU
Itararé
Assentamento
Pirituba ÁREA 5
(Agrovila 5)
Engenheiro
Maia

•
•
•
•

Betânia

•
•

Fundão

•
•

Bairro da
Cachoeira
Engenho
Velho

•
•
•
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•
•

•

•

Energia elétrica – Elektro;
Lixo – transportado até o
ponto de coleta;
Transporte escolar.
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Município

Povoados
Mato Dentro Bairro de Cima
Palmital/
Riacho das
Pedras
Bairro das
Vieiras

Bairro dos
Coelhos

Bairro dos
Lemes

Estruturas Públicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bairro dos
Proenças

•
•

Bairro
Franciscada

•
•
•
•

Boa Esperança

•
•
•
•

Vila São Paulo
•
•

Vila Aparecida

•
•
•

Jardim
Vale Verde

•
•
•

Bairro Vila
Bela Vista

•
•

Água potável – fonte,
nascente, curso d'água;
Coleta e tratamento de
esgoto – fossa rudimentar;

•
•

Água potável – fonte,
nascente, curso d'água;
Coleta e tratamento de
esgoto – fossa rudimentar;

•

Água potável – mina;
Coleta e tratamento de
esgoto – fossa negra;
Energia elétrica – Elektro;

•
•

Lixo – queimado;
1 Escola Estadual - ensino
fundamental II e ensino
médio.

Água potável – mina;
Coleta e Tratamento de
Esgoto – fossa negra e fossa
séptica;

•
•

Energia elétrica – Elektro;
Lixo – transportado até o
ponto de coleta;
Transporte Escolar.

Água potável – poço artesiano
ou semiartesiano;
Coleta e tratamento de
esgoto – fossa séptica;

•
•

Água potável – poço artesiano
ou curso d'água;
Coleta e tratamento de
esgoto – fossa séptica ou
rudimentar;
Energia elétrica – Elektro;

•

Água potável – poço artesiano;
Coleta e tratamento de
esgoto – fossa séptica;
Energia elétrica – Elektro;

•

Água potável encanada SABESP;
Coleta e tratamento de
esgoto - SABESP;
Coleta de lixo municipal (3x
por semana);

•
•

Água potável encanada em
parte do bairro - SABESP;
Coleta e tratamento de
esgoto em parte do bairro SABESP;
Coleta de lixo municipal (3x
por semana);

•
•

Água potável encanada SABESP;
Coleta e tratamento de
esgoto – SABESP (ETE);
Coleta de lixo municipal (3x
por semana) e coleta seletiva;

•

Água potável encanada SABESP;
Coleta e tratamento de
esgoto – SABESP (ETE);
Coleta de lixo municipal (3x
por semana) e coleta seletiva;

•

Água potável encanada SABESP;
Coleta e tratamento de esgoto
– SABESP (ETE);
Coleta de lixo municipal (3x por
semana) e coleta seletiva;

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Energia elétrica – Elektro;
Lixo – transportado até o
ponto de coleta e/ou queima;
Transporte escolar.
Energia elétrica – de uma
moradia e distribuída para as
demais;
Lixo – queima.

Energia elétrica – Elektro;
Lixo – queimado e separado
(latas de alumínio);
Transporte escolar.
Lixo – transportado até o ponto
de coleta;
Unidade básica de saúde;
Escola Municipal - creche,
ensino infantil e fundamental I;
Transporte escolar.
Coleta de lixo municipal 1x a
cada 15 dias;
Transporte escolar.
Posto de saúde;
Área de lazer - quadra
poliesportiva;
Escola de educação infantil
(creche).
Posto de saúde;
Escola educação infantil e
ensino fundamental I;
Centro de atendimento para
assistência social.

Unidade básica de saúde da
família;
Escola educação infantil e
ensino fundamental;
Transporte escolar.
Centro de atendimento da
mulher;
Escola educação infantil e
ensino fundamental;
Transporte escolar.
CRAS e CREAS, Casa do Adolescente, APAE, CAPS I e AD;
Escola educação infantil e 3
escolas de ensino fundamental;
1 Escola estadual de ensino
médio;
Transporte escolar.
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Casa recém construída no CDHU Itararé E.

Casa em alvenaria na Agrovila 5, Itaberá.

Vista geral do Bairro Betânia, Itapeva.

Cul vo de consumo em propriedade
existente no Bairro Palmital, Itapeva.

Congregação Cristã do Brasil,
unidade existente no Bairro Cachoeira, Itapeva.

Moradias em rua de terra,
em região chamada por Mato Dentro,
no Bairro de Cima, Itapeva.
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EM Elias Jorge Daniel Vila Aparecida Capão Bonito

Mercearia e bar na rua Itaberá,
Vila São Paulo, Capão Bonito.

Boa Esperança, Capão Bonito.

Registro da Avenida Elias Jorge Daniel, a principal via
do Bairro Vila Aparecida, em Capão Bonito.

Associação dos Moradores do Bairro dos Proenças Capão Bonito.

Praça na região central, Vila Bela Vista,
em Capão Bonito.
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Comunidades Tradicionais e Assentamentos
Não foram identiﬁcadas Terras Indígenas e nem Comunidades Remanescentes de Quilombo nas
proximidades da LT.
Em consulta à Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva - ITESP,
veriﬁcou-se a existência de 5 (cinco) assentamentos rurais localizados em Itaberá e 3 (três) em
Itapeva. Apenas os assentamentos PA0035 - Assentamento Pirituba Área 5 (agrovila 5) e o PA0017 Assentamento Pirituba Área 3 (agrovila 3) serão interceptados pela LT.

Igreja - Agrovila 5, Itaberá.

Transporte Escolar - Agrovila 5, Itaberá.

Galpão para produtos e
equipamentos agrícolas na Agrovila 5, Itaberá.

De modo geral, todas as residências e
demais ediﬁcações do local são de alvenaria.

RIMA LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito C1

Página: 851

Patrimônio Histórico, Cultural e Natural
Segundo a legislação brasileira, o estudo do Patrimônio Arqueológico deve ser considerado no
EIA/RIMA como parte do Meio Socioeconômico. Foi realizado, portanto, um levantamento sobre
os sítios cadastrados na região que possibilitou a identiﬁcação de 17 sítios no município de Itapeva
e 11 em Itararé, onde haviam antigas habitações, áreas de preparo de artefatos, acampamentos e
pinturas em cavernas. Esses sítios são de comunidades e grupos indígenas que viveram em épocas
variadas desde de 7000 anos atrás até 800 anos atrás, período anterior a chegada dos
colonizadores no Brasil.
Além desses sítios, nos trabalhos de campo, foram encontrados 3 artefatos com valor
arqueológico.

Seixo arredondado e multifacetado
composto por um material lítico.

Peça constituída por duas
lascas à base de quartzo leitoso.

Ferramenta constituída por um
material lítico à base de quartzo leitoso.
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IMPACTOS AMBIENTAIS

MÉTODO DE ANÁLISE DE IMPACTOS
Todos os novos empreendimentos provocam
alterações no meio ambiente e nas populações
próximas, que podem ser positivas ou
negativas. Por esse motivo, é feita uma análise
dos impactos que o empreendimento pode
causar. Essa análise busca identiﬁcar e avaliar
todas as mudanças possíveis causadas pela
i m p l a n t a ç ã o e o p e ra ç ã o d a l i n h a d e
transmissão, facilitando a proposta de medidas
para reduzir os efeitos negativos e melhorar os
efeitos positivos.
Para avaliar esses impactos no ambiente são
estudados os vários componentes ambientais
que podem sofrer impactos. Também é
avaliada a proximidade do empreendimento
com população, para veriﬁcar se haverá
alteração da sua qualidade de vida.

Nessa análise, é necessário prever as mudanças
nas 3 fases do empreendimento:

Durante o
planejamento
das obra

Durante a
das obras

Durante a
operação
da LT
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Identiﬁcação das Ações Impactantes
As ações impactantes que deverão ocorrer durante as fases de planejamento, construção e
operação da LT incluem todas as tarefas e serviços para realização das obras e para manutenção
futura do empreendimento.
Ao todo, foram identiﬁcadas 20 ações com potencial de geração de impactos ambientais, sendo 2
ações referentes à fase de planejamento, 15 ações da fase de obras e 3 ações referentes à fase de
operação, conforme especiﬁcado no quadro a seguir:

Fase do Empreendimento

Fase de Planejamento

Ações Impactantes
Divulgação das Obras de
Implantação do Empreendimento
Estruturação Operacional Inicial
Mobilização de Mão de Obra
Mobilização de Áreas de Apoio
Negociação com os Proprietários e
Liberação da Faixa de Servidão
Remoção da Vegetação e Limpeza do Terreno
Remoção de Ediﬁcações
Implantação/Adequação de Caminhos de Serviço
Implantação de Pontes Brancas ou Estivas

Fase de Execução (obras)

Fluxos de Veículos, Equipamentos e
Trabalhadores para as Frentes de Obra
Execução das Fundações das Torres
Montagem das Torres
Lançamento dos Cabos
Operação de Áreas de Apoio
Desativação das Instalações Provisórias
Desmobilização da Mão de Obra
Recuperação das Áreas de Intervenção Direta
Operação da LT

Fase de Operação

Manutenção Rotineira e
Reparação Emergencial do Sistema
Inibição da Regeneração Secundária da
Vegetação Nativa na Faixa de Servidão
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Identiﬁcação dos Componentes Ambientais
Componentes ambientais são os elementos do meio natural e do meio socioeconômico que podem
interagir com as ações que serão executadas durante a implantação e operação do empreendimento.
Foram identiﬁcados 11 componentes ambientais que podem sofrer impactos, sendo 5 do meio físico,
2 do meio biótico e 4 do meio socioeconômico.

COMPONENTES QUE PODEM SOFRER IMPACTOS

Recursos Hídricos Superﬁciais;

Meio
Físico

Solos/Relevo;
Qualidade do Ar;
Patrimônio Paleontológico;
Patrimônio Espeleológico.

Meio
Biótico

Vegetação;
Fauna.

Infraestrutura e Serviços Públicos;

Meio
Socioeconômico

Atividades Econômicas e Finanças Públicas;
Qualidade de Vida da População;
Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural.
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MEIO FÍSICO
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
Relacionando as ações que podem causar impactos com os componentes do meio ambiente que
podem ser impactados, foi possível identiﬁcar um total de 33 impactos, que podem ou não
ocorrer, dependendo da adoção das medidas de prevenção, controle e mitigação propostas e da
eﬁcácia das mesmas.
Dos 33 impactos ambientais potenciais identiﬁcados para o empreendimento, 08 impactos são no
meio físico, 5 no meio biótico, e 20 no meio socioeconomico. Do total de impactos, 27 são
negativos e 6 são positivos.

IMPACTOS EM COMPONENTES DO MEIO FÍSICO
IMPACTO
POTENCIAL

DESCRIÇÃO

Aumento da turbidez
nos cursos d'água

Durante algumas das principais ações das obras, como as escavações
pa r a s as f un da ç õe s da s t o r re s e te r ra pl en a gem p ar a
adequação/construção de acessos, pode ocorrer transporte de solo
até os rios mais próximos, causando mudança no aspecto da água.

Assoreamento dos
cursos d'água

Este impacto, da fase de construção, pode ser causado também por ações
como as escavações para as fundações das torres e a terraplenagem para
adequação/construção de acessos. Ele ocorre quando a quantidade de
solo que chega até o rio ﬁca acumulada no seu fundo.

Alteração na
qualidade das águas

A contaminação dos rios próximos ao local das obras pode ocorrer
devido a vazamentos acidentais de águas sujas de concreto e de óleos,
graxas e combustíveis; e pelo descarte de resíduos contaminados em
local não permitido. Os vazamentos de óleos, graxas e combustíveis
podem ocorrer na fase de obras e na fase de operação.

Alteração do relevo,
instabilização de
encostas e indução de
processos erosivos

Este impacto, da fase de construção, ocorre pelas mudanças nos
terrenos causadas por atividades das obras como as escavações paras
as fundações das torres e a terraplenagem para adequação/construção
de acessos. Nos terrenos mais sensíveis, essas mudanças podem causar
novas erosões ou piorar erosões existentes.

Alteração na qualidade
dos solos

Vazamentos de óleos, graxas e combustíveis, de esgoto sanitário ou
de águas sujas de concreto, por exemplo, podem contaminar, além
das águas, também o solo. Os vazamentos podem ocorrer na fase de
construção e na fase de operação.

Alteração na qualidade
do ar nas frentes de
obra e canteiros de obra

Esse impacto ocorrerá durante a fase de construção e é referente ao
aumento de poeira no ar ocorre durante as atividades de limpeza do
terreno, de escavação para as fundações das torres e de terraplenagem
para adequação/construção de acessos, e durante a circulação de
veículos em estradas de terra.

Danos ao Patrimônio
Paleontológico

Durante as atividades de limpeza do terreno, de escavação para as
fundações das torres e de terraplenagem para adequação/construção de acessos, podem ser encontrados vestígios fósseis
(ou seja, os restos de animais e vegetais que habitaram a região no
passado). Caso não sejam tomados os cuidados necessários, esses
vestígios podem sofrer danos com quebras ou mesmo destruição por
completo.

Danos em Cavidades
Naturais

As atividades de escavação para as fundações das torres, de
terraplenagem para adequação/construção de acessos e a circulação
de trabalhadores podem interferir no estado de conservação das
cavidades encontradas na AID.
Do mesmo modo, podem ser daniﬁcadas novas cavidades que não
tenham sido observadas durante os levantamentos do EIA.
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PRINCIPAIS PROGRAMAS AMBIENTAIS
PARA PREVENIR E REDUZIR OS EFEITOS DOS IMPACTOS NO MEIO FÍSICO

Programa de Gestão Ambiental
Programa de Adequação dos Procedimentos Construtivos
Programa de Atendimento a Emergências Ambientais
Programa de Educação Ambiental
Programa de Gestão do Patrimônio Paleontológico
Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Gestão Socioambiental da Operação
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MEIO BIÓTICO

IMPACTOS EM COMPONENTES DO MEIO BIÓTICO
IMPACTO
POTENCIAL

DESCRIÇÃO

Redução da cobertura
vegetal Nativa

A supressão da vegetação nas áreas do empreendimento, durante a
construção, resultará na redução da cobertura vegetal nativa, perda de
espécies vegetais, podendo incluir espécies ameaçadas de extinção ou
que são protegidas por lei.

Ampliação do risco de
ocorrência de incêndios na
vegetação remanescente
adjacente

A circulação das máquinas e veículos das obras e dos próprios trabalhadores em áreas de vegetação nativa pode aumentar o risco de incêndios
durante a construção.

Rafugentamento de
Fauna Durante a
Construção

A alteração dos habitats devido à supressão da vegetação poderá ter
efeitos mais ou menos intensos, dependendo do grupo da fauna. Grandes
áreas de mata podem conter uma quantidade maior de animais silvestres
e um número maior de diferentes espécies.
Além disso, o aumento do ruído causado pelas máquinas e pelos trabalhadores durante as obras poderá provocar o deslocamento de espécies
da fauna para regiões próximas. Isso alterará os hábitos das espécies, e
uma mudança na forma de ocupação dos ambientes pela fauna. Esse
deslocamento pode inclusive aumentar o número de acidentes com
atropelamento.

Aumento do
risco de caça

A presença dos trabalhadores nas frentes de obras pode contribuir para o
aumento da caça, principalmente nas áreas de vegetação mais preservada. A abertura de novos acessos também poderá estimular a caça pela
população da região.

Acidentes com
avifauna na operação

Na fase de operação, aumenta o risco de colisão de aves com os cabos e
torres da LT.

PRINCIPAIS PROGRAMAS AMBIENTAIS PARA PREVENIR E
REDUZIR OS EFEITOS DOS IMPACTOS NO MEIO BIÓTICO

Programa de Gestão Ambiental

Programa de Segurança do Trabalho e
Saúde Ocupacional

Programa de Adequação dos
Procedimentos Construtivos

Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD)

Programa de Educação Ambiental

Programa de Gestão Socioambiental
da Operação

Programa de Conservação da Fauna

Programa de Compensação Ambiental

Programa de Conservação da Flora
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MEIO SOCIOECONÔMICO
IMPACTOS EM COMPONENTES DO MEIO SOCIOECONÔMICO
IMPACTO
POTENCIAL

DESCRIÇÃO

Aumento na Demanda
por Infraestrutura de
Saúde Durante a
Construção

O empreendimento poderá aumentar a procura por serviços de saúde
(hospitais, postos de saúde, clínicas médicas) municipais ou mesmo estaduais,
devido ao risco de acidentes de trabalho.
A utilização das estradas da região pelos veículos das obras pode contribuir para

Utilização de Rodovias ou piorar as condições de tráfego e de segurança nas mesmas. Também pode haver
Vias Locais por Veículos a interrupções/perturbações no tráfego quando do lançamento dos cabos nos
Serviço das Obras
pontos de travessia de rodovias e vias locais.

Melhoria das vias
existentes

Poderão ser realizadas melhorias nas estradas para adequá-las ao maior tráfego
de veículos pesados principalmente durante as obras. As melhorias poderão ser
mantidas nos acessos usados para manutenção da LT, na fase de operação.

Sobrecarga Provisória
Sobre a Infraestrutura
Física dos Municípios
(Locais Para Disposição
de Lixo, Hotéis,
Restaurantes,
Supermercados, etc.)

Durante as obras, se espera um pequeno aumento na demanda por segurança
nos municípios onde serão instalados os canteiros. Nesses mesmos municípios é
esperada uma produção de resíduos maior do que a normal, e aumento na
procura por serviços de hotéis, bancos, restaurantes, supermercados, etc., o
que pode sobrecarregar a oferta desses serviços.

Aumento da Oferta de
Energia e Reforço no
Sistema de Transmissão

Um dos principais impactos da operação da LT é o reforço do sistema de
transmissão existente na região de Capão Bonito e Itararé, melhorando seu
desempenho principalmente nas situações de falha de abastecimento no
sistema.

Geração de empregos
diretos e indiretos
durante a construção

Presume-se que serão gerados de 100 (cem) a 180 (pico) empregos diretos
durante a construção da LT. Além disso, estima-se a geração outros empregos de
maneira indireta.

Geração de empregos
diretos e indiretos
durante a operação

A operação da LT é feita de forma remota, e a manutenção do sistema não
demanda muitos trabalhadores. Portanto, o número de vagas de emprego a ser
gerado na fase de operação é pequeno.

Aumento do Nível de
Arrecadação Pública

Durante a construção, os municípios terão aumento na arrecadação de ISS pago
em obras de construção civil, além de outros impostos, inclusive o ICMS durante
a fase de operação.

Interferência com
direitos minerários já
concedidos ou em
concessão

A interferência com áreas de mineração ocorre apenas na faixa de servidão. A
faixa deve ser bloqueada para futuros pedidos de pesquisa/exploração e esse
bloqueio deverá durar por toda a operação da LT. As lavras poderão continuar
ocorrendo fora da faixa, mas com controle das atividades de escavação, uso de
explosivos e operação de equipamentos.

Substituição de Uso nas
Áreas de Intervenção
Direta e Faixa de
Servidão e Perda de
Áreas Agrícolas

Devido à necessidade de procedimentos de segurança, tanto para a população
quanto para a operação da LT, será necessário adequar o uso e a ocupação do
solo ao longo da faixa de servidão.
A perda de área de produção agrícola será deﬁnitiva nas praças das torres, e
temporária em toda a extensão do traçado, pois na fase de operação, a maior
parte das culturas pode continuar a ser plantada sob a LT.
Algumas atividades consideradas de risco, como culturas que tradicionalmente
utilizam fogo (a cana-de-açúcar, por exemplo), e culturas de grande porte
(como reﬂorestamentos) não serão permitidas ao longo da faixa durante toda a
operação a LT.
Além disso, na faixa de servidão não pode haver qualquer tipo de construção,
incluindo casas, currais, galpões, etc.

Dinamização das
Economias Locais

Nos 12 meses de obra é previsto que ocorra um pequeno aumento no consumo de
produtos e serviços na região do empreendimento, principalmente de materiais
de construção, alimentos, remédios, produtos de higiene pessoal, entre outros,
além dos serviços de transporte, hospedagem, telefonia, correios e bancos. Isso
poderá incrementar o mercado de bens e serviços, principalmente onde
estiverem os canteiros.
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IMPACTO
POTENCIAL

DESCRIÇÃO

Geração de expectativas
na população

As notícias sobre o empreendimento podem gerar expectativas na
população da região, já que há usos que serão proibidos na futura faixa
de servidão. A população pode ter expectativas também sobre o valor
das indenizações a serem pagas para formar a futura faixa de servidão,
e sobre a possibilidade de conseguirem trabalho nas obras.

Incômodos em função
da necessidade da
interferência com
moradias, benfeitorias
e/ou Fontes de Renda.

Depois de ﬁnalizados os levantamentos das propriedades afetadas pela
faixa de servidão, e após o detalhamento do projeto, será possível saber
exatamente o número de afetados e as áreas a serem desapropriadas.

Incômodos induzidos
por atividades nas
frentes de obras (Ruído,
Poeira e Vibrações)

Ruídos, vibrações e emissões de poluentes no ar causados pelas
atividades das obras poderão afetar a qualidade de vida da população,
mas apenas nos locais onde houver moradores próximos às frentes de
obra e aos acessos.

Incômodos pelo
aumento de ruído
durante a operação

Na operação, a LT poderá produzir um ruído descrito como zumbidos,
estalidos ou assovios. O projeto básico calculou que o ruído máximo de
operação será de 58 dBA, valor um pouco maior do que os níveis
máximos de ruído considerados pela Norma NBR 10151 da ABNT para
Áreas de sítios e fazendas (diurno 40 dB e noturno 35 dB).

Efeitos Induzidos por
Campos
Eletromagnéticos

Durante a operação, a LT gerará um campo eletromagnético que pode
inﬂuenciar a saúde das pessoas que circula pela faixa de servidão. Os
valores previstos para a intensidade desse campo na LT estão abaixo
dos limites estabelecido pelas Organização Mundial de Saúde.

Alterações na
paisagem durante a
construção e
operação

As alterações na paisagem serão tanto temporárias (durante as obras)
quanto permanentes (presença das torres e cabos). A presença da LT é
permanente, e irá durar por toda a vida útil do empreendimento. O
impacto é maior onde a presença humana é mais expressiva.

Risco de Conﬂito entre a
Mão-de-obra e a População
Local

Durante a construção, podem ocorrer conﬂitos entre os trabalhadores
das obras e a população próxima aos canteiros e às frentes de obra,
pela mudança na rotina da população e em caso de estranhamento por
diferenças entre costumes.

Aumento do risco de
propagação de doenças
vetoriais e/ou contagiosas

Danos ao Patrimônio
Histórico, Cultural e
Arqueológico

A aglomeração de trabalhadores, principalmente nos locais dos
canteiros, e a interferência em áreas de ﬂorestas, podem aumentar os
casos de doenças causadas por animais como ratos, pernilongos,
mosquitos, e pulgas.
Também pode ocorrer aumento de doenças sexualmente transmissíveis
(DST's), decorrente do contato entre o contingente de trabalhadores e
a população local.

Os principais impactos que podem ocorrer nos sítios arqueológicos e
bens culturais durante a implantação do empreendimento são: 1Deslocamento, soterramento e destruição parcial ou total de sítios
arqueológicos e 2- Privação de conhecimentos de interesse público
relativos aos bens histórico-arqueológicos.
A movimentação e/ou destruição de possíveis vestígios e estruturas
arqueológicas existentes pode ser causada durante atividades que
envolvam interferência nos terrenos, a escavação para as fundações
das torres e a terraplenagem para adequação/construção de acessos.
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PRINCIPAIS MEDIDAS PARA PREVENIR E
REDUZIR OS EFEITOS DOS IMPACTOS NO MEIO SOCIOECONÔMICO
Programa de Gestão Ambiental
Programa de Adequação dos
Procedimentos Construtivos
Programa de Atendimento a
Emergências Ambientais
Programa de Comunicação Social
Programa de Educação Ambiental

Programa de Segurança do Trabalho e
Saúde Ocupacional
Programa de Gestão do Patrimônio
Arqueológico, Histórico e Cultural
Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD)
Plano de Gestão Socioambiental
da Operação

Programa de Liberação da
Faixa de Servidão e Indenizações

Como resultado da avaliação de impactos, foi determinada a magnitude e interpretada a
importância de cada impacto. A magnitude é a grandeza do impacto, indicando o grau de
alteração da qualidade do componente que pode ser impactado pelo empreendimento. Em
outras palavras, é a diferença entre a qualidade ambiental antes e após os efeitos do
empreendimento.
A importância corresponde à avaliação do valor de cada impacto. Trata-se de avaliação que reúne
resultados de diversos atributos e indica o grau de sensibilidade de um determinado impacto
ambiental. Determina, portanto, o grau de severidade, ainda que de forma indireta, de cada
impacto ambiental, subsidiando a tomada de decisões quanto à aplicação de medidas ambientais
especíﬁcas para a otimização de efeitos positivos ou remediação de efeitos de caráter negativo
ao ambiente.
O Quadro Síntese a seguir indica a importância e a magnitude dos impactos resultantes,
considerando a aplicação das medidas preventivas, de controle, mitigadoras e compensatórias
propostas.
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Quadro Síntese

Aumento da turbidez dos cursos d'água
Assoreamento dos cursos d'água
Alteração do risco de contaminação das drenagens
Alteração do relevo, instabilidade de encostas e
indução de processos erosivos
Alteração do risco de contaminação do solo
Alteração na qualidade do ar nas Frentes de Obras
e Entorno das Áreas de Apoio
Danos ao patrimônio Espeleológico
Danos ao patrimônio Paleontológico
Redução da cobertura vegetal nativa
Ampliação do risco de ocorrência de incêndios na
vegetação adjacente
Afugentamento de fauna durante a construção
Risco de aumento da caça
Aumento do Risco de Acidentes com
Avifauna Durante a Operação
Aumento da demanda por infraestrutura
de saúde durante a construção
Utilização de rodovias locais por
veículos a serviço das obras
Melhoria das vias existentes
Sobrecarga provisória sobre a infraestrutura física
dos municípios (locais para disposição de lixo, hotéis,
restaurantes, supermercados, etc)
Aumento da oferta de energia e
reforço no sistema de transmissão
Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção
Geração de empregos diretos e indiretos durante a operação
Aumento no nível de arrecadação pública
Interferência com direitos minerários
já concedidos ou em concessão
Substituição de uso nas áreas de intervenção direta e
faixa de servidão e perda de áreas de produção agrícola
Dinamização das economias locais
Geração de expectativas da população
Incômodos em função da interferência com moradias,
benfeitorias e/ou fontes de renda
Incômodos induzidos por atividades nas frentes de obra
(ruídos, poeira e vibrações)
Incômodos pelo aumento de ruído durante a operação
Efeitos induzidos por campos eletromagnéticos
Alterações na paisagem durante a construção e operação
Risco de conﬂitos entre a mão de obra e a população local
Aumento do risco de propagação de
doenças vetoriais e/ou contagiosas
Danos ao Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico
Impacto Posi vo

- Baixa Magnitude
- Média Magnitude
- Alta Magnitude

Impacto Nega vo

- Baixa M agnitude ou Importância
- Média Magnitude ou Importância
- Alta Magnitude ou Importância
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PROGRAMAS AMBIENTAIS
As medidas de prevenção, mitigação e/ou compensação de impactos propostas para o projeto
foram reunidas em 15 Programas Ambientais, para facilitar a sua aplicação e controle ao longo
das fases do empreendimento. Esses programas serão desenvolvidos nas áreas de inﬂuência do
empreendimento, e o seu detalhamento em nível executivo ocorrerá no PBA (Projeto Básico
Ambiental), que será encaminhado à CETESB na fase de pedido de Licença de Instalação (LI).
Os 15 Programas Ambientais elaborados e as suas respectivas medidas de controle são
abrangentes e visam a permitir a atuação parcial ou total sobre todos os impactos diretos e
indiretos atribuíveis ao empreendimento.

Programa de Gestão Ambiental
Esse programa tem como objetivo estruturar todas as ações de Gerenciamento
Ambiental durante as obras, incluindo a gestão dos outros Programas Ambientais,
avaliação de impactos e riscos socioambientais, obtenção de licenças ambientais,
ﬁscalização de obrigações socioambientais nos contratos com prestadores de
serviço, e a ﬁscalização e controle ambiental. É composto pelas seguintes medidas:
Elaboração das Instruções de Controle Ambiental de Obras;
Incorporação de Critérios Ambientais nos Contratos de Terceiros;
Supervisão Ambiental Durante as Obras;
Treinamento de Mão de Obra;
Gestão de Interferências com Atividades de Mineração.

Programa de Adequação dos Procedimentos Construtivos
Estabelece as medidas para adequar os procedimentos construtivos com o objetivo
de minimizar os impactos ambientais das obras. É composto pelas seguintes
medidas:
Controle de Fontes de Contaminação;
Adequação da Disposição dos Excedentes de Materiais ao Longo do Trecho;
Gestão de Resíduos Sólidos;
Sinalização de Obra;
Marcação Topográﬁca de Áreas de Restrição/Preservação Ambiental
em trechos onde houver supressão de vegetação.
Minimização de Riscos de Acidentes Durante as Atividades de
Implantação das Torres e Lançamento de Cabos;
Medidas de Controle de Instabilização do Solo e Assoreamento das Drenagens;
Controle de Supressão de Vegetação;
Controle de Tráfego;
Controle de Emissões Atmosféricas, Ruídos e Vibrações.
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Exemplo de medida para gestão de resíduos sólidos Exemplo de medida para gestão de resíduos sólidos coletores sele vos espalhados no canteiro de obras,
central de resíduos, com baias para acondicionamento
contendo placas de iden ﬁcação por po
provisório de resíduos sólidos e químicos separadamente,
de resíduo e padrões de cores.
contendo placas de iden ﬁcação por po de resíduo.

Exemplo de medida para controle de erosão e
assoreamento - implantação de rede de drenagem
em talude, visando à coleta e escoamento
das águas pluviais.

Exemplo de medida para controle de erosão
e assoreamento - implantação do sistema de
drenagem, para realizar a coleta e
o direcionamento das águas.

Exemplo de medida de sinalização de obra.
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Programa de Atendimento a Emergências Ambientais
Indica os procedimentos para ações rápidas e eﬁcazes em caso de
acidentes/emergências como vazamentos de materiais contaminantes ou início de
incêndios ﬂorestais. É composto pela seguinte medida:
Elaboração de Plano de Atendimento a Emergências Ambientais
Durante a Construção.

Exemplo de medida a ser considerada no Plano de Atendimento a Emergência
para a fase de Construção. Kit de mi gação para controle de vazamentos.

Programa de Comunicação Social
Esse programa inclui as ações de divulgação e esclarecimento (objetivos, traçado
da LT, impactos e medidas de controle ambiental das obras, formas de contato
para tirar dúvidas e para recebimento de reclamações) a serem desenvolvidas
junto à população afetada. Informará a população moradora no entorno sobre o
cronograma das obras, e interferências esperadas por meio de encontros e
material impresso. É composto pelas seguintes medidas:
Divulgação Prévia da Implantação do Empreendimento;
Divulgação Dirigida Vinculada ao Processo de Estabelecimento da Faixa de Servidão;
Atendimento a Consultas e Reclamações.
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Programa de Educação Ambiental
Deverá ser implantado durante a fase de construção, e envolverá as medidas
destinadas à sensibilização e à transmissão de conhecimento às comunidades
sobre o meio ambiente, com o objetivo de transformar atitudes e introduzir
valores ambientais e noções para convivência segura com a LT. Em relação aos
trabalhadores, deve sensibilizá-los sobre os procedimentos ambientalmente
adequados relacionados às obras e ao relacionamento com as comunidades do
entorno. É composto pelas seguintes medidas:
Educação Ambiental para a Comunidade (Público Externo);
Educação Ambiental para os Trabalhadores (Público Interno).

Programa de Educação Ambiental: apresentação
do empreendimento em reunião do Diagnós co
Socioambiental Par cipa vo com comunidade.

Programa de Educação Ambiental: par cipação
da comunidade em a vidade do
Diagnós co Socioambiental Par cipa vo.

Programa de Educação Ambiental:
oﬁcina de educação ambiental
com trabalhadores.

Programa de Educação Ambiental:
exemplo de medida de educação
ambiental para os trabalhadores.

RIMA LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito C1

Página: 866

Programa de Liberação da Faixa de Servidão e Indenizações
Este Programa é necessário para agrupar todas as ações necessárias à liberação da
faixa de servidão, incluindo o contato com os proprietários, o cadastramento de
propriedades e pessoas afetadas, a valoração de imóveis e benfeitorias, o
fechamento de acordos de indenizações (seja amigavelmente ou por meio de
desapropriação), o estabelecimento de contratos e outros procedimentos legais
para inscrição da servidão de passagem. São previstas as seguintes medidas:
Adequação das Interferências;
Realização de Cadastro Físico e Contatos Preliminares;
Procedimentos de Regularização da Faixa de Servidão.

Programa de Conservação da Flora
Contém medidas de minimização e compensação pelo impacto de perda da
diversidade da vegetação decorrente da implantação do Empreendimento.
Também contempla ações para proteção de outras plantas que vivem nas árvores,
plantas de solo de especial interesse como cactos e bromélias, entre outras,
nas áreas de supressão, antes que sejam iniciadas as atividades de corte de
vegetação. É composto pela seguinte medida:
Diretrizes para elaboração de Projetos de Reposição ou Enriquecimento Florestal.

Resgate de germoplasma, com coleta de espécies para realocação.
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Programa de Conservação de Fauna
Este Programa tem como objetivo acompanhar as atividades de supressão da vegetação,
para realizar o salvamento e o resgate da fauna silvestre. Também pretende incluir
medidas para diminuir os riscos de acidentes com a fauna; monitorar os impactos das
obras na fauna silvestre; avaliar os possíveis impactos sobre espécies ameaçadas de
extinção, raras e existentes apenas na região do empreendimento; e coletar dados para
realizar comparações em longo prazo. Inclui as seguintes medidas:
Afugentamento Prévio, Resgate e Manejo de Fauna;
Prevenção de Acidentes com a Fauna;
Monitoramento da Fauna.

Equipe de afugentamento e resgate de fauna em
a vidade antes da supressão vegetal.

Monitoramento de aves através do uso de
microfone e gravador ornitológico.

Monitoramento de mamíferos através da
procura de pegadas em estrada de terra.
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Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional
Esse programa contempla medidas voltadas ao atendimento às Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, dando destaque especial àquelas
que preservam a vida e a saúde dos trabalhadores enquanto estiverem realizando
suas atividades nas obras. Dentre as ações contempladas, podemos citar, por
exemplo, o uso adequado de EPIs e a disponibilização de instalações (banheiros e
vestiários) adequadas nos canteiros de obra.

Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural
Contempla atividades para evitar danos em material arqueológico (vestígios de
culturas antigas) e orientações para os procedimentos para reconhecimento,
busca e coleta desse tipo de material nos locais de interferência das atividades de
construção.

Programa de Gestão do Patrimônio Paleontológico
O Programa prevê a realização de palestras de capacitação para os supervisores de
obra e distribuição de material informativo a trabalhadores envolvidos com as
atividades de supressão de vegetação e movimentação de terra, para o
reconhecimento de possíveis fósseis e sobre os procedimentos a serem adotados
em caso de achados desse tipo de material durante as obras. Inclui as seguintes
medidas:
Treinamento em Paleontologia;
Procedimentos em caso de Achados Fortuitos.

Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico
Esse programa visa estabelecer medidas para garantir a integridade das cavidades
existentes na AID do empreendimento, de modo que não sejam implantadas
estruturas metálicas ou acessos a uma distância igual ou inferior de 250 metros das
cavidades. Além disso, serão utilizadas alternativas tecnológicas construtivas,
quando possível, para minimização e mitigação dos possíveis impactos que possam
ser ocasionados nas cavidades e no seu entorno. Deste modo, de acordo com as
especiﬁcações da Resolução CONAMA 347/2004, não haverá sobreposição com as
áreas de inﬂuência das cavidades naturais subterrâneas identiﬁcadas.
Diretrizes para realização de estudos detalhados em cavernas possivelmente afetadas;
Procedimentos em caso de Achados de novas cavidades.
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Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Determina os procedimentos para desativação e desmobilização de frentes de
obra e áreas de apoio, com o objetivo de recuperar as áreas impactadas para que
ﬁquem em condições iguais àquelas encontradas antes do início das obras.
Contempla ações de reconﬁguração dos terrenos e do sistema de drenagem das
áreas degradadas e a recuperação da cobertura vegetal nativa.

Exemplo de medida do PRAD:
plan o de gramínea e implantação de drenagem pluvial no talude.

Exemplo de medida do PRAD:
replan o e manutenção em terreno já descompactado e reconformado.
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Programa de Plantios Compensatórios
Esse programa considera medidas para a reposição da vegetação que foi suprimida
durante as obras de implantação da LT, de acordo com a legislação de
compensação indicada pela CETESB.

Plano de Gestão Socioambiental da Operação
O objetivo do Programa é organizar as ações da fase de operação da LT para
minimizar os impactos sobre as áreas próximas ao empreendimento, reduzir os
distúrbios causados à população vizinha, gerenciar as atividades de manutenção e
conservação da faixa de servidão e caminhos de serviço, entre outras. As medidas
incluídas são:
Gerenciamento de Condicionantes e Medidas de Controle Ambiental;
Treinamento Ambiental da Equipe de Manutenção;
Gestão de Resíduos;
Manutenção e Controle de Erosão em Caminhos de Serviço;
Manutenção da vegetação na faixa de servidão;
Proteção da Faixa de Servidão;
Subprograma de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional na Operação;
Comunicação Social Durante a Operação;
Plano de Ação de Emergência para a Fase de Operação.

Programa de Compensação Ambiental
O principal objetivo deste Plano é compensar os impactos sobre os ambientes
naturais na região onde será implantada a LT, por meio do pagamento de valores
destinados à Compensação Ambiental, conforme prevê a Lei Nº 9.985/2000
(SNUC).
O valor da compensação e as Unidades de Conservação a serem beneﬁciadas serão
deﬁnidos pelo Comitê de Compensação Ambiental Federal - CCAF.
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CONCLUSÕES
A implantação da LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito C1 trará benefícios
importantes para a região como a segurança no abastecimento de
energia elétrica e uma melhor integração com o Sistema Interligado
Nacional (SIN). Entretanto, para colocar o empreendimento em
operação será necessário realizar algumas interferências na região que
podem gerar impactos ambientais negativos.
Grande parte dos impactos negativos previstos são relacionados às
atividades construtivas e, por isso, serão provisórios. Ou seja,
terminarão quando as obras chegarem ao ﬁm. Para minimizá-los, a
avaliação dos impactos ambientais indica que os programas e medidas
ambientais propostos terão efeitos signiﬁcativos, de maneira que em
médio e longo prazo, os impactos negativos que atingem os componentes
ambientais serão reduzidos.
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