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mailto:mariana.schaedler@gna.com.br
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e 
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Anexo I e Anexo II 

mailto:contato@arcadis.com
mailto:sandra.favorito@arcadis.com
mailto:sueli.kakinami@arcadis.com
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521.629 Anexo III 
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Florestal 
Coordenador de 

Campo 
CREA: 

2007143034/RJ 
 

2.345.926 4530521461878075 

Rodrigo 
Trassi Polisel 

351.781.218-80 Biólogo Analista - Flora 
CRBio: 

68879/01-D  

3.842.840 3879367693002067 

André Luis 
Pereira 

060.325.236-24 Zootecnista 
Analista de Campo 

- Flora 
- 

 

571.166 0227483662458467 

Juciara 
Ferreira da 
Silva 

318.138.718-50 Geógrafa Socioeconomia 
CREA: 

5063212356/SP 
 

- 
 

- 

Fábio Peres 
da Silva 

224.251.188-29 Sociólogo Socioeconomia 
CRT/MTPS: 
0002277/SP 

 

6393924 - 

Guilherme 
Saad 
Ximenes 

304.003.148-19 Sociólogo Socioeconomia - 

 

3620898 1181591010398900 

Cristiano 
Rogério 
Vieira 

760.039.811-72 Historiador Socioeconomia - 
 

- 8070885307219769 

Ygor Sena 
Macedo 

422.118.618-65 Geógrafo Socioeconomia - 

 

7.326.134 3591191563348529 

Jiani Becker 
Scherer 

014.928.750-07 
Engenheira 
Ambiental 

Caracterização do 
empreendimento e 

alternativas 
locacionais 

CREA: 
159.608/RS 

 

3.956.719 5698591793244077 

Rozane 
Nascimento 
Nogueira 

463.732.840-34 
Engenheira 

Florestal 
Caracterização do 
empreendimento e 

CREA: 
98347/RS 

 

194.477 6500223585179221 
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Nome CPF 
Qualificação 
Profissional 

Área de Atuação 
no EIA 

Órgão de 
Classe 

Assinaturas CTF 
Currículos 

http://lattes.cnpq.br/ 

alternativas 
locacionais 

Sylvio 
Clemente 
Carloni 

303.953.088-79 Advogado 
Legislação 
Ambiental 

OAB: 
228.252/SP 

 

- - 

Rodrigo 
Zichelle 

218.526.318-80 Geógrafo Geoprocessamento 
CREA: 

5062466910/SP 
 

16.08111 3336942529213727 

Arnaldo 
Bianco 

359.412.128-36 Biólogo 
Apoio Geral e 
Elaboração do 

RIMA 
- 

 

7.498.736 3429575413467020 

Kevin Alves 
de Carvalho 

431.170.148-96 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Diagramação e 
Design RIMA 

- 

 

- 2751472381708515 

Lucas 
Ribeiro 
Chaves 

089.253.834-11 Biólogo Diagramação RIMA - 
 

- 3142381991480269 
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1.4. Objetivos e Justificativas do Empreendimento 

O empreendimento consiste em uma Linha de Transmissão de Energia com 37,4 km de 

extensão, atravessando dois (2) municípios o estado do Rio de Janeiro: São João da Barra e 

Campos dos Goytacazes. 

Essa Linha de Transmissão é necessária para escoar a energia elétrica a ser gerada pela 

empresa UTE GNA II Geração de Energia S.A. (GNA), que está desenvolvendo uma usina 

termoelétrica a gás natural denominada UTE GNA Porto do Açu III (UTE GNA II), localizada no 

Setor Especial do Porto do Açu – SEPA, no município de São João da Barra/RJ, com Licença 

de Instalação aprovada na 510ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental Condir, de 

09/01/2020, homologada e premiada no 26° Leilão de Energia Nova A-6/2017, promovido pelo 

MME/Aneel. A conexão dessa Linha de Transmissão com o Sistema Interligado Nacional - SIN 

se dará na subestação SE Campos 2, em fase de licenciamento no INEA. 

A Figura 1-1 abaixo, apresenta a estrutura da GNA, suas Sociedades de Propósito Específico 

(SPE) e seus Projetos Associados. 

 

Figura 1-1. Estrutura da GNA, SPE e projetos associados. 

A UTE GNA II Geração de Energia S.A. (“UTE GNA II”) é detentora da outorga para construção 

e exploração da Central Geradora Termelétrica (“UTE”) GNA Porto do Açu III, conforme 

Portaria do MME nº 312/2018, com capacidade instalada de 1.673 MW, utilizando gás natural 

como combustível principal. 

A outorga foi concedida uma vez que a UTE GNA II sagrou-se vencedora no Leilão de Energia 

Nova A-6/2017, mediante a comercialização de 1.450 MW médios para 25 distribuidoras de 

energia elétrica e consequente direito de assinatura dos respectivos contratos de 

comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (“CCEAR”). 
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De modo a permitir o escoamento da energia elétrica produzida pelo empreendimento da UTE 

GNA II ao Sistema Interligado Nacional (“SIN”) é necessária a construção de Linha de 

Transmissão de 500kV, interligando a UTE às instalações da Rede Básica do SIN. 
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2. Apresentação 

Este Estudo de Impacto Ambiental (EIA) traz a avaliação de viabilidade socioambiental para o 

empreendimento denominado Linha de Transmissão (LT) de 500kv Açu - Campos 2, no âmbito 

do processo E-07/002/1884/2019. 

O empreendimento consiste em uma Linha de Transmissão de Energia com 37,4 km de 

extensão, que atravessa os territórios de dois municípios do estado do Rio de Janeiro: São 

João da Barra e Campos dos Goytacazes. Ressalta-se que esta linha segue paralela a dois 

outros projetos já licenciados, quais sejam a LT 345 SE Açu – SE Campos e o Gasoduto dos 

Goytacazes (GASOG). 

Essa Linha de Transmissão é necessária para escoar a energia elétrica a ser gerada pela 

empresa UTE GNA II Geração de Energia S.A. (GNA), que está desenvolvendo uma usina 

termoelétrica a gás natural denominada UTE GNA Porto do Açu III (UTE GNA II), localizada no 

Setor Especial do Porto do Açu – SEPA, no município de São João da Barra/RJ, com Licença 

de Instalação n°IN050962 emitida em 16/01/2020, conforme Anexo IV, homologada e 

premiada no 26° Leilão de Energia Nova A-6/2017, promovido pelo MME/Aneel. A conexão 

dessa Linha de Transmissão com o Sistema Interligado Nacional - SIN se dará na subestação 

SE Campos 2, em fase de licenciamento no INEA. 

Em 10/04/19 o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) emitiu a “Instrução Técnica (IT) 

PRES/CEAM N° 03/2019 para elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu 

respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) referente ao licenciamento 

ambiental da Linha de Transmissão, LT 500 kV Açu – Campos 2.  

A elaboração do documento foi baseada nos preceitos determinados na legislação pertinente, 

notadamente as Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97, que estabelecem o rito do processo 

de licenciamento, a Lei Estadual nº 1.356/88 e a DZ-041.R-13, diretriz para Implementação do 

EIA e seu respectivo Rima. Assim, em atendimento a IT 03/2019, o Estudo de Impacto 

Ambiental foi estruturado da seguinte forma: 

1. Volume I: Informações Gerais - contém a Identificação do Empreendedor e 
responsável técnico, a identificação da Empresa Responsável pela Elaboração dos 
Estudos e responsável técnico, lista a equipe técnica que participou do EIA/RIMA, os  
objetivos, justificativas do empreendimento / Descrição Geral do Empreendimento - 
apresenta a localização do empreendimento, as características gerais da paisagem 
atravessada, especificações técnicas, implantação e operação/ Alternativas 
Locacionais: apresenta o estudo comparativo de três alternativas locacionais e 
tecnológicas e justifica a alternativa escolhida sobre os pontos de vista técnico, 
ambiental e econômico/ Planos, Programas e Projetos: apresenta os Planos, 
Programas e Projetos Governamentais no âmbito federal, estadual e municipal em 
execução na área de influência do empreendimento e análise a compatibilidade deles 
com o empreendimento/ Legislação: lista o conjunto de leis e regulamentos nos 
diversos níveis (federal, estadual e municipal), que regem sobre o empreendimento e a 
proteção de meio ambiente na área de influência e que tenham relação direta com a 
proposta apresentada. 
 

2. Volume II: Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência da Diretriz Preferencial 
– apresenta o diagnóstico das áreas de influência, caracterizando os aspectos dos 
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meios físico, biótico e socioeconômico. Abrange as variáveis socioambientais 
suscetíveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos significativos das ações previstas 
para todas as fases de implantação e operação. 
 

3. Volume III: Avaliação e Análise de Impactos Ambientais descreve e justifica o 
método de Avaliação de Impactos Ambientais utilizado no Estudo e apresenta os 
impactos identificados e avaliados para os meios físico, biótico e socioeconômico/ 
Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais são apresentadas 
as medidas ambientais de controle visando a prevenir, mitigar ou compensar os 
impactos socioambientais negativos da instalação e operação do empreendimento, bem 
como potencializar os impactos positivos. São apresentados os Planos e Programas 
ambientais e as suas ações propostas. / Prognóstico Ambiental da Área de Influência 
- apresenta o prognóstico ambiental, elaborado a partir das informações de diagnóstico 
e avaliação de impactos, considerando os cenários de não-implantação do 
empreendimento e de instalação e operação do empreendimento, com a implementação 
das medidas e programas ambientais, discutindo os reflexos sobre os meios físico, 
biótico e socioeconômico. Esse prognóstico permite avaliar as alterações a serem 
provocadas pelo empreendimento na qualidade ambiental futura das áreas de 
influência, subsidiando a conclusão sobre a viabilidade ambiental. 
 

4. Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) - Integrando o processo de licenciamento o 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) traz, em linguagem acessível ao público, uma 

síntese dos estudos realizados, impactos identificados, vantagens e desvantagens do 

projeto, as consequências socioambientais de sua implantação e adequação das 

medidas mitigadoras propostas, identificação da equipe técnica responsável. Ressalta-

se que, mesmo sendo parte integrante do processo de avaliação ambiental, o RIMA é 

apresentado separadamente, como documento independente. 
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3. Descrição do Empreendimento 

3.1. Localização do Empreendimento 

O Projeto, em análise, consiste da LT 500 kV Açu – Campos 2 que pertence à GNA - Gás 

Natural Açu, holding detentora do controle de sociedades de propósito específico, SPE UTE 

GNA II Geração de Energia S.A, e que será a responsável pela implantação do projeto ora 

analisado.  

Essa linha de transmissão interligará a Subestação (SE) da usina termelétrica UTE GNA Porto 

do Açu III – UTE GNA II localizada no Setor Especial do Porto do Açu (SEPA), no município de 

São João da Barra/RJ, ao Sistema Interligado Nacional (SIN), na SE Campos 2, pertencente à 

SPE Neoenergia Guanabara Transmissão de Energia S.A, no município de Campos dos 

Goytacazes/RJ.  

O traçado possui aproximadamente 37,4 km e a faixa de servidão da referida linha de 

transmissão é de 64 metros de largura. As informações, descritas neste capítulo, são baseadas 

no documento1, denominado Memorial Descritivo-MD, o qual foi estruturado de forma a 

apresentar as informações de localização do empreendimento, descrição do projeto de 

engenharia e métodos construtivos da LT e canteiros de obras, além da descrição das etapas 

de operação e manutenção. 

A Tabela 3-1, a seguir, apresenta os municípios atravessados pelo traçado da LT e a extensão 

do empreendimento. Na Figura 3-1 é apresentada a espacialização dos limites municipais, as 

áreas urbanas, os corpos hídricos existentes e atravessados, bem como a localização do 

projeto (traçado, canteiro de obras, área do terreno destinado à implantação da subestação), 

com as respectivas áreas de influência. 

Tabela 3-1. Municípios atravessados pela LT. 

Nº 
Municípios Atravessados pela LT Estado 

Extensão 

(km) 

1 São João da Barra 
RJ 

15,55 

2 Campos dos Goytacazes 21,86 

TOTAL 37,4 

Fonte: Memorial Descritivo, 2020. 

 

1 Memorial Descritivo Técnico LT UTE GNA II – CAMPOS 2 (00-MDE-1418041-619-P-PRM-101), Revisão “F” de DEZ/2019. 
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Figura 3-1. Visão geral do empreendimento e dos elementos relevantes da paisagem atravessada. 

Elaboração: Arcadis, 2020. 
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O Quadro 3-1 apresenta as coordenadas UTM, em DATUM SIRGAS 2000, dos vértices da LT 

500 kV Açu – Campos 2. 

Quadro 3-1. Posicionamento dos vértices da LT. 

Vértices 
Coordenadas UTM / Datum Sirgas 2000 

Fuso 

Longitude Latitude 

SE UTE GNA II 291435,66 7583232,51 24K 

V01 289735,62 7582514,71 24K 

V02 289553,13 7582504,88 24K 

V03 288974,87 7582939,22 24K 

V04 287917 7583004,22 24K 

V05 287701,53 7582858,45 24K 

V06 285976,63 7581152,55 24K 

V07 285043,21 7581228,56 24K 

V08 284513,11 7581840,71 24K 

V09 283412,63 7582240,64 24K 

V10 282206,04 7581751,04 24K 

V11 281448,78 7581786,82 24K 

V12 279443,13 7582420,07 24K 

V13 279179,69 7582400,08 24K 

V14 278141,01 7582034,95 24K 

V15 277721,50 7581967,10 24K 

V16 271977,39 7582588,17 24K 

V17 271700,66 7582712,54 24K 

V18 271137,75 7582698,92 24K 

V19 270955,44 7582564,96 24K 

V20 268929,12 7581850,86 24K 

V21 267681,50 7581614,48 24K 

V22 266410,50 7581984,47 24K 

V23 265982,27 7582128,00 24K 

V24 265720,71 7582102,95 24K 

V25 261458,30 7582177,60 24K 

V26 261140,13 7582205,85 24K 

V27 260761,94 7582432,50 24K 

V28 260575,17 7583058,96 24K 

V29 259148,86 7584374,53 24K 

V30 257711,03 7584501,09 24K 
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Vértices 
Coordenadas UTM / Datum Sirgas 2000 

Fuso 

Longitude Latitude 

V31 257318,36 7584059,72 24K 

SE Campos 2 257247.93 7584045.65 24K 

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

3.2. Características Gerais da Paisagem Atravessada 

3.2.1. Travessias e Cruzamentos com Equipamentos de Infraestrutura 
(Portos, Aeroportos, Terminais Logísticos, Linhas de Transmissão de 
Energia, Dutovias, Rodovias, Ferrovias). 

Com base no registro2 das inspeções de campo e imagens de satélite disponibilizadas pelo 

Google Earth, foram contabilizadas as travessias da LT 500 kV Açu – Campos 2, registrando-

se cerca de 17 cruzamentos com linhas de transmissão e distribuição e 24 travessias, sendo: 

▪ 04 (quatro) cruzamentos com LT 345 kV: duas localizadas no Setor Especial do Porto do 

Açu (SEPA), uma na localidade denominada “Água Preta” e a outra no “Carvão”, nas terras 

da Farmisa (Fazendas Reunidas Miranda S.A.). 

▪ 04 (quatro) cruzamentos com LT 138 kV: duas na localidade da “Água Preta” e duas em 

“São Sebastião”, nas terras da Wagner Linhares Indústria de Cerâmica Ltda do Sr. Abud. 

▪ 02 (dois) cruzamentos com LT 69 kV: uma localizada no Setor Especial do Porto do Açu 

(SEPA) e outra em “São Sebastião”. 

▪ 11 (onze) cruzamentos com Linhas de Distribuição - LD: duas na localidade de “Água 

Preta”, uma na “Concha”, duas em “Pipeiras”, duas em “São Sebastião”, uma em “Campo 

Limpo”, duas na RJ-236 depois da localidade da “Alegria” e uma no “Carvão”. 

▪ 6 (seis) travessias com rodovias pavimentadas: RJ-240, SB-48, RJ Estrada São 

Sebastião/Poço Gordo, BR-216, RJ-236, RJ Estrada do Carvão. 

▪ 13 (treze) travessias em estradas não pavimentadas: uma na localidade denominada “Água 

Preta”, duas na “Concha”, uma em “Pipeiras”, duas na “Barra do Jacaré”, duas no “Peru”, 

uma em “São Sebastião”, uma no “Carmo”, uma na “Alegria” e duas nas terras da Farmisa 

já na região de Campos de Goytacazes. 

▪ 05 (cinco) travessias com cursos de água: um canal de água, que divide os Municípios de 

Campos dos Goytacazes/RJ e São João da Barra/RJ; Um Canal/Rio em “Água Preta”; e 

dois valões que servem para escoar esgoto: um no “Carvão” e o outro que passa pelas 

terras da Farmisa. 

 

2 Fonte: Relatório de Estudo de Interferências com Benfeitorias, Avalicon, Belo Horizonte, Janeiro/2020. 
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3.2.2. Cobertura Vegetal 

A partir do Mapa de Alternativas Locacionais (Mapa 4-1) apresentado no item 4 Alternativas 

Locacionais Tecnológicas, pode-se verificar que os usos do solo e a cobertura vegetal ao longo 

do traçado é predominantemente antrópico. 

A partir da SE no Porto do Açu, o traçado da LT 500 kV Açu – Campos 2 atravessa em seus 

quilômetros iniciais um mosaico de agricultura e pastagem, embora seja uma área de 

importância biológica até as proximidades da localidade denominada de Água Preta. Na 

sequência, atravessa uma pequena região de restinga. Seguindo o traçado, entra em uma 

vasta área de pastagem com pequenos remanescentes de vegetação ao longo do trecho, até 

meados da localidade de São Sebastião de Campos, quando entra num mosaico de pastagem-

culturas anuais e perenes até o cruzamento com a RJ-236. A partir deste ponto de cruzamento, 

o predomínio na paisagem é de culturas anuais e perenes até a SE de Campos 2.  

3.2.3. Unidades de Conservação e Zonas de Amortecimento (Federais, 
Estaduais, Municipais, Enquadradas de Acordo com o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC) 

O traçado projetado para a LT 500 kV Açu – Campos 2 atravessa em seu trecho inicial uma 

área de importância biológica, mas em todo o seu traçado não interfere ou atravessa nenhuma 

Unidade de Conservação ou Zona de Amortecimento. A Unidade mais próxima do traçado da 

LT é a RPPN Fazenda Caruara a 2,7 km; depois o Parque Estadual da Lagoa do Açu que está 

a 7km da LT e ainda dentro do raio de 10km; e a APA da Serra da Itaoca, a 9,8km do traçado 

da LT. 

3.3. Especificações Técnicas  

A LT 500 kV UTE GNA II – Campos 2 apresenta extensão total de 37,42 km e faixa de servidão 

de 64m. Tem sua origem na SE UTE GNA II, com a função de escoar a energia elétrica 

produzida pela UTE GNA II até a SE Campos 2, por meio de 01 (um) circuito duplo, com Tensão 

Máxima operativa (Vmax) no trecho de 550 kV. Nos seus 33 km iniciais ela corre paralela à LT 

de 345 kV, que faz a conexão da SE Açu a SE Campos, e atende ao despacho da UTE Novo 

Tempo GNA II. 

O Projeto Básico de engenharia foi elaborado em conformidade com as últimas revisões das 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das normas da International 

Electrotechnical Commission (IEC), American National Standards Institute (ANSI) ou National 

Electrical Safety Code (NESC), assim como as informações cadastradas no Sistema de 

Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica (AEGE).  

No Quadro 3-2, são sumarizadas as características técnicas da LT. 

Quadro 3-2. Sumário das características técnicas da LT. 

Característica Descrição 

Tensão nominal entre fases 500 kV 

Circuito Duplo 

Disposição de Fases Vertical 
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Característica Descrição 

Extensão 37,42 km 

Largura da Faixa de Servidão 64 m 

Largura da Faixa de Serviço 16m 

Tipo de Estruturas (Torres) Estaiada e Autoportante 

Nº de estruturas (Torres) 86 

Altura (útil) Máxima das Estruturas 69,0 m 

Distância média dos vãos 430 m 

Número de Condutores por fase 4 

Cabo Condutor CAL 1120 993 MCM 

Número de Cabos para-raios 2 

Cabo para-raios 

OPGW 16,75mm – nas extremidades 

OPGW 14,1 mm no restante da LT 

CAL 6201 312,8 MCM Butte em toda a extensão 

da LT 

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

3.3.1. Faixa de Servidão 

De acordo com o Memorial Descritivo3, a Faixa de Servidão Administrativa é uma parte do 

terreno devidamente identificada, a qual terá restrições de uso por questões de segurança 

operacional do projeto e, para sua definição, deverá ser adotado o critério mecânico, relativo 

ao Balanço dos Cabos Condutores, como previsto na NBR-5422/1985 e os limites para o 

campo elétrico, campo magnético e ruído audível estabelecidos nas Resoluções Normativas 

da ANEEL n° 398 e 616, e no Submódulo 2.4 da ONS. Tal definição considera o ângulo de 

balanço dos cabos para ventos com um período mínimo de retorno de 50 anos, 30 segundos 

de período de integração e pressões correspondentes. Para a presente LT, adotou-se a largura 

de 64 m para as faixas de servidão. 

3.3.2. Faixa de Serviço 

A faixa de serviço corresponde ao corredor necessário para o lançamento de cabos da linha 

de transmissão. Para o presente empreendimento, visando garantir a segurança do 

lançamento e considerando que a distância entre cabos é de cerca de 28 metros, a faixa de 

serviço foi definida como sendo de 16 metros de largura (8,0 m para cada lado do eixo), de 

forma a minimizar os riscos de engastamento dos cabos-guia na vegetação. No caso de uma 

faixa de serviço de menor largura, há maior risco para as estruturas devido à possibilidade de 

travamento dos cabos-guia na vegetação ou “chicoteamento” quando do alteamento. 

 

3 Memorial Descritivo Técnico LT UTE GNA II – CAMPOS 2 (00-MDE-1418041-619-P-PRM-101), Revisão “F” de DEZ/2019. 
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3.3.3. Série de Estruturas (Torres) 

As torres são estruturas metálicas com altura variável, de acordo com a topografia do terreno 

e os obstáculos a serem vencidos.  

Neste projeto foram considerados dois tipos principais de torres: as autoportantes e as 

estaiadas, possuindo alturas úteis que variam de 16,5 m a 69,0 m para as autoportantes, 

dependendo do tipo de aplicação, e de 28,5 m a 46,5 m para as estaiadas. O vão médio entre 

torres é de aproximadamente 430 metros. 

No Memorial Descritivo Técnico foram apresentadas as características das duas torres a serem 

utilizadas, quais sejam:   

▪ Torre Estaiada: São constituídas por um corpo metálico modulado, fixo por estais ao longo 

de sua extensão. Este corpo metálico é formado por módulos com cerca de 5 a 6 m cada. 

Possui colunas diagonais, travessas, barras de travamento (diafragmas), com ligações 

parafusadas ou soldadas e seção transversal quadrada ou triangular. Essa estrutura é 

utilizada para a sustentação dos cabos, em trechos sem deflexões e/ou com deflexões 

abaixo de 1°. Possui um mastro central e é ancorada por estais, que são cabos de aço 

utilizados como tirante de sustentação. 

▪ Torre Autoportante: Este tipo é constituído de estruturas metálicas galvanizadas a fogo, 

compostas por uma parte reta superior e uma parte piramidal na base. São formadas por 

módulos treliçados e possuem diversas tipologias. Esse tipo de estrutura tem a 

característica de suportar o efeito de tração dos cabos. São comumente utilizadas em 

travessias, final de linha e locais de deflexões (vértices) da linha de transmissão. Sua 

fundação considera a instalação de quatro bases. 

Para o projeto em análise foram definidos cinco diferentes tipos de torres autoportantes e um 

de torre estaiada, a saber:  

▪ Torre Estaiada Monomastro Danúbio Leve tipo GNEL - CD 

▪ Torre Autoportante de Suspensão Danúbio Leve tipo GNSL - CD 

▪ Torre Autoportante de Suspensão Danúbio Pesada tipo GNSP - CD 

▪ Torre Autoportante de suspensão Danúbio para transposição tipo GNTR - CD 

▪ Torre Autoportante de Ancoragem Danúbio meio de linha leve tipo GNAA - CD 

▪ Torre Autoportante de Ancoragem Danúbio meio de linha pesada e ancoragem fim de linha 

tipo GNAT - CD. 

O Quadro 3-3 apresenta um resumo da quantidade e tipo de estrutura metálica da LT.  

Quadro 3-3. Resumo das quantidades e tipos de estruturas metálicas por LT. 

Linha de Transmissão 

Quantidade % 

Autoportante Estaiada Autoportante Estaiada 

500 kV UTE GNA II – Campos 2 50 36 58% 42% 

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 
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As famílias de estruturas selecionadas para o empreendimento estão indicadas nas Figura 

3-2, Figura 3-3 e Figura 3-4. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Linha de Transmissão de 500 kV Açu – Campos 2 

Volume I 

Arcadis 26 

 

Figura 3-2. Silhueta típica da Torre Estaiada 

Danúbio (LT em 500 kV). 

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

 

Figura 3-3. Silhueta típica da Torre 

Autoportante Danúbio leve (LT em 500 kV). 

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

 

Figura 3-4. Silhueta de Torre Autoportante danúbio pesada (LT em 500 kV).  

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 
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3.3.4. Fundações 

As fundações são definidas em função das características do solo, do tipo de estrutura prevista 

e das condições de acesso ao local da fundação. Para o empreendimento em tela, serão 

dimensionadas fundações típicas para cada tipo de solo, após a definição da posição de cada 

torre da LT. 

A definição das fundações se dará a partir da realização dos estudos descritos a seguir. 

3.3.4.1. Campanha de Investigação dos Solos 

A) Inspeção Visual 

Será executada em todos os pontos onde serão instaladas as estruturas da LT, visando 

classificar, de forma expedita, o solo do local.  

Esta inspeção visual in loco será precedida do estudo criterioso dos desenhos de planta e perfil, 

que fornecem informações importantes sobre o solo da região (se alagadiço ou inundável, 

banhado, brejo, afloramento de rocha, erosão, coluvião, sangas, rios, valetas, vegetação etc.).  

A atividade de inspeção visual complementará as informações fornecidas pelos desenhos de 

planta e perfil no que se refere às formas de erosão, tipo de vegetação, tonalidade da cor do 

solo e nome genérico pelo qual o solo é conhecido na região. Em determinadas situações 

poderá ser necessário utilizar o auxílio de uma pequena escavadeira, para abertura de cavas 

para investigação do terreno. 

B) Sondagens SPT 

As sondagens SPT serão realizadas em todas as estruturas, sejam de ancoragem ou 

suspensão. Essa atividade deverá seguir os critérios da “NBR 6484 – Campanha de 

Investigação de Solo” e do documento “Especificação Técnica de Campanha de Investigação 

de Solos”.  

A validação dos estudos de tipificação e discriminações do solo são realizados com base nas 

investigações de campo. 

3.3.4.2. Tipificação dos Solos e Fundações  

A validação dos estudos de tipificação e discriminações do solo são realizados com base nas 

investigações de campo e seguem algumas fundações típicas adotadas de acordo com a 

classificação do solo. 

A) Fundações para Solos Normais 

Conforme indicado no Memorial Descritivo, consideram-se como normais os solos argilosos, 

arenosos, siltosos ou mistos (argilo-siltosos, areno-argilosos) sem presença de água, rocha ou 

matéria orgânica até o nível da base da escavação das fundações. Para esses solos será 

adotada como alternativa preferencial a instalação de fundações típicas em tubulões verticais 

com base alargada ou retos, em concreto armado nas torres autoportantes. Já para as torres 

estaiadas são preferencialmente utilizadas sapata pré-moldada para o mastro, viga L pré-

moldada para os estais e também tubulão para mastros e estais. 
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Para solos nos quais a alternativa em tubulões for inadequada será prevista a instalação de 

fundações em sapatas, em concreto armado. 

B) Fundações para Solos Especiais 

Consideram-se como solos especiais os outros tipos de solos: 

▪ Solos fortes, como rocha sã e rocha fraturada aflorada ou a baixa profundidade: 

Para rocha sã ou pouco fraturada é prevista a instalação de tubulões curtos ou sapatas em 

concreto armado, atirantados na rocha. Nos locais em que seja possível escavar a rocha 

poderá ser utilizada como alternativa fundação em tubulão curto em concreto armado, 

engastado diretamente na rocha. 

Podem ser utilizadas também, para as fundações estaiadas, barras roscadas ancoradas em 

rocha. 

▪ Solos fracos e solos com nível d’água elevado, deverão ser instaladas fundações 

especiais. 

Para solos muito fracos, com ou sem presença d’água a baixa profundidade, é prevista a 

instalação de estacas metálicas ou de concreto armado, coroadas por blocos de concreto 

armado independentes ou interligados por vigas horizontais nas estruturas autoportantes. E 

prevista, também, a instalação de estacas helicoidais para estruturas estaiadas e 

autoportantes. O detalhamento dessas fundações será apresentado no Projeto de Fundação. 

As figuras (Figura 3-5, Figura 3-6 e Figura 3-7) a seguir ilustram as fundações típicas a serem 

utilizadas na LT 500 kV Açu – Campos 2. 

 

Figura 3-5. Esquema de Fundação em Tubulão para torres autoportantes.  

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 
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Figura 3-6. Esquema de Fundação em Sapata para torres autoportantes.  

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

 

Figura 3-7. Esquema de Fundação em Sapata para o mastro.  

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

3.3.5. Distâncias Elétricas de Segurança 

Os cruzamentos de linhas de transmissão com ferrovias, rodovias importantes, grandes rios ou 

outras linhas de transmissão ou distribuição foram evitados sempre que possível, pois 

dificultam os trabalhos de montagem da LT e exigem, em alguns casos, estruturas ou 

fundações especiais. 
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Nas travessias sobre linhas elétricas ou de telecomunicações, vias de transporte, edificações 

e vegetação considerada de preservação permanente, os requisitos do Capítulo 11 da 

NBR-5422 (Quadro 3-4) serão integralmente respeitados. As exigências específicas do 

proprietário ou concessionário do obstáculo atravessado, também serão respeitadas, sempre 

que respaldadas pela legislação vigente, bem como as características operacionais da LT 500 

kV Açu – Campos 2. O Quadro 3-4 apresenta os valores, com base no capítulo Distâncias de 

Segurança consideradas no Projeto Básico. 

Quadro 3-4. Distâncias de segurança por tipo de obstáculo. 

LTs 500 kV 

Natureza da região ou obstáculos atravessados pela LT 
ou que dela se aproxima 

Distância 
Calculada 

NBR5422 (m) 

Distância 
Vertical Mínima 

Adotada (m) 

Locais acessíveis apenas a pedestres 8,7 12,5 

Locais onde circulam máquinas agrícolas 9,18 12,5 

Rodovias, ruas e avenidas 10,7 12,5 

Ferrovias não eletrificadas 11,7 12,5 

Ferrovias eletrificadas ou com previsão de eletrificação 14,7 15,0 

Suporte de linha pertencente à ferrovia 6,7 7,0 

Águas navegáveis H +2,89 H + 5,0 

Águas não navegáveis 8,7 12,5 

Linhas de transmissão ou distribuição de energia elétrica 3,9 4,0 

Linhas de telecomunicações 4,5 4,5 

Telhados e terraços 6,7 12,5 

Paredes 5,7 12,5 

Paredes cegas 3,7 12,5 

Instalações transportadoras 5,7 6,0 

Veículos rodoviários e ferroviários 5,7 12,5 

Vegetação arbórea 6,7 6,7 

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

3.3.6. Vias de Acesso às Torres (Permanentes e Temporários) 

A região de implantação do empreendimento possui uma boa malha viária, a qual é 

interceptada pela faixa de servidão do projeto em diversos pontos, permitindo que o acesso às 

estruturas da LT seja realizado através dos pontos de interceptação das vias com a faixa de 

serviço.  

Dentre os acessos existentes na região, as principais rodovias a serem utilizadas pelo projeto 

são: BR-216, RJ-240, RJ-236 e RJ-196, as quais possuem bom estado de conservação e são 

asfaltadas. A partir destas, serão utilizadas estradas vicinais de chão batido, algumas em bom 

estado de conservação e outras em condições de conservação razoáveis a ruins, e estradas 

internas das propriedades interceptadas.  
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Somente nos casos em que não houver acesso existente disponível ou a utilização do acesso 

seja inviável, serão abertos novos acessos, preferencialmente, pela faixa de serviço do 

empreendimento e, quando não houver esta possibilidade, em áreas adjacentes à faixa de 

servidão. Nestes casos, deverá ser obtida a autorização prévia do proprietário ou responsável 

da área. 

A Figura 3-8 a seguir apresenta a localização e principais pontos de interceptação da LT de 

500kV Açu – Campos 2 com rodovias e estradas existentes.
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Figura 3-8. Principais estradas interceptadas pelo traçado da LT de 500kV Açu – Campos 2. 

Elaboração: Arcadis, 2020. 
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3.3.7. Praças de Torres e Praças de Lançamento de Cabos 

A implantação das praças de torres e praças de lançamento de cabos está diretamente 

relacionada ao número de torres existentes ao longo do traçado do empreendimento. Para a 

LT de 500 kV Açu – Campos 2 serão instaladas 86 torres, sendo 50 do tipo Autoportante e 36 

do tipo Estaiada. 

Para as torres autoportantes são previstas praças com dimensões de 40 x 40m, totalizando 

0,16 ha por torre. A Figura 3-9 a seguir ilustra a representação esquemática de uma praça de 

torre autoportante. 

 

Figura 3-9. Representação esquemática de Praça de Torre Autoportante.  

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

Para as torres estaiadas, a praça contempla uma abertura maior no centro, para montagem e 

içamento do mastro, e uma abertura de 10×10 m para operação do guindaste e 

armazenamento de materiais, que terão quatro caminhos anexos com 3 m de largura cada, 

além da área dos estais (4×8 m), totalizando até 0,104 ha por torre. A Figura 3-10 a seguir 

ilustra a representação esquemática de uma praça de torre estaiada. 
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Figura 3-10. Representação esquemática de uma Praça de Torre Estaiada.  

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

Para o lançamento de cabos, serão instaladas praças com área de cerca de 0,385 ha, conforme 

esquemático apresentado na Figura 3-11, sendo estimadas, aproximadamente, 19 praças ao 

longo de todo o empreendimento. A quantidade de praças e localização final das mesmas se 

dará após projeto executivo e será apresentada para a solicitação de Licença de Instalação. 

 

Figura 3-11. Representação esquemática de uma Praça de Lançamento de Cabos. 

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 
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3.3.8. Cabos condutores e Para-Raios 

Os cabos condutores, que transportam a energia, são constituídos por fios de alumínio, já os 

cabos para-raios têm importantes funções de proteção, ao permitirem transportar a maior parte 

da corrente em caso de contato acidental, reduzindo a corrente escoada para o solo via apoio, 

e de blindagem dos condutores às descargas atmosféricas. Um dos dois cabos de guarda 

possui no seu interior fibras ópticas destinadas a funções de telemedida e telecontrole bem 

como de telecomunicações em geral. A ligação dos cabos condutores às torres é assegurada 

por cadeias de isoladores, de vidro. 

3.3.8.1. Cabos Para-Raios 

Os cabos para-raios foram definidos em função da capacidade de suportarem a corrente de 

curto circuito de 50 kA especificadas e por apresentarem bom desempenho frente às descargas 

atmosféricas. Os cabos para-raios estão sendo considerados aterrados em todas as estruturas 

e conectados às malhas de terra das subestações. 

O detalhamento das especificações dos cabos para-raios situados ao longo da LT 500 kV é 

mostrado no Quadro 3-5. 

Quadro 3-5. Especificações dos cabos para-raios ao longo das LTs em 500 kV. 

Tipo Bitola Formação 
Diâmetro 

(mm) 
Seção 
(mm²) 

Peso 
(kgf/m) 

Carga 
de 

Ruptura 
(kgf) 

CAL 6201 
Butte 

312,8 
MCM 

19 fios 16,30 158,49 0,435 4.765 

OPGW 
16,75 

16,75 
mm 

06 fios aço-alumínio 
- camada 1 

12 fios aço-alumínio 
– camada 2 

Tubo óptico metálico 

16,75 159 0,768 9.891 

OPGW 
14,10 

14,10 
mm 

12 fios aço-alumínio   
Tubo óptico metálico 

14,10 115 0,608 7.686 

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

3.3.8.2. Cabos Condutores 

Os cabos condutores a serem utilizados foram selecionados com base em critérios técnicos-

econômicos, que levam em conta aspectos de mercado e as experiências desses cabos 

instalados no Brasil. 

A seleção dos condutores partiu da definição de configuração dos feixes condutores e da 

cabeça das estruturas da LT, de forma a se obter o desempenho para a LT que sinaliza um SIL 

em torno de 3100 MW, considerando a capacidade de corrente dos cabos. 

As especificações dos cabos condutores são sumarizadas Quadro 3-6. 
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Quadro 3-6. Sumário das características mecânicas dos Cabos condutores da LT de 500 kV. 

Características Descrição 

Tipo CAL 1120 

Código 993 MCM 

Formação 61 fios 

Diâmetro 29,16 mm 

Peso próprio 1.384 kgf/km 

Área total 502,93 mm² 

Carga de ruptura 11.624 kgf 

Resistência elétrica 0,0679 Ω/km, CA, a 50ºC 

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

3.3.8.3. Conjunto de Fixação dos Cabos Condutor e Para-Raios 

Os conjuntos de ferragens para fixação do condutor na estrutura serão do tipo I e V para 

suspensão e dupla para ancoragem, conforme desenhos ilustrativos apresentados nas Figura 

3-12 a Figura 3-18. 

As cadeias de isoladores simples de suspensão terão 24 isoladores com perfil antipoluição, 

distância de escoamento mínimo de 575 mm e carga de ruptura 210 kN e as cadeias de 

isoladores duplas de ancoragem terão 2 x 25 isoladores de 420 kN. 

Deverá ser adotado o recobrimento de silicone RTV (Room Temperature Vulcanizing) como 

proteção adicional dos isoladores ao nível de poluição muito pesado ao longo de todo o traçado 

da Linha de Transmissão. 

Os cabos para-raios (comum e OPGW) terão conjuntos específicos de suspensão e 

ancoragem, conforme figuras a seguir. 
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Figura 3-12. Conjunto de suspensão do condutor. 

Fonte: MDT LT Açu –Campos 2 - 00-MDE-1418041-619-P-PRM-101. 
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Figura 3-13. Conjunto de ancoragem dupla do condutor. 

Fonte: MDT LT Açu –Campos 2 - 00-MDE-1418041-619-P-PRM-101. 
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Figura 3-14. Conjunto de suspensão do Cabo Para-raios. 

Fonte: MDT LT Açu –Campos 2 - 00-MDE-1418041-619-P-PRM-101. 

 

Figura 3-15. Conjunto de ancoragem do Cabo Para-raios. 

Fonte: MDT LT Açu –Campos 2 - 00-MDE-1418041-619-P-PRM-101. 

 

 

Figura 3-16. Conjunto de suspensão do Cabo OPGW. 

Fonte: MDT LT Açu –Campos 2 - 00-MDE-1418041-619-P-PRM-101. 
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Figura 3-17. Conjunto de ancoragem do Cabo OPGW. 

Fonte: MDT LT Açu –Campos 2 - 00-MDE-1418041-619-P-PRM-101. 

 

Figura 3-18. Conjunto de ancoragem suspensa de descida do Cabo OPGW. 

Fonte: MDT LT Açu –Campos 2 - 00-MDE-1418041-619-P-PRM-101. 

3.3.9. Sistema de Aterramento de Estruturas e Cercas 

As estruturas metálicas disporão de sistemas de aterramento, dimensionados para que os 

eventuais fluxos de corrente para a terra sejam dissipados adequadamente. Estes fluxos de 

corrente são originados por descargas atmosféricas ou mesmo pela ocorrência de curtos-

circuitos ao longo da linha, embora neste último caso, o sistema de proteção da linha elimine o 

curto-circuito em décimos de segundos. 

O Projeto de Aterramento das Estruturas da LT 500 kV Açu – Campos 2 será composto por 

quatro ramais de fio contrapeso conectados às cantoneiras de ancoragem dos pés das 

estruturas autoportantes e aos mastros e estais das estruturas estaiadas. 

Os quatro ramais afastam-se das estruturas em formação radial até o limite da faixa de 

servidão, passando em seguida a correr paralelo aos limites da faixa. 

Quando a resistividade do solo for elevada, além dos ramais supracitados, é possível ampliar 

o aterramento instalando-se cabos contrapeso no eixo da LT, e não nas extremidades da faixa, 

a fim de evitar o desmatamento. Nestes casos, desde que a consistência do solo permita, os 

quatro ramais de fio contrapeso serão complementados por quatro hastes de aterramento que 
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deverão ser enterradas a uma profundidade em torno de 3 m e conectadas às torres utilizando 

ramais curtos de fio contrapeso. 

Será utilizado como contrapeso o cabo de aço zincado por imersão a quente (classe B) 3/8” 

SM, com 9,525 mm de diâmetro. Esse material tem sido extensivamente usado com sucesso 

como contrapeso em linhas de transmissão de todas as classes de tensão. 

Os cabos serão enterrados no solo com profundidade média de 50 cm à exceção de terrenos 

sujeitos a agricultura mecanizada, onde o contrapeso deverá ser enterrado a uma distância de 

100 cm da superfície do solo. O Quadro 3-7 aponta as principais características do cabo 

contrapeso selecionado. 

Quadro 3-7. Características Gerais do Cabo Contrapeso. 

Características Gerais do Cabo Contrapeso 

Tipo Aço Zincado, 3/8”, SM 

Diâmetro do Cabo 9,525 mm 

Diâmetro dos fios individuais 3,05 mm 

Seção transversal do cabo 51,08 mm² 

Números de fios 7 

Massa unitária 0,407kg/m 

Carga de ruptura mínima 3.151kgf 

Alongamento mínimo em 610 mm 8% 

Classe de zincagem  B 

Peso mínimo da camada de zinco 520g/m² 

Sentido do encordoamento da camada externa A esquerda 

Elaboração: Arcadis, 2020. 

Além dos sistemas de aterramentos ligados às estruturas, inclui-se na proteção a seres 

humanos e animais o aterramento de todas as cercas situadas no interior da faixa de servidão, 

conforme os seguintes critérios: 

▪ As cercas situadas ao longo e no interior da faixa de servidão, serão seccionadas e 

aterradas em intervalos regulares. 

▪ As cercas transversais à Linha de Transmissão serão seccionadas e aterradas nos limites 

da faixa de servidão. 

▪ As cercas, incluindo as eletrificadas, situadas fora da faixa de servidão, porém a uma 

distância de até 50 m do eixo da linha, serão seccionadas a intervalos máximos de 300 m 

e aterradas nos pontos médios dos seccionamentos. 

Usualmente, o seccionamento é feito pela instalação de equipamento plástico no trecho de 

cerca interrompido, conforme Figura 3-19. O seccionador é aplicado com as mãos, 

dispensando o uso de qualquer ferramenta ou equipamento. O arame deve ser seccionado 

após aplicação total do conjunto, utilizando-se, para isto, um alicate de corte. 
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Figura 3-19. Exemplo de seccionador. 

Fonte: MDT LT Açu –Campos 2 - 00-MDE-1418041-619-P-PRM-101. 

Para o aterramento das cercas, após as amarrações com os arames será conectada a uma 

haste de aterramento (cantoneira L de 1 m) por meio de parafuso e chapa de fixação, ou 

presilha bifilar, conforme ilustra a Figura 3-20. 

 

Figura 3-20. Exemplo da aplicação do fio de aterramento em cerca. 

Fonte: MDT LT Açu –Campos 2 - 00-MDE-1418041-619-P-PRM-101. 

No caso de as cercas estarem seccionadas por passagens de qualquer natureza do tipo 

porteira, mata-burro, colchete, etc., estes dispositivos serão aterrados em todos os trechos sob 

a linha. Observe-se que o seccionamento/aterramento das cercas só é executado após a 

obtenção de autorização do proprietário para execução do mesmo. 

3.4. Implantação 

A implantação da Linha de Transmissão (LT) de 500 kV Açu – Campos 2 terá início após a 

concessão da Licença de Instalação e Autorização para Supressão de Vegetação pelo Instituto 

Estadual do Ambiente do estado do Rio de Janeiro, bem como após a obtenção da licença de 

passagem junto aos proprietários das propriedades interceptadas pelo empreendimento. 

Inicialmente, serão instalados os canteiros de obras nos municípios e locais selecionados 

estrategicamente em relação ao traçado e com disponibilidades de infraestrutura adequada.  
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Após a instalação dos canteiros de obras, haverá a mobilização, transporte e armazenamentos 

dos materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras. Nesta etapa também terão início 

as atividades de limpeza da faixa de servidão, abertura da faixa de serviço e acessos 

necessários, conforme definido em projeto executivo do empreendimento. 

Na sequência, serão mobilizadas então as frentes de serviço para a execução das fundações, 

montagem de estruturas e, posteriormente, o lançamento de cabos, seguindo o cronograma 

de obras. 

A figura a seguir apresenta o fluxograma de atividades a serem desenvolvidas para a 

implantação do empreendimento. 

 

Figura 3-21. Fluxograma de etapas de implantação da LT de 500kV Açu – Campos 2. 

Elaboração: Arcadis, 2020. 

A seguir, é apresentada a descrição dos principais aspectos relacionados à fase de 

planejamento e implantação do empreendimento. 

3.4.1. Mobilização para Obras 

3.4.1.1. Canteiros de Obras, Áreas de Apoio de Alojamentos 

A definição dos locais para instalação dos canteiros de obras foi realizada de forma estratégica 

ao longo do traçado da LT de 500kV Açu – Campos 2, observando fatores como: i) logística, 

considerando a procedência da mão de obra especializada e a forma de habitação a ser 

utilizada, tais como alojamentos, hotéis, pensões ou repúblicas; ii) estratégia de execução das 
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obras pela construtora; e iii) espaçamento entre os canteiros, conforme critérios de produção 

da construção e montagem (avanço de obras). 

A seleção definitiva dos terrenos para instalação dos canteiros de obras será realizada com o 

detalhamento do projeto executivo e considerará critérios socioambientais, como: 

▪ Distanciamento mínimo dos corpos d'água, no que diz respeito a Áreas de Preservação 

Permanente (APP). 

▪ Terrenos já alterados ou antropizados, sem cobertura vegetal de porte florestal, de modo 

que a supressão vegetal seja mínima. 

▪ Existência de passivos ambientais. 

▪ Compatibilização do uso pretendido com a legislação municipal de uso e ocupação do solo. 

▪ Acesso principal por rodovias ou estradas vicinais pavimentadas. 

▪ Terrenos planos ou de baixa declividade que possam ser utilizados sem necessidade de 

terraplenagem significativa. 

▪ Inexistência de núcleos urbanos próximo às áreas selecionadas, sujeitos à impacto de 

vizinhança ou necessidade de relocação de centros habitacionais. 

Desta forma, a localização dos canteiros de obras foi realizada visando a minimização dos 

deslocamentos da mão de obra e equipamentos para as frentes de trabalho, bem como a 

minimização dos impactos no meio ambiente e às comunidades lindeiras. No entanto, esta 

localização poderá ser alterada com o detalhamento do projeto executivo e planejamento das 

atividades, assim como tratativas fundiárias ao longo do processo. 

Para a LT de 500 kV Açu – Campos 2, foi prevista a instalação de apenas um (1) canteiro de 

obras dedicado à implantação do empreendimento, localizado no município de Campos dos 

Goytacazes/RJ. A localização preliminar do canteiro em relação ao empreendimento é 

apresentada na Figura 3-24 a seguir. 

Destaca-se que a alocação do canteiro de obras atual aproveitará o terreno utilizado como 

canteiro de obras da linha de transmissão recentemente implantada (LT 345kV), que já tem 

suas estruturas implantadas. A Figura 3-22 e Figura 3-23 demonstram que a área já conta com 

galpão e estruturas administrativas já implantadas.  

  

Figura 3-22. Canteiro da L345kV que será 

utilizado para a LT Açu – Campos 2. 

Figura 3-23. Galpão já instalado no canteiro da 

LT 345kV, que será aproveitado para a LT Açu 

– Campos 2. 
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Figura 3-24. Localização do local de instalação do canteiro de obras, no município de Campos dos Goytacazes RJ. 

Fonte: adaptado de Google Earth e GNA, 2019. 
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O canteiro de obras contará com as seguintes estruturas: 

▪ Escritório geral da obra. 

▪ Escritório para fiscalização da GNA. 

▪ Refeitório. 

▪ Almoxarifado. 

▪ Sanitários. 

▪ Depósito de insumos. 

▪ Unidade médica básica. 

▪ Oficina de manutenção e montagem 

▪ Central de concreto e pátio de estoque. 

▪ Central de resíduos. 

Com o objetivo de utilizar ao máximo a infraestrutura do município de implantação do Canteiro 

de Obras, de forma a fomentar o desenvolvimento econômico local, o alojamento dos 

trabalhadores será realizado, prioritariamente, através da locação de casas e hotéis na região. 

Estes locais funcionarão como repúblicas, observando a capacidade máxima de cada local e 

critérios de saúde, segurança e de manutenção da ordem pública. O quantitativo dos locais 

para o alojamento dos trabalhadores será definido com o detalhamento do projeto executivo 

do empreendimento, na fase de solicitação da Licença de Instalação, e levará em conta a 

capacidade de suporte do município, visando a não inflacionar ou colocar em risco o sistema 

habitacional existente. O transporte dos trabalhadores entre os locais de alojamento e os 

canteiros será feito com os mesmos ônibus que transportarão os profissionais para as frentes 

de serviço. O recolhimento dos profissionais deverá ocorrer em locais predeterminados, 

observando as orientações municipais. 

O layout típico do canteiro de obras a ser instalado é apresentado na Figura 3-25. 
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Figura 3-25. Configuração geral das estruturas presentes nos canteiros de obras. 

A descrição de cada uma das estruturas a serem instaladas no Canteiro de Obras é 

apresentada a seguir. 

A) Instalações de Atendimento Ambulatorial 

O Canteiro de Obras e as frentes de trabalho serão atendidos por serviços especializados em 

medicina do trabalho. A equipe de saúde e as instalações de atendimento ambulatorial serão 

dimensionadas observando-se as disposições das Normas NR-4, que regulamenta os serviços 

especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, e NR-18, que 

estabelece as diretrizes de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

O atendimento de casos mais graves será realizado nos hospitais dos municípios mais 

próximos. 

B) Almoxarifado 

O almoxarifado contempla os pátios de estocagem de bobinas de cabos e ferragens das 

estruturas, além do armazenamento de todos os materiais necessários para a construção da 

LT e que necessitam de cuidados especiais durante o seu armazenamento. 
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C) Oficina de Manutenção e Montagem 

O canteiro de obras contará com oficina para a manutenção periódica de equipamentos e 

veículos, além da lavagem e lubrificação, sempre que necessário. As oficinas serão construídas 

com cobertura, piso impermeabilizado, canaletas de contenção e caixa separadora de 

água/óleo. 

O abastecimento dos veículos será realizado em postos de combustíveis existentes nas 

localidades próximas às frentes de obra, não sendo prevista a instalação de tanques de 

abastecimento de veículos no canteiro de obras. 

D) Central de Concreto 

A Central de Concreto é composta pelo depósito de cimento, prensa para rompimento de corpo 

de prova, tanque bate-lastro, pátio de agregados (areia, brita), reservatórios para água e 

aditivos e balança de cimento.  

Na central é realizada a dosagem dos materiais componentes do concreto e sua transferência 

para o caminhão betoneira. O carregamento é feito de forma manual ou com utilização de 

equipamentos tipo pá carregadeira ou retroescavadeira: o operador da balança faz o controle 

da pesagem dos materiais e sua transferência para o caminhão. Na central, a mistura e 

homogeneização do concreto são feitas no próprio caminhão betoneira, antes de prosseguir 

para a obra. 

E) Central de Resíduos 

Os resíduos de construção serão armazenados em local próprio no canteiro de obras, 

separados de acordo com a sua natureza e armazenados de forma ordenada, podendo ser em 

baias, caçambas, bombonas ou bigbags, entre outros, de acordo com suas características e 

conforme mostra a Figura 3-26. Os resíduos devem ser devidamente classificados e 

identificados no local do armazenamento, para serem continuamente removidos e 

encaminhados para destinação final. Madeiras de construção e ferragens poderão ser 

reutilizadas ou recicladas. 
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Figura 3-26. Croqui das baías de resíduos. 

Fonte: GNA, 2020 

F) Abastecimento de Água 

A forma de abastecimento de água nos canteiros de obras será definida com o detalhamento 

do projeto executivo do empreendimento, na fase de solicitação de Licença de Instalação, e 

considerará três alternativas: i) ligação temporária à rede pública de abastecimento; ii) captação 

a partir de poços artesianos devidamente outorgados; e iii) abastecimento através de 

caminhão-pipa. Estima-se um consumo mensal de aproximadamente 30.000 L de água no 

Canteiro de Obras. 

G) Fornecimento de Energia Elétrica 

A entrada de energia, em baixa e alta, deverá ser executada de acordo com as exigências da 

concessionária elétrica local. A implantação das instalações e rede de entrada deverá estar de 

acordo com as normas técnicas NBR-5410 e procedimentos da concessionária. 

Em locais onde não houver rede pública disponível, será providenciada a instalação de sistema 

de geração de energia, com capacidade compatível com as necessidades para operação de 

equipamentos e iluminação durante a implantação. 

Estima-se um consumo mensal aproximado de 5.000 kWh de energia no Canteiro de Obras. 

H) Tratamento de Efluentes Domésticos 

Em relação ao esgotamento sanitário nos canteiros, caso a rede pública não possa atender a 

vazão das instalações, serão construídas fossas sépticas para tratamento dos efluentes 

sanitários gerados nos banheiros das áreas de vivência, vestiários e áreas administrativas. A 

construção das fossas sépticas seguirá os padrões especificados pelas Normas Técnicas NBR-

7.229:1993 e NBR-9.650:1986 que determinam as características de construção e tratamento 

de esgoto sanitário. 
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Origem e Estimativa da Mão de Obra Empregada 

Durante a fase de instalação do empreendimento, será contratado um número significativo de 

pessoas, com diferentes graus de especialização, que varia desde mão de obra não 

especializada, até profissionais de níveis técnico e superior, como topógrafos, engenheiros 

civis, eletricistas, de produção, florestal e geólogos. 

Será dada prioridade à contratação de pessoas residentes nos municípios interceptados pela 

LT e municípios do entorno, visando diminuir a necessidade de locação de alojamentos e 

interferências nas infraestruturas de saúde e ensino dos municípios, ampliando os impactos 

sociais positivos decorrentes da implantação do empreendimento. 

No pico de obras, previsto entre o 9º e 14º mês de obras, deverá haver a mobilização de até 

101 trabalhadores, conforme histograma apresentado na Figura 3-27 e Tabela 3-2, a seguir. 

 

Figura 3-27. Histograma de mão de obra. 
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Tabela 3-2. Histograma de Mão de Obra. 

Categorias Profissionais 

Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Encarregado 1 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 5 5 3 2 2 

Montador 0 2 2 11 11 11 11 23 20 20 20 20 20 20 25 25 15 10 8 

Aux Topografia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Meio Montador 0 0 0 1 1 1 1 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 2 1 

Servente 3 32 34 34 34 35 35 37 45 45 45 45 45 45 35 35 22 15 10 

Topografo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Motorista 1 7 7 7 7 7 7 9 10 10 10 10 10 10 9 9 5 3 2 

Motorista Munck 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 

Operador Máquinas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pedreiro 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Carpinteiro 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Operador Trator de Pneus 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Vigia 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Operador Moto-Serra 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Operador de Retroescavadeira 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 10 58 60 70 70 71 71 93 101 101 101 101 101 101 90 90 58 42 33 

Fonte:  Memorial Descritivo, GNA, 2020. 
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3.4.2. Fase de Implantação 

3.4.2.1. Abertura de Acessos 

As estradas de acesso têm por objetivo servir as necessidades construtivas da obra e a 

manutenção preventiva e corretiva durante o período de operação do empreendimento. Para a 

implantação da LT de 500kV Açu – Campos 2 será priorizada a utilização dos acessos já 

existentes, tais como rodovias primárias, secundárias, estradas vicinais e vias de serviços 

internas das propriedades. Somente nos casos em que não houver acesso existente disponível 

ou a utilização do acesso seja inviável, serão abertos novos acessos, preferencialmente, pela 

faixa de serviço do empreendimento e, somente quando não houver esta possibilidade, em 

áreas adjacentes à faixa de servidão. Nestes casos, onde seja necessário realizar o acesso 

por fora da faixa de serviço, deverá ser obtida a autorização prévia do proprietário ou 

responsável da área. 

Sempre que necessário, serão providenciadas as melhorias nas vias existentes para que 

possam ser utilizadas durante a construção do empreendimento. Algumas deverão ser 

alargadas para permitir a passagem de veículos de grande porte. Naquelas onde forem 

necessárias atividades de recuperação do leito ou em suas obras de arte, o detalhamento 

dessas medidas será apresentado no Projeto Executivo do empreendimento. 

3.4.2.2. Limpeza do Terreno e Remoção da Vegetação 

A limpeza do terreno e supressão de vegetação deverão ser realizadas na área da faixa de 

servidão, abertura da faixa de serviço, abertura de acessos novos, se necessário, e nas áreas 

de praças de torres e lançamento de cabos, conforme definido em projeto executivo do 

empreendimento. 

A supressão de vegetação poderá ocorrer de duas formas: 

▪ Supressão total/corte raso: técnica de supressão que consiste na retirada total dos 

indivíduos lenhosos (árvores e arbustos) existentes, através da remoção destes mediante 

corte rente ao solo (até 30 cm do solo). Deverá ocorrer na faixa de lançamento de cabos e 

no eixo de interligação entre as torres, com largura de 16 metros, suficiente para o trânsito 

de veículos, transporte de materiais e lançamento de cabos pilotos e condutores. Também 

ocorrerá o corte raso nas áreas de implantação das torres, na abertura de novos acessos 

e nas praças de lançamento. 

▪ Supressão parcial/corte seletivo: técnica de supressão de indivíduos arbóreos 

selecionados em função de critérios pré-estabelecidos, como altura cabo-mata, risco de 

queda sobre as instalações ou risco de acidente ocupacional durante a etapa de 

lançamento dos cabos. O corte seletivo será feito segundo o critério da Norma Técnica 

ABNT NBR 5422/85, que divide a faixa de servidão em três zonas, onde, em cada uma 

delas, determinam-se as alturas máximas em que a vegetação remanescente poderá ficar 

em relação ao cabo condutor e seus acessórios energizados e a quaisquer partes, 

energizados ou não, da própria LT. Na área de corte seletivo, serão definidas as árvores a 

serem cortadas, levando em consideração o porte de cada espécie. Deverão ser 

identificados, de forma clara, os indivíduos a serem removidos da área, ou os que deverão 

permanecer, conforme a situação. 
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Nas praças de torres e de lançamento de cabos deverá ser realizado o corte raso da vegetação 

para a instalação e montagem das estruturas, variando conforme o tipo de estrutura a ser 

instalada. 

Para as torres autoportantes são previstas praças com dimensões de 40 x 40m, totalizando 

0,16 ha por torre, onde será realizada a supressão de vegetação com corte raso.  

Para as torres estaiadas, a supressão de vegetação será realizada apenas na área 

estritamente necessária, contemplando uma abertura maior no centro, para montagem e 

içamento do mastro, e uma abertura de 10×10 m para operação do guindaste e 

armazenamento de materiais, que terão quatro caminhos anexos com 3 m de largura cada, 

além da área dos estais (4×8 m), totalizando até 0,104 ha por torre.  

Para o lançamento de cabos, serão instaladas praças com cerca de 0,385 ha de área. Nestes 

locais deverá ser realizado o corte raso da vegetação, de forma a permitir a instalação das 

máquinas e equipamentos necessários para o lançamento de cabos. 

A limpeza da faixa, o corte de árvores e as atividades de corte seletivo serão feitos de acordo 

com os critérios estabelecidos pela NBR 5422/85 (Projeto de linhas aéreas de transmissão de 

energia elétrica) e o Programa de Supressão de Vegetação, apresentado neste EIA. 

O Quadro 3-8 abaixo apresenta o resumo das áreas em que poderá haver intervenção em 

vegetação da LT 500 kV Açu – Campos 2. 

Quadro 3-8. Resumo das intervenções na vegetação para implantação da LT 500 kV Açu – Campos 

2. 

Tipo de 
Supressão 

Estruturas do projeto 
(intervenção) 

Dimensões 

Corte raso 

Praça de lançamento 0,385 ha 

Praça de torre:  

• Estaiada 

• Autoportante 

 

0,1034 ha 

40x40m (0,160 ha) 

Acessos novos 4 m 

Faixa de lançamento dos cabos 
(faixa de serviço) 

Largura regular de 16 m. 

Canteiro São João da Barra - RJ 3,0 ha 

Corte Seletivo Faixa de Servidão 64 m para LTs 500 kV  

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

Tendo em vista as características da vegetação presente na região de inserção do projeto, na 

qual se verificam fitofisionomias com baixo aproveitamento comercial, serão utilizadas as 

técnicas de supressão semi-mecanizada, com uso de motosserra, e mecanizada, com uso de 

equipamentos apropriados, sem, contudo, realizar a raspagem do solo local. Nas praças de 

montagem e lançamento dos cabos, eventualmente, além da supressão efetuada de forma 

manual, poderá ser necessário efetuar o processo de destoca da área, de modo a permitir o 

trânsito e circulação de veículos e equipamentos 
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3.4.2.3. Fundações e Reaterros 

A implantação das torres demanda atividades de preparação do local onde serão instaladas as 

estruturas, tais como locação das torres e das fundações, definição do tipo de fundação, 

escavação, concretagem e reaterro. 

A definição do tipo e dimensionamento das fundações depende dos aspectos geológicos e 

geotécnicos do terreno onde serão instaladas as estruturas das torres e do tamanho, carga e 

altura das torres. 

O material escavado para as fundações das estruturas será armazenado para utilização, 

prioritariamente, como reaterro nas próprias imediações da torre. Previamente à escavação, 

deverá ser removida a camada orgânica do solo e armazenada para utilização na 

recomposição das áreas afetadas. Nos casos em que forem instaladas fundações com 

tubulões, onde o vão escavado é totalmente preenchido pela estrutura de concreto, o material 

excedente da escavação será espalhado homogeneamente sobre a área de praça da torre, 

evitando-se as áreas com presença de vegetação.  

Nesse sentido, tendo em vista as metodologias usadas para esse tipo de empreendimento, 

pode não ser necessário o uso de áreas de bota-fora, ou áreas de empréstimo, para a 

implantação das torres, ou, se for o caso, o uso limitado destas áreas. Contudo, a definição da 

necessidade de utilização de áreas de empréstimo e áreas de bota-fora será definida com o 

detalhamento do projeto executivo do empreendimento, na fase de solicitação de Licença de 

Instalação. 

3.4.2.4. Concretagem 

A concretagem das fundações das torres será realizada a partir de caminhões betoneiras, 

carregados no canteiro de obras. O concreto utilizado será obtido de fornecedores locais ou 

produzido em centrais móveis, a serem instaladas no canteiro de obras. 

Serão utilizadas formas metálicas ou de madeira industrializada, maximizando a possibilidade 

de reaproveitamento do material. A fundação não deverá ser desformada até que o concreto 

tenha suficiente resistência estrutural e possa suportar seu próprio peso e as cargas normais 

de construção. Serão comprovadas as dimensões e condições finais do concreto após a 

retirada da forma. 

O Canteiro de Obras contará com local apropriado para a lavagem dos caminhões e depósito 

das sobras de concreto removidos dos locais de aplicação para posterior aproveitamento. 

Durante todo o processo de transporte, concretagem e lavagem dos caminhões, deverão ser 

adotados procedimentos adequados para evitar a contaminação do solo. 

3.4.2.5. Locação e Montagem das Torres 

A localização de cada torre é determinada após a realização de levantamentos topográficos e 

de acordo com os aspectos ambientais da área de implantação do empreendimento, como a 

presença de vegetação, áreas de preservação permanente, recursos hídricos, núcleos 

habitacionais, dentre outros aspectos, priorizando a locação das torres em locais em que as 

interferências sejam mínimas. 
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Após a realização das fundações, a montagem das torres será realizada com o auxílio de 

guindastes e outros equipamentos pesados. 

A) Montagem de Torres Estaiadas 

Após a verificação da aptidão das fundações do mastro central e das bases dos estais quanto 

aos esforços de trabalho, pode-se iniciar a montagem e levantamento das torres. 

A montagem das torres estaiadas pode ser realizada das seguintes formas: i) manualmente 

(peça por peça); ii) por seções, na qual os mastros são pré-montados no solo, para posterior 

içamento e alinhamento mastro a mastro, até obtenção da estrutura completa da torre; ou iii) 

através de pré-montagem completa da estrutura no solo, seguida de seu içamento, com a 

utilização de equipamento de içamento tipo guindaste. 

Para o alinhamento da estrutura no solo, é necessária a planificação da praça de montagem 

por meio da realização de pequena terraplenagem no local. Pode ser também utilizado o auxílio 

de apoios de madeira, o que evita o contato da estrutura com o solo, evitando-se assim a 

necessidade de maiores movimentos de terra na área. 

Após a execução do alinhamento da estrutura no solo, obedecidas as tolerâncias indicadas 

nas especificações do fabricante, os parafusos e as porcas deverão ter seu aperto final aplicado 

ainda nesta situação. A partir daí, procede-se ao içamento da mesma com o auxílio de um 

guindaste. 

Durante o içamento, a estrutura não poderá, em hipótese alguma, ser arrastada diretamente 

sobre o solo. Para evitar o arrasto citado anteriormente, utilizar-se-ão carrinhos especiais 

fixados na parte inferior de cada mastro. 

Mantidas as condições de segurança dos trabalhadores, as torres poderão vir a ser montadas 

manualmente, pelo processo peça a peça, utilizando-se, neste caso, a aplicação de estais 

provisórios durante o processo de montagem em questão. Assim, evita-se o uso de guindaste 

e área de pré-montagem no solo. A montagem manual das torres poderá ser utilizada em áreas 

de maior sensibilidade ambiental ou em áreas de difícil acesso. 

B) Montagem de Torres Autoportantes 

Para torres autoportantes, a estrutura metálica poderá ser montada manualmente, peça a peça, 

mediante emprego de roldanas, cordas e guinchos de carga relativamente baixa; ou com 

equipamentos de elevação de carga, a qual consiste na pré-montagem de partes da torre no 

chão, sobre apoios de madeira nos segmentos a serem elevados, para posterior içamento, 

alinhamento e fixação. 

Em ambas as modalidades começam com a montagem inicial dos montantes inferiores 

(sapatas) com suas correspondentes treliças. 

Paralelamente à implantação das estruturas, serão realizadas obras de drenagem no entorno, 

de forma a evitar a ocorrência de erosão hídrica, como valetas e canais escoadouros de águas 

pluviais, preservando as estruturas de quaisquer basculamentos em função de eventuais 

descalçamentos. Neste sentido, também será realizada a revegetação das áreas do entorno 

imediato das torres com espécies herbáceas.  
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3.4.2.6. Lançamento dos Cabos Condutores, Para-raios e Acessórios 

A) Planejamento e Preparo das Praças de Lançamento de Cabos 

Inicialmente, será elaborado um Plano de Lançamento, o qual contemplará a localização das 

praças de lançamento (puller e freio), cruzamentos encontrados no lançamento (rodovias, 

ferrovias, LTs), escolha de materiais e ancoragens. Nesta etapa, serão verificas e estudadas 

alternativas de localização das praças de lançamento, de forma a evitar locais em que as 

estruturas extremas dos tramos sejam submetidas a esforços excessivos por ocasião do 

lançamento dos condutores e emendas em vãos de cruzamentos com rodovias, ferrovias ou 

linhas de transmissão. 

A localização das praças de lançamento também levará em conta as condições do solo, 

vegetação e viabilidade de transporte de equipamentos e bobinas de cabos. Quando situadas 

em terrenos desnivelados, o local deverá ser nivelado previamente, evitando-se cortes 

acentuados no terreno, e ter acesso livre para o estoque das bobinas de cabos condutores. 

Desta forma, será dada prioridade na seleção de áreas já degradas e de topografia plana, 

evitando-se, ao máximo, a necessidade de nivelamento do solo e supressão de vegetação. 

Quando da localização das praças de lançamento de cabos, será observada a distância legal 

de recursos hídricos definida como Área de Preservação Permanente, evitando-se a 

localização das praças nestes locais.  

As praças de lançamentos de cabos têm caráter provisório e localizar-se-ão dentro da faixa de 

servidão da LT,  estimando-se aproximadamente 19 praças ao longo do traçado da LT 500 kV 

Açu – Campos 2. A definição exata da localização das praças de lançamento de cabos será 

realizada no detalhamento do projeto executivo do empreendimento, a ser apresentado na 

solicitação da Licença de Instalação. 

As praças de lançamento poderão ter dimensões variáveis de acordo com os equipamentos a 

serem utilizados. Entretanto, a dimensão média será de aproximadamente 3850 m².  

Serão adotadas medidas de contenção de processos erosivos, devendo-se manter, tanto 

quanto possível, a vegetação rasteira. Em locais próximos a cursos d’água, serão adotadas 

medidas e implantadas contenções durante a execução da praça visando evitar alterações ou 

interrupção do sistema de drenagem natural e o carreamento de sedimentos para o corpo 

d’água. 

Após a finalização das atividades construtivas, as praças de lançamento e acessos provisórios 

poderão ser desmobilizadas, vindo a ser recuperadas de modo que adquiram as mesmas 

condições de uso do solo existentes antes da intervenção. 

B) Instalação do Sistema de Aterramento 

Antes da execução do lançamento de cabos para-raios, será feita a instalação de cabos 

contrapeso do sistema de aterramento, em valetas com profundidade conforme projeto. Os 

suportes da linha deverão ser aterrados de maneira a tornar a resistência de aterramento 

compatível com o desempenho desejado e a segurança de terceiros. O aterramento se 

restringirá à faixa de segurança da LT e não deve interferir com outras instalações existentes 

e com atividades desenvolvidas dentro da faixa.  
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O lançamento dos cabos condutores somente será realizado após a instalação dos cabos para-

raios. 

C) Lançamento de Cabos 

Com os isoladores corretamente instalados, inicia-se a passagem dos cabos condutores e 

para-raios da linha de transmissão. O lançamento dos cabos e para-raios ocorrerá em 

segmentos. Em cada segmento serão instaladas duas praças de lançamento: uma para 

posicionamento do Freio e uma para posicionamento do Puller. Estes equipamentos deverão 

ficar no eixo da fase a ser lançada, a uma distância mínima igual ao triplo da altura da primeira 

torre a ser lançada. Freio e Puller são equipamentos que trabalham conjuntamente, de forma 

que, à medida que o Freio solta os cabos condutores, o Puller os puxa. 

O método construtivo adotado para a LT prevê o lançamento tensionado dos cabos, o que 

diminui a necessidade de desmatamento na faixa de servidão. Ainda assim, será necessária a 

abertura de faixa de serviço de cerca de 16 m de largura, de forma que seja evitado o 

enroscamento dos cabos em galhos durante a atividade. Em áreas florestadas, buscando evitar 

a necessidade de supressão de vegetação, poderão ser adotadas técnicas de lançamento que 

demandem menor ou nenhuma supressão. 

O processo se inicia com o lançamento do cabo piloto por trator ou veículo normal. Ao lançar-

se o cabo, deve-se verificar a livre circulação do mesmo e evitar possíveis engates. O cabo 

guia “piloto” (cabo de aço 3/4”) puxará os condutores diretamente das bobinas para as roldanas 

nas torres, sem tocar o solo (tensionado). O desenrolamento dos condutores será efetuado 

com o auxílio de cabo piloto antitorção, previamente estendido ou com o uso do pré-piloto, que 

é provido de rolamentos blindados que lhe permite melhores condições de trabalho, com o 

mínimo de atrito.  

O desenrolamento da bobina deverá ser feito de uma só vez, sempre que possível, verificando-

se o bom estado do cabo. Os trechos danificados ou com defeitos de fabricação deverão ser 

eliminados. Serão adotadas medidas adequadas de proteção do cabo, evitando o arraste sobre 

rochas ou superfícies abrasivas, visando manter a sua integridade. 

As bobinas de cabo, durante o desenrolamento, estarão suficientemente afastadas do freio, 

para permitir o desenrolamento total do cabo, evitando sobras de cabos nas bobinas, apesar 

das diferenças de comprimento. Após sua utilização em campo, as bobinas vazias deverão 

retornar ao pátio de materiais, podendo ser reaproveitadas para outros fins. 

As sobras de cabos serão enroladas separadamente em cada bobina, especificando em 

etiqueta à prova de intempéries o comprimento aproximado, peso, bitola e nome do fabricante 

e retornadas ao pátio de material, com vistas ao seu reaproveitamento. 

Após os lançamentos, todos os cabos serão grampeados, nivelados e espaçados, de forma a 

evitar a colisão entre si durante a ação do vento. 

Nos cruzamentos da linha de transmissão em construção com outras linhas, rodovias, estradas, 

rios, etc., serão feitos sistemas de pórticos de madeira (ex.:empancaduras) ou outras proteções 

para proteger o cabo de danos e evitar riscos de acidente nestas travessias, conforme 

exemplificam as  
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Figura 3-28. Exemplo de empancaduras 

implantadas na travessia de vias. 

Figura 3-29. Exemplo de sinalização nas vias 

onde ocorrerão as travessias 

Para os cruzamentos com linhas elétricas aéreas, onde os trabalhos de lançamento sejam 

realizados com linha energizada, será elaborado um estudo específico considerando o 

procedimento “Cruzamento com linhas de alta tensão energizadas e estradas”. 

3.4.2.7. Demanda e origem de água e energia 

A demanda de água se concentrará no Canteiro de Obras. Conforme abordado no item 3.4.1.1, 

a definição do sistema de abastecimento de água no Canteiro de Obras será realizado após a 

seleção definitiva do local de implantação do canteiro, na fase de solicitação de licença de 

instalação do empreendimento, e poderá ser de três meios: ligação temporária à rede pública 

de abastecimento, captação a partir de poços artesianos, devidamente outorgados, ou por 

carro pipa. A estimativa é de um consumo mensal de aproximadamente 30.000 L de água no 

Canteiro de Obras. 

Já o suprimento de energia será realizado através da rede pública de abastecimento existente 

no local. Em locais em que não haja disponibilidade de fornecimento pela rede pública, será 

providenciada a instalação de sistema de geração de energia, com capacidade compatível com 

as necessidades para operação de equipamentos e iluminação durante a implantação, 

estimando-se um consumo aproximado de 5.000 kW. Com relação ao sistema de drenagem 

de águas superficiais e águas contaminadas do Canteiro de Obras, os efluentes gerados na 

Oficina de Manutenção e Montagem serão captados em canaletas de contenção e direcionados 

para caixa separadora de água e óleo. Já os efluentes sanitários gerados nas áreas 

administrativas e alojamentos, caso o canteiro não possa ser atendido pela rede pública de 

tratamento de efluentes, serão destinados à uma fossa séptica a ser instalada no local, em 

conformidade com as Normas Técnicas NBR 7.229:1993 e NBR 9.650:1986. 

3.4.2.8. Instalação do Sistema de Sinalização para Linhas de Transmissão 

Para a sinalização, serão identificados os pontos obrigatórios (rotas aeroviárias, vales 

profundos, cruzamentos com rodovias, ferrovias e outras linhas de transmissão), para os quais 

serão executados projetos específicos de sinalização aérea e de advertência, baseados nas 

Normas da ABNT e nas exigências de cada órgão regulador envolvido, bem como nos 
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levantamentos executados durante os estudos ambientais para o licenciamento ambiental do 

empreendimento. 

As sinalizações a serem aplicadas na linha serão de 2 (dois) tipos: Sinalização para 

Identificação e Sinalização de Advertência. 

▪ Sinalização para Identificação linha de transmissão, das estruturas e das fases: tem por 

principal objetivo possibilitar a identificação pelos funcionários, da linha ou parte da 

mesma, quando da execução dos serviços de manutenção e de inspeção aérea ou 

terrestre. Serve, também, como referência para terceiros, quando estes necessitam de 

alguma comunicação com a empresa. A sinalização de identificação será realizada por 

meio de placas. 

▪ Sinalização de Advertência: tem por objetivo a segurança física e operacional da 

instalação, bem como a segurança de terceiros e será aplicada em locais de fácil acesso 

e com possibilidade de trânsito de pedestres próximo ao suporte, tais como, travessias de 

estradas, ferrovias, proximidades de núcleos residenciais, áreas de lazer, escolas, etc., 

utilizando-se placas de sinalização de perigo. 

O cabo para-raios também deverá ser sinalizado mediante instalação de esferas de 

sinalização, a qual tem cor laranja internacional, diâmetro de 600 mm e espessura não inferior 

a 2,5 mm. Esses dispositivos devem atender aos requisitos da Norma NBR-15237/2005 no que 

se refere aos materiais utilizados e ao detalhamento do projeto. 

Haverá sinalização nos estais das estruturas, com destaque para aquelas situadas em regiões 

de cultura agrícola mecanizada ou em áreas de trânsito de veículo. 

Durante o desenvolvimento do projeto executivo, será elaborado estudo específico para 

avaliação da necessidade de instalação de sinalizadores de avifauna, considerando os 

resultados dos estudos ambientais elaborados na fase de licenciamento prévio do 

empreendimento. Os estudos indicarão os locais com presença significativa de comunidades 

de avifauna e rotas migratórias, determinado os locais em que deverão ser instalados 

sinalizadores de avifauna, tendo em vista o potencial de colisão de tais espécies com os cabos 

da LT. Os sinalizadores serão instalados após o lançamento dos cabos para-raios, garantindo 

o correto posicionamento, de acordo com as necessidades locais. 

3.4.2.9. Revisão final e Comissionamento 

Durante a etapa de comissionamento, será realizada a vistoria de toda a extensão do 

empreendimento, visando identificar possíveis não-conformidades técnicas e ambientais e 

situações com potencial de causar danos à LT ou à população. Será elaborado um relatório 

técnico apontando os desvios identificados, caso ocorram, prazo de adequação e responsável 

por sanar as pendências identificadas. 

Na fase de comissionamento serão inspecionados os seguintes itens, além dos critérios 

técnicos: 

▪ Áreas florestais remanescentes. 

▪ Vãos livres de segurança, verticais e laterais, entre árvores e a LT. 

▪ Limpeza de proteção contrafogo. 
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▪ Proteção contra erosão e ação das águas pluviais. 

▪ Reaterro das bases das estruturas. 

▪ Condições dos corpos d’água. 

▪ Condições dos acessos. 

▪ Recuperação de áreas degradadas. 

Após o comissionamento, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) pode emitir a 

autorização para energização das instalações, que também deverá estar autorizada para 

operação pelo órgão ambiental. 

3.4.2.10. Desmobilização das obras e recuperação de áreas degradadas 

Após o encerramento das atividades construtivas, será realizada a desmobilização do canteiro 

de obras, contemplando o desmonte das estruturas, destinação adequada de equipamentos, 

materiais e resíduos, esgotamento de fossas, limpeza e recuperação da área, visando a 

entrega do local conforme as características originais do terreno no momento do recebimento 

pelo empreendedor. 

As demais áreas abertas exclusivamente para fins construtivos e que não serão utilizadas 

durante a operação da LT, tais como acessos provisórios, áreas de apoio às obras e praças de 

lançamento de cabos, também deverão ser desativadas com o encerramento das obras. A 

recuperação dessas áreas será feita de maneira que o terreno possa recuperar o uso que 

possuía anteriormente, considerando a implementação de medidas de controle de erosão, 

drenagens e recuperação de áreas degradadas. 

A mão de obra local contratada para a implantação da LT também será desmobilizada 

gradativamente de acordo com o andamento das obras. Durante a dispensa dos profissionais 

serão seguidos os trâmites estabelecidos pela legislação trabalhista brasileira, garantindo-lhes 

todos os direitos devidos. 

3.5. Operação  

A operação e o controle das linhas de transmissão serão realizados a partir das subestações 

existentes nas extremidades da LT. 

As ações relacionadas à manutenção e operação do empreendimento se referem, 

principalmente, às inspeções periódicas por via aérea ou terrestre, com o objetivo de verificar 

a integridade das estruturas metálicas, cadeias de isoladores, seccionamentos e aterramentos 

de cercas, cabos condutores, acessos às torres e situação da faixa de servidão.  

A inspeção periódica das linhas por via terrestre será realizada utilizando-se os acessos 

abertos durante as obras de implantação do empreendimento, e, por via aérea, através de 

aviões e/ou helicópteros, sendo sempre registradas em um diário de manutenção. 

Durante as inspeções, serão observados, principalmente, os seguintes itens: 

▪ Equipamentos. 

▪ Medição do potencial de corrosão (aperiódico). 

▪ Reparo / substituição de cabos condutores e para-raios, incluindo OPGW. 
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▪ Instalação e verificação da sinalização (aérea e placas de advertência). 

▪ Inspeção e manutenção de espaçadores. 

▪ Medição de campos elétrico e eletromagnético (aperiódico). 

▪ Ensaios de vibração eólica (aperiódico). 

▪ Medição de níveis de corona (aperiódico). 

▪ Substituição de isoladores. 

▪ Manutenção do sistema de aterramento (cercas e estruturas). 

▪ Focos de erosões. 

▪ Invasão - edificações na faixa de servidão. 

▪ Condições adequadas nos cruzamentos com rodovias. 

▪ Condições adequadas nas travessias com outras LT. 

▪ Respeito às restrições de uso do solo. 

As estradas de acesso às torres também passarão por manutenções corretivas, 

periodicamente, visando garantir que eles permaneçam trafegáveis, com sistemas de 

drenagem, obras de arte, porteiras e colchetes em bom estado de conservação e que sejam 

compatíveis com as demandas locais.  

A vegetação presente na faixa de servidão também será inspecionada e poderá ser alvo de 

cortes seletivos, sempre que identificada que, devido a seu crescimento, possa colocar a linha 

de transmissão em risco de desligamento por curto-circuito. 

Os serviços de manutenção preventiva (periódica) e corretiva (restabelecimento de 

interrupções) caberão às equipes de manutenção da GNA. Estas equipes trabalharão em 

regime de plantão e normalmente estarão alocadas em escritórios regionais, em condições de 

atender prontamente as solicitações que venham a ocorrer. 

3.5.1. Equipe Técnica Envolvida 

Para as rotinas administrativas e de suporte à manutenção e demais atividades durante a 

operação do empreendimento, será necessária a mobilização de sete (7) profissionais, com 

formação superior e técnica, conforme formação apresentada na Tabela 3-3 a seguir. 

Tabela 3-3. Relação de profissionais necessários durante a fase de operação da LT de 500kV Açu 

– Campos 2. 

Profissional N° 

Engenheiro Eletrotécnico 1 

Engenheiro Mecânico 1 

Técnico Eletrotécnico 1 

Técnico Químico 1 

Técnico de Segurança 1 

Montador Eletromecânico 1 

Administrativo 1 
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Total  7 

Fonte: Memorial Descritivo, GNA, 2020. 

3.6. Cronogramas 

3.6.1. Cronograma Físico 

No Quadro 3-9 a seguir, são apresentadas as etapas de implantação do empreendimento até 

a fase de operação comercial, compreendendo um total de 31 meses previstos. 

Nos onze primeiros meses estão previstas as atividades referentes à Engenharia e elaboração 

do Projeto Executivo. Os serviços de topografia serão realizados entre o 3º e o 7º mês. Entre 

o 8° e 27° mês há previsão para fabricação e fornecimento de equipamentos e materiais. A 

construção do empreendimento tem previsão de início no 11º mês, enquanto a montagem das 

torres deverá ocorrer a partir do 12º mês, com o cabeamento sendo realizado após o 20º mês. 

O comissionamento está previsto para ser realizado entre o 18° e 31° mês, quando se almeja 

o início de operação do empreendimento. 
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Quadro 3-9. Cronograma geral do empreendimento. 
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3.6.2. Cronograma Financeiro 

Para a implantação do empreendimento, são previstos investimentos no entorno de R$: R$ 

R$106.300.658,00 (cento e seis milhões, trezentos mil, seiscentos e cinquenta e oito reais)4, 

cujo desembolso deverá ocorrer conforme o andamento das obras e atividades desenvolvidas, 

prevendo-se o seguinte cronograma financeiro (Quadro 3-10 e Figura 3-30). Observa-se que 

o maior montante deverá ser desembolsado entre o 16º e 20º meses, período em que antecede 

a início da fase de lançamento de cabos. 

Quadro 3-10. Cronograma financeiro do empreendimento. 

Data Desembolso Desembolso Acumulado Data Desembolso Desembolso Acumulado 

M1 386.547,85 386.547,85 M17 7.768.125,01 54.608.555,98 

M2 386.547,85 773.095,69 M18 7.768.125,01 62.376.680,98 

M3 918.051,14 1.691.146,83 M19 7.768.125,01 70.144.805,99 

M4 918.051,14 2.609.197,97 M20 9.185.467,11 79.330.273,10 

M5 386.547,85 2.995.745,82 M21 5.110.608,56 84.440.881,66 

M6 386.547,85 3.382.293,66 M22 2.807.427,63 87.248.309,30 

M7 1.095.218,90 4.477.512,56 M23 2.807.427,63 90.055.736,93 

M8 3.752.735,35 8.230.247,91 M24 1.744.421,05 91.800.157,99 

M9 3.752.735,35 11.982.983,27 M25 1.744.421,05 93.544.579,04 

M10 3.044.064,30 15.027.047,56 M26 1.417.342,11 94.961.921,15 

M11 4.638.574,17 19.665.621,73 M27 2.126.013,16 97.087.934,31 

M12 5.315.032,90 24.980.654,63 M28 3.189.019,74 100.276.954,05 

M13 5.642.111,85 30.622.766,48 M29 1.771.677,63 102.048.631,68 

M14 2.984.595,40 33.607.361,88 M30 2.126.013,16 104.174.644,84 

M15 5.464.944,08 39.072.305,96 M31 2.126.013,16 106.300.658,00 

M16 7.768.125,01 46.840.430,97 - - - 

Elaboração: Arcadis, 2020. 

 

4 Desconsiderando impostos. 
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Figura 3-30. Curva de investimento financeiro acumulado. 

Elaboração: Arcadis, 2020. 
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4. Alternativas Locacionais Tecnológicas 

4.1. Alternativas Tecnológicas 

Este item descreve alternativas tecnológicas para o projeto da LT 500 kV, destacando suas 

vantagens e desvantagens socioeconômicas e ambientais, justificando a escolha da que possui 

menor impacto em relação às demais, considerando-se as fases de construção e operação do 

empreendimento.  

Foram analisadas as seguintes alternativas:  

(i) Linhas aéreas de transmissão de energia elétrica projetadas conforme a Norma 

ABNT NBR 5422:1985; 

(ii) Linhas de transmissão subterrâneas projetadas de acordo com as prescrições das 

Normas Técnicas IEC 60287 e IEC 60853, ou sucessoras; 

(iii) Linhas aéreas de transmissão com torres alteadas em relação às condições básicas 

da Norma ABNT NBR 5422:1985  

4.1.1. Linhas Aéreas de Transmissão de Energia  

As condições fixadas na NBR 5422:1985 garantem níveis mínimos de segurança para a 

operação e a limitação das perturbações em instalações próximas as linhas de transmissão 

aéreas de 38 kV a 800 kV. Trata-se de alternativa tecnológica consolidada mundialmente, em 

razão de critérios técnicos, econômicos e socioambientais. Na própria Área de Influência Direta 

da LT 500 kV há uma linha aérea, a LT 345 kV que liga Subestação Açu, no Porto do Açu, à 

Subestação Campos, em Campos dos Goytacazes (Figura 4-1), bem como linha de 

transmissão em 138kV da ENEL para alimentar a Ferroport. Trata-se de exemplos vizinhos e 

recentes de LTs convencionais isoladas a ar, com utilização de cabos aéreos de alumínio e 

alumínio liga.  
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Figura 4-1. LT 345 kV, de propriedade da UTE GNA I Geração de Energia.  

Conforme o Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2019 (EPE, 2019), a extensão das linhas 

de transmissão do Sistema Interligado Nacional no ano-base 2018 foi de 132.847 km (Tabela 

4-1). Desse total, a maior parte é de linhas aéreas. O mesmo cenário é projetado pela Empresa 

de Pesquisa Energética – EPE para os próximos anos (Figura 4-2). 

Tabela 4-1. Extensão das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional - SIN (km). 

Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2019 (ano-base 2018). 
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Figura 4-2. Sistema Interligado Nacional, horizonte 2024 (Plano Decenal de Expansão de Energia 

2024).  

As linhas aéreas utilizam torres metálicas de projetos e dimensões compatíveis com a natureza 

da região ou obstáculos atravessados pela linha ou que dela se aproximem, segundo a seção 

10 da NBR 5422:1985. Consideram-se, dentre outros: (a) locais acessíveis apenas para 

pedestres, (b) locais onde circulam máquinas agrícolas, (c) rodovias, ruas e avenidas, (d) 

ferrovias, (e) águas navegáveis, (e) águas não navegáveis, (f) linhas de energia elétrica, (g) 

linhas de telecomunicações, (h) telhados e terraços, (i) paredes, (j) instalações transportadoras, 

(k) veículos rodoviários e ferroviários. Cada categoria tem uma distância básica a ser 

respeitada no dimensionamento da linha, como exemplificado na Figura 4-3.  
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Figura 4-3. Ilustração das distâncias de segurança definidas na NBR 5422:1985 para locais 

acessíveis somente a pedestres, travessia de rodovias, travessia de vias navegáveis e telhados 

e terraços.  

As condições que devem ser satisfeitas nas travessias de linhas aéreas sobre outras linhas 

elétricas ou de telecomunicações, vias de transporte, edificações, florestas e demais formas 

de vegetação consideradas de preservação permanente e Unidades de Conservação são 

detalhadas na seção 10 da NBR 5422:1985.  

A determinação da largura das faixas de segurança de linhas aéreas de transmissão de energia 

elétrica leva em conta o balanço dos cabos devido à ação do vento, efeitos elétricos e 

magnéticos, posicionamento das fundações, posicionamento dos suportes (torres) e estais das 

torres bem como o paralelismo com outras linhas, gasodutos ou ferrovias/metrôs. A NBR 

5422:1985 estabelece que a limpeza da faixa de segurança e a construção de faixas de acesso 

devem ser executadas de forma a mitigar impactos ambientais, destacando que a vegetação 

rasteira deve ser sempre preservada, com o objetivo de evitar erosão do solo.  

Após a montagem da linha, é permitida a utilização do terreno da faixa de segurança para 

culturas, desde que a distância entre o top das culturas e o condutor na condição de flecha 

máxima, sem vento, respeite os limites estabelecidos no item 13.2 da NBR 5422:1985. Além 

disso, é permitido instalar irrigação localizada com tubos de PVC e porteiras e cerca de arame 

seccionadas e aterradas nessa faixa.  

Apesar da permissão para determinadas atividades sob as linhas aéreas, há proibições que 

representam impactos socioeconômicos para esse tipo de empreendimento, tais como:  

▪ Construção de benfeitorias (casas, galpões, áreas de lazer, estacionamentos, depósitos); 
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▪ Estacionamento de veículos e máquinas; 

▪ Plantio de árvores de médio e grande porte ou culturas que usem queimadas para manejo, 

como cana-de-açúcar, sendo, todavia, permitida a utilização da faixa de servidão para 

pelos superficiários para os demais casos de cultura ou atividades agropastoris; 

▪ Instalação de cercas elétricas; 

▪ Uso de sistema de irrigação por pivô central.  

O descumprimento dessas restrições de ocupação do solo pode implicar interrupções no 

fornecimento de energia e riscos de acidentes.     

4.1.2. Linhas de transmissão subterrâneas 

Segundo a Nota Técnica emitida em 2017 pela EPE (Definição de parâmetros iniciais para o 

planejamento de linhas de transmissão subterrâneas), a implantação de linhas de transmissão 

aéreas nas proximidades de regiões metropolitanas brasileiras tem encontrado dificuldades 

crescentes, por falta de espaço e por restrições ambientais e sociais. Nesses casos, a linha de 

transmissão isolada (GIL, marítima e subterrânea) é uma solução disponível, mas na maioria 

dos projetos nacionais aplicadas apenas para pequenas extensões em centros urbanos 

densamente povoados ou para interligações insulares marítimas. No Brasil, há projetos 

recentes com linhas subterrâneas implantadas ou com recomendações da EPE para a 

expansão da Rede Básica em regiões metropolitanas (e.g., linha de 230 kV em Porto Alegre, 

linha de 345 kV em São Paulo, linhas de 230 kV em Manaus, Belém e Florianópolis). 

A Nota Técnica da EPE explica que os cabos subterrâneos utilizados para transmissão e/ou 

distribuição de energia elétrica consistem de condutores trançados formados por metais de alta 

condutividade como o cobre ou alumínio, os quais são isolados com papel Kraft impregnado 

com fluido ou materiais poliméricos que são extrudados ao redor de um condutor central. O 

arranjo singular ou de múltiplos núcleos é encapsulado por um ou mais invólucros externos. 

Quando necessário, os condutores podem ser revestidos por camadas impermeáveis a água 

ou protegidos por uma armadura metálica. 

Quando comparadas às linhas aéreas, as linhas de transmissão subterrânea exigem menos 

espaço para transmitir a mesma quantidade de energia. A mínima radiação eletromagnética 

permite que sejam instaladas perto ou até mesmo dentro de edificações. Assim, representam 

uma alternativa tecnológica importante para locais com restrições de espaço, tais como plantas 

industriais e áreas urbanas com alta densidade populacional. A faixa de servidão também é 

inferior à de uma linha aérea (Figura 4-4).  
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Figura 4-4. Ilustração esquemática de uma faixa de servidão de linha de transmissão subterrânea 

de aproximadamente 500 kV em Corrente Contínua projetada pela SIEMENS, que requer todavia 

alteração no ponto de conexão e nos equipamentos elétricos tendo em vista ser em Corrente 

Contínua. 

Fonte: Adaptado de <https://new.siemens.com/global/en/products/energy/high-voltage/power-

transmission-lines/gas-insulated-lines.html >. 

Apesar das vantagens técnicas em determinadas situações, as linhas subterrâneas têm custos 

muito mais elevados (EPE, 2017), em razão de fatores como restrição maior do direito de 

passagem com relação a restrição do plantio ou movimentação de máquinas de grande porte 

na faixa de servidão das áreas rurais (que é a característica predominante do presente 

empreendimento), manutenção mais especializada e não visual, conflitos e interferências 

construtivas com redes de saneamento, gasodutos, rodovias, ferrovias, telecomunicações e 

iluminação pública.  

No que diz respeito aos aspectos sociais e ambientais, há desvantagens em comparação com 

as linhas aéreas. A mais relevante é a necessidade de escavação de toda a extensão da linha 

para a instalação dos cabos (Figura 4-5) e aplicação de grande volume de concreto para 

envelopamento dos cabos por questões de segurança das travessias e das áreas com 

movimentação de veículos e máquinas pesadas. Assim, há maiores alterações na cobertura 

vegetal, no solo, em recursos hídricos, estradas outros obstáculos atravessados pela linha ou 

que dela se aproximem. Assemelha-se, portanto, à obra de um gasoduto, como o GASOG, 

outro empreendimento da Gás Natural Açu na Área de Influência Direta da LT 500 kV e da LT 

345 kV. Em consequência, os impactos ambientais previstos para uma obra dessa natureza 

são mais significativos que os de linhas aéreas. Emissões sonoras e poeira representam 

aspectos ambientais relevantes nessas obras, devido à movimentação de terra.  

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/high-voltage/power-transmission-lines/gas-insulated-lines.html
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/high-voltage/power-transmission-lines/gas-insulated-lines.html
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Figura 4-5. Ilustração esquemática de uma de linha de transmissão subterrânea de 420 kV (do 

tipo GIL: com dutos metálicos e isolada a gás) projetada pela SIEMENS AG (importada), 

destacando a escavação necessária para a instalação desse tipo de empreendimento.  

Fonte: Adaptado de < https://new.siemens.com/global/en/products/energy/high-voltage/power-

transmission-lines/gas-insulated-lines.html >. 

Mesmo com uma faixa de servidão menor que o de uma linha aérea de tensão equivalente, a 

linha subterrânea acarreta elevado risco de acidente em caso de escavações inadvertidas que 

venham a romper o isolamento de um cabo de 500 kV, com maior impacto ao uso da faixa de 

servidão pelos superficiários, com  restrição do plantio e trânsito de equipamentos de grande 

porte ou mesmo ao isolamento com cercas de toda a faixa de servidão, além da necessidade 

do envelopamento de concreto dos cabos subterrâneos.  Em áreas predominantemente rurais, 

como no caso do traçado previsto para a LT 500 kV esse tipo de cenário acidental deve ser 

considerado na escolha de alternativas tecnológicas, pois há menor controle de acesso de 

máquinas e equipamentos nas imediações da linha e, com a alternativa aérea procura-se 

manter a possibilidade de exploração da faixa de servidão pelos superficiários para o plantio 

de colheitas de pequeno porte, pastoreio e mesmo a movimentação de máquinas agrícolas.  

Em relação ao aspecto econômico, inexiste no mercado brasileiro cabo isolado para tensão em 

500 kV. E, mesmo que existisse, o custo de aplicação de cabo isolado seria impeditivo para o 

projeto de transmissão da GNA, cujo custo previsto para uma LT aérea convencional já 

ultrapassa R$ 100 milhões além de ser necessário adequações impactantes nos pontos de 

conexão (que traria grandes modificações nos arranjos e equipamentos da Subestação de 

Campos 2 e da SE UTE GNA 2). Assim, a opção pela linha subterrânea inviabilizaria o 

empreendimento.  

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/high-voltage/power-transmission-lines/gas-insulated-lines.html
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/high-voltage/power-transmission-lines/gas-insulated-lines.html
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4.1.3. Linhas aéreas de transmissão com torres alteadas  

O alteamento de torres de transmissão de energia elétrica é a forma mais eficaz de reduzir as 

interferências com a vegetação, pois utiliza-se  de torres de sustentação com altura suficiente 

para elevar os cabos de transmissão acima da copa das árvores, conforme é recomendado em 

áreas com elevado grau de preservação, para mitigar as interferências na vegetação. Com o 

alteamento das torres, elimina-se a necessidade de abertura total da faixa de servidão, 

propiciando a realização da combinação de cortes raso e seletivo. 

É a opção tecnológica utilizada para transposição de fragmentos florestais onde a supressão 

de vegetação não é permitida, áreas de AAP, terras indígenas ou para travessias de grandes 

áreas alagadas e rios de grande porte.  

As vantagens desse tipo de instalação são a possibilidades de descartar a necessidade de 

poda e/ou supressão da vegetação de porte arbóreo que possa entrar em contato com os cabos 

elétricos durante a operação da linha de distribuição. Porém, dentre as desvantagens, 

podemos citar, a necessidade eventual de supressão de uma maior área para a implantação 

das praças de serviço, bem como para as bases das torres, o que não deverá ser o caso para 

a nossa Alternativa escolhida por atravessar áreas com vegetação pouco densas e com 

significativa presença de áreas agropastoris ao longo do traçado, além de menos a manutenção 

dos cabos e o custo das estruturas.  

Somado a solução técnica mitigadora de alteamento das estruturas (torres), do ponto de vista 

ambiental, estamos prevendo em nossa locação preliminar (Anexo V) a execução das 

travessias sobre as linhas de transmissão, redes elétricas de distribuição e rodovias existentes, 

a utilização da técnica de “linha viva” para mitigação de impactos socioeconômicos: 

Nessa técnica, nos pontos de travessias críticas a serem definidos quando do Projeto 

Executivo, os trabalhos de cabeamento da linha aérea serão executados por equipes 

especializadas em trabalhos com a rede energizada, para não haver interrupção de energia 

seja na distribuição (consumidores urbanos, rurais, hospitais, escolas, comércio, etc.) seja na 

transmissão (fábricas), contribuindo dessa forma para mitigar os transtornos decorrentes de 

desligamentos das redes elétricas existentes durante o cabeamento aéreo. Esclarecemos que 

para a opção subterrânea estaremos mais sujeitos a necessidade de desligamentos 

programados para transposição de outras redes elétricas, redes de telecomunicações 

existentes (ou não mapeadas), transposição de rodovias, o que poderia ser evitado como 

dissemos com a técnica de transposição com técnica de “linha viva” para a opção de linhas 

aéreas. 
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Figura 4-6. Travessia na LT 345 kV nas terras da Farmisa. 

Quadro 4-1. Quadro Comparativo. 

Linhas aéreas convencionais Linhas subterrâneas 
Linhas Aéreas com 

Alteamento de torres e 
Técnica de “Linha Viva” 

Maior impacto visual Menor impacto visual Maior impacto visual 

Mais fácil manutenção Manutenção mais 
especializada 

Mais fácil manutenção 

Menor custo de implantação, 
manutenção e reparação 

Custos muito mais 
elevados  

Custos mais elevados que a 
convencional 

Supressão vegetação de áreas 
pontuais ou necessidade de poda 
seletiva  

Maior necessidade de 
medidas de segurança e 
manutenção da faixa de 
servidão, restrição maior 
de plantio e mesmo de 

trânsito de equipamentos 
pesados na faixa de 

servidão 

Necessidade de supressão de 
menor área de faixa de 

servidão 

Interrupção de abastecimentos de 
energia para proprietários, 
comunidades locais, comércio e 
fábricas 

Necessidade de 
programação das 

travessias e transposições 
de redes elétricas 

existentes e rodovias 

Sem risco de interrupção de 
abastecimentos de energia 

para proprietários, 
comunidades locais, comércio 
e fábricas, além da mitigação 
de desligamentos da própria 

linha de transmissão devido ao 
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Linhas aéreas convencionais Linhas subterrâneas 
Linhas Aéreas com 

Alteamento de torres e 
Técnica de “Linha Viva” 

alteamento das torres (o que 
evita contato com os cabos). 

4.1.4. Conclusão 

Desta forma, a GNA optou pela tecnologia já consolidada de implantação de linha área 

convencional isolada a ar, com utilização de cabos de alumínio com alteamento de estruturas 

(torres) e transposição das redes elétricas em geral sem desligamentos através da técnica de 

“linha viva”. Viável economicamente e compatível com o sistema já implantado.  

4.2. Alternativas Locacionais  

O estudo de alternativas locacionais tem como objetivo, além de atendimento à legislação 

vigente, a avaliação dos aspectos ambientais no traçado e entorno imediato de cada uma das 

alternativas de projeto da LT 500 kV Açu – Campos 2, com torres de circuito duplo. Esta 

análise pretende, preliminarmente, definir aquela dentre as alternativas que apresenta menores 

impactos ambientais e sociais comparativamente às demais. 

A análise de alternativas locacionais em empreendimentos lineares permite ajustes prévios no 

projeto, bem como a incorporação dos fatores socioambientais nos estudos e planejamento e 

a inserção de critérios construtivos e de segurança aos aspectos ambientais e sociais. 

Esse estudo é realizado por meio de uma sequência de análises de dados pré-existentes e 

numa macroabordagem na fase de concepção do empreendimento. Em conjunto com a equipe 

de meio ambiente, fundiário e engenharia, o estudo é aperfeiçoado até chegar ao detalhamento 

em nível de Projeto Executivo, na fase de licenciamento ambiental de instalação da Linha de 

Transmissão. 

Em uma análise de alternativas locacionais deve-se ter como premissa a interligação e 

passagem pelos pontos obrigatórios, como as subestações. 

Levando-se em consideração a premissa supracitada, passa-se a avaliar a direção mais 

atrativa do ponto de vista do custo de instalação, que normalmente é o percurso que possui 

menor extensão, exceto para passagens em áreas de grande declive/aclive e travessias em 

cursos d’água, que exigem estruturas, fundações e logísticas de instalação específicas. Essas 

condições, em conjunto com outras sensibilidades ambientais, como supressão de fragmentos 

florestais relevantes5, levam a adoção de alternativas tecnológicas menos impactantes, como 

modelos de torres especiais (megatorres). 

 

5 i) nos estágios médio e/ou avançado de sucessão ecológica, conforme Resoluções Conama n° 10/1993 (convalidada pela 

Resolução Conama n° 388/07), 06/1994 e , quando for o caso, a Resolução Conama n° 417/2009 e o Decreto Estadual n° 

41.612/08; ii) com ocorrência de espécies ameaçadas de extinção da flora (conforme Portaria MMA n° 443/2014 e Resolução 

Conema n° 80/2018) e/ou fauna (conforme Portarias MMA n° 444 e 445/2014); e iii) em RPPNs, APAs ou zonas de amortecimento 

das demais Unidades de Conservação que contemple(m) o(s) item(ns) i) e/ou ii). 
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Durante a elaboração do projeto executivo de Linhas de Transmissão, os ajustes de traçado 

se dão por meio de alterações eventuais na localização, ou na criação de novos vértices por 

questões, por exemplo, embargo fundiário judicial, sendo que essas situações necessitam de 

tecnologias construtivas especiais, como torres de maior porte e maior complexidade estrutural, 

e que exigem, consequentemente, locais com melhores bases construtivas e maior 

estabilidade do terreno para as fundações,. A partir daí, são consideradas as interferências 

com outras feições ambientais, como cruzamento de rios, terrenos com alta suscetibilidade à 

erosão, habitats sensíveis e remanescentes para a vida silvestre e comunidades tradicionais 

ou de proteção especial. 

O estudo de análise das alternativas para o traçado da LT 500 kV Açu – Campos 2 considerou 

as seguintes etapas:  

▪ Planejamento.  

▪ Levantamento de informações sobre as características técnicas do empreendimento. 

▪ Levantamento de informações sobre as características socioambientais da região de 

implantação do empreendimento. 

▪ Definição dos fatores socioambientais relevantes para a análise. 

▪ Análise do relatório preliminar de interferências com benfeitorias.  

▪ Elaboração de uma matriz de interferências para análise comparativa da sensibilidade 

ambiental de cada traçado. 

▪ Análise dos dados com a definição da alternativa preferencial, a ser detalhada no âmbito 

do EIA. 

 

Baseado na análise acima, pretende-se a minimização das interferências do empreendimento 

sobre elementos de maior sensibilidade no ambiente ou a adequação dos traçados a áreas de 

menor sensibilidade. 

O conhecimento prévio dos aspectos ambientais interceptados pelo traçado da LT permite que 

as alternativas sejam comparadas, resultando na identificação da alternativa que apresente, 

preliminarmente, a menor intervenção socioambiental. Esta alternativa, denominada de 

ambientalmente mais favorável, será detalhada no âmbito dos projetos de engenharia e 

estudos ambientais, atendendo, desta forma, o inciso I do Artigo 5º da Resolução CONAMA nº 

001/1986, bem como a DZ – 041 R13 – Diretriz para realização de estudos de impacto 

ambiental – EIA e respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA, que determinam que o 

Estudo de Impacto Ambiental deve contemplar a análise de todas as alternativas tecnológicas 

e de localização de projeto, inclusive avaliando a hipótese de não-execução do mesmo. 

Os traçados previamente definidos pela engenharia, desde a concepção do corredor de 

passagem, já consideram desviar das principais interferências socioambientais. De modo que 

é possível considerar que as melhores alternativas de traçado são aquelas em que, 

considerando as técnicas disponíveis, se observa a menor intervenção socioambiental e menos 

impactos significativos. 

A análise comparativa das alternativas baseou-se na avaliação das interferências de cada 

traçado com os fatores ambientais, considerando uma faixa de servidão de 64 metros de 

largura e uma área de entorno de 5km. Foram considerados os aspectos listados no Quadro 
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4-2, observando as diretrizes da Instrução Técnica n° 03.2019, emitida pelo INEA para a 

elaboração do EIA/RIMA do presente empreendimento, e na legislação vigente, como a 

Portaria MMA nº 421/2011, que dispõe sobre o licenciamento e a regularização ambiental 

federal de sistemas de transmissão de energia elétrica, bem como no julgamento profissional 

(ad hoc) da equipe envolvida na elaboração deste estudo. 

Quadro 4-2. Aspectos ambientais considerados na análise de alternativas locacionais da LT 500 

kV Açu – Campos 2 

Meio Aspectos Ambientais 

Meio Físico 

Curso de água atravessados 

Interferência em áreas úmidas ou alagadas 

Interferência em poligonais de processos minerários 

Meio Biótico 

Interferência em Unidades de Conservação 

Interferência em Zonas de Amortecimento 

Interferência em áreas Prioritárias para Conservação 

Interferência em Formação Florestal (área interceptada/supressão) 

Praias e restinga (área interceptada) 

Interferência Cultura 

APPs (área interceptada) 

Interferência em áreas de alta sensibilidade 

Meio Antrópico 

Localidades/comunidades (presentes até 5km) 

Interferência em áreas de infraestrutura urbana 

Interferência em Propriedades Rurais 

Terras Indígenas 

Comunidades Quilombolas 

Patrimônio Históricos 
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Meio Aspectos Ambientais 

Interferência em Patrimônio Arqueológico 

 

4.2.1. Metodologia para Avaliação das Alternativas Locacionais 

Para a elaboração desta análise, foram utilizados dados secundários, consultados em bancos 

de dados públicos que possuem informações espaciais, principalmente bases6 cartográficas e 

imagens de satélite e, na sua ausência, as anotações e levantamento de campo executadas 

nas vistorias dos estudos prévios de interferência com benfeitorias. Entre os temas/bases 

pesquisados tem-se: 

▪ Adensamentos urbanos e rurais: base contínua vetorial. 

▪ Áreas legalmente protegidas: unidades de conservação do brasil – federal e estadual. 

▪ Patrimônio arqueológico, histórico, cultural e áreas de beleza cênicas: cadastro nacional 

de sítios arqueológicos (CNSA) e informações dos processos de licenciamento ambiental 

da LT 345kv e do gasoduto GASOG. 

▪ Comunidades quilombolas.  

▪ Hidrografia: corpos d’água. 

▪ Empreendimentos lineares existentes. 

▪ Processos minerários: base cartográfica. 

▪ Interferência em áreas de infraestrutura urbana. 

▪ Interferência em propriedades rurais. 

▪ Rodovias e estradas. 

▪ Terras indígenas: coordenação geral de demarcação e proteção. 

 

Para determinar a escolha da alternativa de menor sensibilidade ambiental, cada tema foi 

avaliado a partir da unidade de medida correspondente, a saber: 

▪ Extensão atravessada pela linha. 

▪ Área interferida (ha). 

▪ Unidades (nº) impactado. 

▪ Distância do traçado (m ou Km). 

▪ % da área impactada. 

 

Cada um dos critérios ambientais analisados foi avaliado comparativamente entre as três 

alternativas, considerando que a com menor intervenção, conforme o critério analisado e 

respectiva unidade de avaliação (extensão interceptada, distância, área, dentre outros), 

 

6IBGE, 2017; Departamento de Áreas Protegidas - ICMBio/MMA, 2018; Acervo Fundiário – INCRA, 2018; SICAR, 2019; 

CECAV/ICMBio, MMA, 2012; CNSA/CNA/IPHAN, 2018; ANA, 2016; SIGMINE, DNPM, MME, 2019; CGGEO/FUNAI, 2018. 
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representará menor sensibilidade ambiental. Por outro lado, quanto maior a intervenção 

proporcionalmente será maior a sensibilidade ambiental. Intervenções com valores entre os 

extremos foram consideradas como sensibilidade média. Não foi realizado, neste item, a 

avaliação e classificação do grau de impacto que é objeto do capítulo de avaliação de impactos 

ambientais. Aqui a análise, simplesmente, quer mostrar comparativamente entre as alternativas 

aquela que deverá ser detalhada no âmbito do diagnóstico e da avaliação de impactos 

ambientais do EIA/RIMA. 

Para facilitar a compreensão da análise foram atribuídos cores e valores para cada grau de 

sensibilidade, de acordo com quadro a seguir: 

Quadro 4-3. Grau de sensibilidade e respectivos valores. 

Grau de sensibilidade Valor 

baixa sensibilidade Valor 1 

média sensibilidade Valor 2 

alta sensibilidade Valor 3 

4.2.2. Alternativas Analisadas 

Para esta análise, foram consideradas três alternativas de traçado para a Linha de Transmissão 

que fará a conexão da SE UTE GNA II e possui a função de escoar a energia elétrica produzida 

pela UTE GNA II (UTE GNA Porto do Açu III) até a SE Campos 2 (de propriedade da 

NEOENERGIA Guanabara Transmissão de Energia S.A.), utilizando torres de circuito duplo e 

com Tensão Máxima operativa (Vmax) no trecho de 550 kV. 

O Mapa das Alternativas Locacionais apresenta o uso e ocupação do solo para as três 

alternativas de traçado e é apresentado a seguir.  

 

Mapa 4-1. Mapa das Alternativas Locacionais.  
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4.2.2.1. Alternativa 01 

A Alternativa 01, alternativa apresentada ao INEA para o requerimento da licença prévia, tem 

como principal característica o paralelismo em praticamente toda a extensão (até 

aproximadamente o km 30) com o traçado da LT 345kV, já licenciada no INEA/RJ e implantada 

(LI n° IN050586 - processo E-07/002.249/2018), que conecta a UTE GNA I à SE Campos. A 

alternativa também é paralela, até aproximadamente o km 30, com o traçado do Gasoduto dos 

Goytacazes (GASOG), em processo de licenciamento ambiental no INEA/RJ, objeto da LP n° 

IN050785 (Processo E-07/002.5084/2016) (Figura 4-7).  

Observa-se em relação a esta Alternativa que a localização prevista para a Subestação 

Campos 2 teve que ser alterada após o Leilão de Transmissão de Energia n. 04/2018 

promovido pela ANEEL, da qual a Neonergia S.A saiu-se vencedora, motivo pelo qual a 

localização da SE Campos 2 na presente Alternativa difere da localização das demais 

alternativas estudadas. 

 

Figura 4-7. Detalhe do traçado das Alternativas Locacionais 01 e 02 em relação à LT 345kV e 

GASOG. 

O trecho do início da LT (SE UTE GNA II) até próximo ao km 6,5 é coincidente para as três 

alternativas analisadas. A partir desse ponto, a Alternativa 01 continua se deslocando para 

oeste (a sul do centro da cidade de Campos dos Goytacazes) até aproximadamente o km 32, 

quando faz uma inflexão para sudoeste (Figura 4-10) até atingir o ponto de chegada junto as 

coordenadas 41º19'47" O e 21º52'05" S. 
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Além do ponto de inflexão próximo ao km 32, outros dois trechos ao longo do traçado têm 

afastamento significativo da Alternativa 01 em relação a Alternativa 02, conforme pode ser 

visualizado na Figura 4-8, nas imediações do km 7, e na Figura 4-9, no entorno da localidade 

de São Sebastião de Campos e do km 21, a seguir.  

 

Figura 4-8. Afastamento dos traçados da Alternativa 01 e Alternativa 02, nas imediações do km 7 
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Figura 4-9. Afastamento dos traçados da Alternativa 01 e Alternativa 02, nas imediações do km 

21 (Localidade de São Sebastião de Campos) 
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Figura 4-10. Inflexão nas proximidades do km 32 quando o traçado da Alternativa 01, deixa o 

paralelismo com a Alternativa 02. 

Esta alternativa possui extensão de 34,82 km, configurando-se na alternativa estudada com 

menor extensão. 

Esta alternativa não interfere diretamente em nenhuma Unidade de Conservação ou Área de 

Amortecimento, sendo que a UC mais próxima é a RPPN Fazenda Caruara que está a 2,7 km 

de distância do traçado. Com relação aos usos o mosaico apresenta as mesmas características 

descritas para a Alternativa 02. 

4.2.2.2. Alternativa 02 

A Alternativa 02 da LT 500 kV Açu – Campos 2 apresenta extensão total de 37,42 km. Nos 

seus 33 km iniciais ela corre paralela à LT de 345kV, que faz a conexão da SE Açu a SE 

Campos (FURNAS), e atende ao despacho da UTE GNA I, e com o Gasoduto dos Goytacazes 

(GASOG), que tem como objetivo interligar o Terminal de Regaseificação do Açu, no município 

de São João da Barra/RJ, ao Gasoduto Cabiúnas-Vitória, em Campos dos Goytacazes/RJ. A  

Figura 4-7, apresentada no item anterior, referente à Alternativa 01, ilustra o detalhe do 

paralelismo entre os empreendimentos. 

Esta alternativa é posicionada, em grande parte de sua extensão, paralela à Alternativa 01 

estudada, e nos quilômetros iniciais também com a Alternativa 03.Se distancia da Alternativa 

01 nos pontos apresentados nas Figura 4-8, Figura 4-9 e Figura 4-10. Sendo que a partir das 
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proximidades do km 32, faz uma inflexão para norte e segue na direção nordeste até atingir o 

ponto de chegada na SE Campos 2 nas coordenadas 41º20'55"O e 21º49'51" S. O paralelismo 

desta alternativa e as direções da mesma em relação às demais pode ser observado na Figura 

4-11. 

 

Figura 4-11. Paralelismo da Alternativa 02 em relação a Alternativa 01 e a diferença em relação a 

Alternativa 03. 

Esta alternativa não interfere diretamente em nenhuma Unidade de Conservação ou Área de 

Amortecimento, sendo que a UC mais próxima é a RPPN Fazenda Caruara que está a 2,7km 

de distância do traçado. Com relação aos usos, a partir da SE UTE GNA II, no Porto do Açu, o 

traçado da LT 500 kV Açu – Campos 2 atravessa em seus 11 quilômetros iniciais um mosaico 

de agricultura e pastagem, embora seja uma área de importância biológica até as proximidades 

da localidade denominada de Água Preta. Na sequência, atravessa uma pequena região com 

vegetação de restinga. Seguindo o traçado, entra em uma vasta área de pastagem com 

pequenos remanescentes de vegetação ao longo do trecho, até meados da localidade de São 

Sebastião Campo, quando entra num mosaico de pastagem-culturas anuais e perenes até o 

cruzamento com a RJ-236. A partir deste ponto de cruzamento, o predomínio na paisagem é 

de culturas anuais e perenes até a SE Campos 2. 

4.2.2.3. Alternativa 03 

A principal característica desta Alternativa 03 é ser a opção mais ao sul dentre os traçados 

estudados (Figura 4-12) e a opção mais longa das três estudadas, com 44,66 km. 
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Figura 4-12. Alternativa 03, destacada em sua maior parte ao sul das demais alternativas 

A Alternativa 03 segue paralela as demais alternativas estudadas até meados do km 6, quando 

inflexiona para sudoeste por mais ou menos 1,2 km. Após, muda para direção sudeste e 

estende-se por 1,9 km aproximadamente, mudando novamente de direção para sul-sudoeste 

por 4,8 km, ponto em que inflexiona para noroeste por 1 km e muda novamente para a direção 

oeste-sudoeste por 7,6 km. Na sequência percorre cerca de 15 km na direção noroeste e mais 

3,3 km na direção norte quando, neste ponto (em torno do km 37 do traçado), cruza a 

Alternativa 02 e corre paralelo a esta nos km finais até a SE Campos 2 nas coordenadas 

41º20' 54" O e 21º49'50" S.  

Diferentemente das outras alternativas estudadas, esta não mantém paralelismo com os 

projetos em andamento na maior parte do seu traçado, mas em termos do mosaico de 

tipologias dos usos dos solos não difere significativamente das demais. 

A Alternativa 03 não interfere diretamente em nenhuma Unidade de Conservação ou Área de 

Amortecimento, sendo que a UC mais próxima é a RPPN Fazenda Caruara que está a 2,6km. 

O Quadro 4-4 apresenta a extensão total de cada alternativa estudada e a extensão nos 

municípios interceptados pelo traçado da LT 500 kV Açu – Campos 2.  
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Quadro 4-4. Resumo das principais informações sobre as alternativas estudadas 

Alternativa Município/Estado 
Extensão da linha no 

município 
Extensão total 

da linha 

Alternativa 01 
São João da Barra/RJ 15,38 km 

34,82 km 
Campos dos Goytacazes/RJ 19,44 km 

Alternativa 02 
São João da Barra/RJ 15,59 km 

37,42 km 
Campos dos Goytacazes/RJ 21,83 km 

Alternativa 03 
São João da Barra/RJ 18,20 km 

44,66 km 
Campos dos Goytacazes/RJ 26,46 km 

 

4.2.3. Temas Avaliados para o Meio Físico 

4.2.3.1. Cursos d’água Interceptados  

As alternativas locacionais estudadas estão localizadas no contexto da Região Hidrográfica do 

Atlântico Sudeste, que corresponde a uma das doze regiões hidrográficas do Brasil, de acordo 

com a classificação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.  

Os principais rios dessa região são o Paraíba do Sul e o Doce, com extensões respectivas de 

1.150 e 853 quilômetros. Outros rios de pequena extensão também compõem a Região 

Hidrográfica do Atlântico Sudeste e formam as seguintes bacias: São Mateus, Santa Maria, 

Reis Magos, Benevente, Itabapoana, Itapemirim, Jacu, Ribeira e litorais do Rio de Janeiro e 

São Paulo.  

Os principais rios desta Região Hidrográfica não são interceptados pelo traçado das 

alternativas locacionais estudadas, as quais interceptam apenas pequenos corpos hídricos, 

cujo número de travessias é apresentado no Quadro 4-5 a seguir. 

Quadro 4-5. Número de corpos hídricos atravessados pelas alternativas locacionais. 

Critério Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03 

Corpos Hídricos 

atravessados (Nº) 
8 9 17 

 

Conforme apresentado no quadro acima, a Alternativa 01 atravessa oito corpos hídricos, a 

Alternativa 02 passa por nove trechos de travessias em canais de drenagem e a Alternativa 

03 atravessa 17 corpos de água.  

Neste contexto, verifica-se que as Alternativas 01 e 02 são as mais favoráveis à implantação 

do empreendimento, e a Alternativa 03 é a menos favorável. 
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4.2.3.2. Áreas Úmidas/Alagáveis Interceptadas 

Para medir a interferência em áreas úmidas e/ou alagáveis foi utilizada a Base Cartográfica 

Vetorial Contínua do Estado do Rio de Janeiro, em escala 1:25.000 (IBGE, 2018), para terrenos 

sujeitos à inundação. 

Para as alternativas locacionais estudadas, considerando uma faixa de 64 metros para cada 

traçado, identificou-se as seguintes áreas interceptadas (Quadro 4-6). 

Quadro 4-6. Áreas úmidas/alagáveis interceptadas (ha). 

Critério Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03 

Áreas Úmidas/alagáveis (ha) 6,3 6,15 11,21 

 

Observa-se que a Alternativa 02 é a que possui menor área alagável impactada, e a 

Alternativa 03 a que apresenta a situação menos favorável à implantação do empreendimento. 

4.2.3.3. Interferência com Processos Minerários  

Segundo Parecer PROGE 500/2008-157, sempre que houver a incompatibilidade entre as 

atividades de transmissão de energia e exploração minerária em determinada localidade 

deverá haver a definição, pelo Ministério de Minas e Energia, da atividade preponderante, a 

partir do que, e conforme o caso, deverá ser solicitado o bloqueio dos processos minerários 

existentes. Essa definição ocorre na fase da licença de instalação, tendo em vista que somente 

nesse momento o projeto executivo estará concluído. 

Para a identificação das interferências com poligonais de processos minerários, realizou-se 

consulta ao banco de dados SIGMINE (Sistema de Informações Geográficas da Mineração) da 

Agência Nacional de Mineração (ANM). A consulta realizou o cruzamento das poligonais de 

processos minerários com os traçados das alternativas locacionais em estudo. Para a avaliação 

das alternativas locacionais, foi computado o número de polígonos com processos 

interceptados em fase de lavra e realizada uma análise sobre o número total e área de 

polígonos de processos minerários interceptados, independente da fase do processo junto ao 

DNPM, considerando uma faixa de servidão de 64 metros para cada traçado. 

O Quadro 4-7 apresenta o número de processos minerários ativos na ANM em fase de lavra, 

o número total de poligonais de processos minerários atravessados e área interceptada pela 

faixa de servidão das alternativas locacionais estudadas. 

 

 

7 http://www.anm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/pareceres/pareceres-proge/2008-500-parecer_proge_500_2008.pdf/ , 

acesso em janeiro de 2020. 

http://www.anm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/pareceres/pareceres-proge/2008-500-parecer_proge_500_2008.pdf/
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Quadro 4-7. Número de processos minerários em fase de lavra, número total e área de poligonais 

de processos minerários atravessados pela faixa de servidão das alternativas de traçado. 

Critério Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03 

Poligonais de áreas de processos 
minerários (em fase de lavra) 
interceptados 

0 0 0 

Poligonais de áreas de processos 
minerários interceptados 

18 18 23 

Área dos polígonos dos 
processos minerários 
interceptada (ha) 

168,27 179,24 196,50 

 

A atividade minerária é um critério importante na definição de alternativas de traçado, pois 

estas atividades concorrem na faixa de domínio ou nos limites da LT, sob pena de uma 

atividade impactar a outra. Dessa forma, quanto menor as interferências, mais fácil é a gestão 

dos licenciamentos e liberação de faixa. Sob este aspecto, a Alternativa 01 é ligeiramente 

mais favorável que a Alternativa 02, embora tenham o mesmo número de processos 

interceptados em função de que a primeira tem área menor impactada que a segunda. A 

Alternativa 03 é a de maior impacto. 

Cabe ressaltar, que em função do contexto fisiográfico da AII e ADA definidas para o 

empreendimento, não foram verificadas encostas instáveis, bem como terrenos com 

suscetibilidade significativa à erosão. Ademais, não ocorrem áreas calcárias. Por isso, esses 

temas não foram considerados na análise das alternativas. 

4.2.4. Temas Avaliados para o Meio Biótico 

4.2.4.1. Interferência em Unidades de Conservação e Zonas de Amortecimento  

Conforme estabelecido na Lei nº 9.985 de 2000, Art. 36, parágrafo 3o, quando o 

empreendimento afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou sua zona de 

amortecimento, o licenciamento só poderá ser concedido mediante autorização do órgão 

responsável por sua administração. 

Utilizando-se a base cartográfica disponibilizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade ICMBio/MMA e pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA)/RJ, identificou-

se num raio de 10 km das alternativas locacionais as seguintes UCs: Parque Estadual da Lagoa 

do Açu, cuja Zona de Amortecimento é de 3 km, APA Municipal da Serra da Itaoca e RPPN 

Fazenda Caruara. Além destas, identificou-se também a APA Lagamar, no entanto esta UC 

está localizada a mais de 10 km de distância das alternativas locacionais estudadas. A distância 

das UCs identificadas em relação ao traçado das alternativas locacionais é apresentada no 

Quadro 4-8. 

Nenhuma das UCs mencionadas e respectivas Zonas de Amortecimento são interceptadas 

pelas alternativas locacionais 1, 2 e 3. 
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Quadro 4-8. Distância das Unidades de Conservação ou de sua zona de amortecimento em 

relação às alternativas (km). 

Critério Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03 

Parque Estadual da Lagoa do Açu 7,137 7,07 4,209 

APA do Lagamar 19,652 20,144 16,178 

APA da Serra da Itaoca 13,561 9,814 9,807 

RPPN Fazenda Caruara 2,681 2,669 2,643 

 

Diante do exposto, considera-se as 3 alternativas locacionais estudadas como igualmente 

favoráveis à implantação, para o presente critério, em virtude de que nenhuma das 3 

alternativas possui interferência em Unidade de Conservação ou afeta Zona de Amortecimento. 

4.2.5. Interferência em Áreas Prioritárias para Conservação 

Em relação as Áreas Prioritárias para Conservação, a partir de consulta à base cartográfica do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2018), verificou-se apenas uma área interceptada pelas 

alternativas locacionais, sendo ela: 

▪ MA162, de importância extremamente alta e de muito alta prioridade para conservação. 

 

O Quadro 4-9 a seguir apresenta a área interceptada por cada alternativa locacional, 

considerando a faixa de 64 metros de cada alternativa. Observa-se que a Alternativa 03 

demonstra-se menos favorável à implantação, por possuir maior área (5,32 ha) de interface 

com a Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade. As Alternativas 1 e 2 apresentam 

o mesmo nível de interferência em relação a este critério.  

Quadro 4-9. Áreas Prioritárias para a Conservação interceptadas 

Alternativa 
Área Prioritária para 

Conservação 
Área Interceptada (ha) 

Nº de Áreas 
Interceptadas 

Alternativa 01 MA162 4,82 1 

Alternativa 02 MA162 4,82 1 

Alternativa 03 MA162 5,32 1 

 

4.2.6. Interferência em formação florestal (passível de supressão) 

A implantação de uma LT usualmente implica supressão de cobertura vegetal, sendo esta 

interferência mais significativa quanto maior for sua extensão. Por isto, esse é um critério de 

alta relevância na avaliação de alternativas locacionais, como na avaliação dos impactos 

ambientais. 

Para análise deste aspecto ambiental, em relação às alternativas locacionais do presente 

empreendimento, adotou-se uma estimativa conservadora, a qual considera que toda a faixa 
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de servidão seria suprimida. Entretanto, salienta-se que a faixa de servidão deverá sofrer corte 

seletivo e que o corte raso de vegetação deverá ocorrer estritamente nas áreas necessárias 

para implantação e operação do empreendimento, como faixa de serviço, praças de torres, 

praças de lançamento de cabos e acessos. 

A região de estudo encontra-se sob forte pressão antrópica, com sua cobertura vegetal nativa 

removida em grande parte da sua extensão, substituída por áreas de pastagens e áreas de 

agricultura. 

Para a estimativa das áreas de interferência em formação florestal utilizou-se a base de dados 

do INEA (2018)8, realizando-se o cruzamento dos usos do solo com os polígonos da faixa de 

estudo (64 metros) de cada alternativa locacional analisada. Os resultados são apresentados 

no Quadro 4-10 abaixo. 

Observa-se que a Alternativa 02 é a que apresenta maior área de intervenção em formação 

florestal (2,30 ha), sendo a menos favorável pelo presente critério. A Alternativa 03 é a mais 

favorável, pois apresenta a menor interferência em formações florestais (0,38 ha). 

Quadro 4-10. Áreas com vegetação nativa interceptadas por cada alternativa locacional estudada. 

Alternativa Área de Interceptação em Vegetação Nativa (ha) 

Alternativa 01 0,42 

Alternativa 02 2,30 

Alternativa 03 0,38 

 

4.2.7. Interferência em formações de praias, dunas e restingas 

Para a avaliação da interferência das alternativas locacionais do empreendimento sobre áreas 

de praias, dunas e restingas, utilizou-se a base cartográfica do INEA (2018). Não se verifica 

interferência das alternativas locacionais estudadas em áreas de praias e dunas. Com relação 

às regiões de restinga, o resultado do cruzamento das áreas interceptadas pela faixa de 64 

metros das alternativas locacionais estudadas é apresentado no Quadro 4-11 abaixo. 

Verifica-se que a alternativa mais favorável para este critério é a Alternativa 03, com 9,67 ha 

interceptados. Já a alternativa menos favorável é a Alternativa 01, que intercepta uma área 

de 12,98 ha de restingas 

Quadro 4-11. Estimativa de interferência em formações de restingas. 

Alternativa Área de Interceptação restingas (ha) 

Alternativa 01 12,98 

Alternativa 02 10,34 

 

8 INEA, 2018 – Uso e Ocupação do Solo. 
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Alternativa Área de Interceptação restingas (ha) 

Alternativa 03 9,67 

 

4.2.8. Interferência em áreas de culturas agropastoris e de silvicultura 

Para a avaliação da interferência das alternativas locacionais estudadas em áreas de culturas 

agropastoris e silviculturais utilizou-se também a base de dados do INEA (2018), realizando-se 

o cruzamento destas áreas com a faixa de estudo de 64 metros de cada alternativa. O resultado 

deste cruzamento é apresentado no Quadro 4-12. 

A Alternativa 01 é a mais favorável para implantação em relação a este critério, tendo em vista 

que interfere em uma menor área de cultivo agrícola ou pastagens e de silvicultura. Já a 

Alternativa 03 é a menos favorável, pois implica em um maior impacto em áreas cultivadas ou 

de pastagem. 

Quadro 4-12. Estimativa de interferência em culturas 

Critério Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03 

Áreas Antrópicas Agropastoris 
202,68 220,13 266,94 

Silvicultura 0,09 - 1,44 

Área Total Interceptada 202,77 220,13 268,39 

4.2.9. Interferência em Áreas de Preservação Permanentes  

O mapeamento das APP que poderão sofrer intervenção pelas alternativas locacionais 

estudadas foi realizado a partir da análise de Base Cartográfica Vetorial Contínua do Estado 

do Rio de Janeiro (IBGE, 2018), em escala 1:25.000, considerando-se uma faixa de 64 metros 

para cada alternativa locacional, e de acordo com a Lei nº 12.651, de 2012, que institui o novo 

Código Florestal brasileiro. Foram identificadas as APPs de cursos d’água. As demais classes 

de APP não foram consideradas, uma vez que o levantamento preliminar não identificou tais 

classes na área de estudo. 

Analisando a interferência de cada alternativa locacional em Áreas de Preservação 

Permanente, observou-se que a Alternativa 03 intercepta a maior extensão de APP, 

totalizando 14,35 hectares. Já a Alternativa 01 é a mais favorável com relação a este critério, 

pois apresenta a menor intervenção em APP em relação às demais alternativas (4,56 ha). 

Quadro 4-13. Áreas de Preservação Permanente interceptadas pelas alternativas locacionais. 

Alternativa Classe de APP Área Interceptada (ha) 

Alternativa 01 Curso d’água 4,56 

Alternativa 02 Curso d’água 5,69 

Alternativa 03 Curso d’água 14,35 
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4.2.10. Interferência em áreas de alta sensibilidade e importância biológica 

As áreas de alta sensibilidade e importância biológica foram mapeadas a partir do Mapeamento 

de Áreas de Importância Biológica do Estado do Rio de Janeiro (INEA/2010), na escala 

1:100.000, construído a partir de metas criadas para a conservação de espécies e unidades 

fitogeográficas da Mata Atlântica, definidas pelo Ministério do Meio Ambiente, e representa de 

forma espacializada a distribuição das populações de espécies da flora e da fauna endêmicas 

e ameaçadas, resultando na classificação das áreas quanto sua importância biológica. 

Para a área de estudo, verifica-se a interceptação da área de importância biológica Farol de 

São Tomé, classificada como de importância Extremamente Alta. A área que cada alternativa 

locacional do empreendimento intercepta na área de importância biológica Farol de São Tomé 

é apresentada no Quadro 4-14 a seguir. 

Quadro 4-14. Áreas de importância biológica. 

Alternativa Área Área Interceptada (ha) 

Alternativa 01 Farol de São Tomé 10,97 

Alternativa 02 Farol de São Tomé 8,84 

Alternativa 03 Farol de São Tomé 15,75 

 

Verifica-se que a Alternativa 02 é a mais favorável para este critério, pois apresenta menor 

área de interceptação na área de importância biológica Farol de São Tomé (8,84 ha), enquanto 

a Alternativa 03 apresenta maior área de interceptação (15,75 ha) e configura-se como a 

alternativa menos favorável à implantação. 

4.3. Temas Avaliados para o Meio Antrópico 

4.3.1. Proximidade com Adensamentos Populacionais 
(localidades/comunidades) 

Para avaliar a interferência das alternativas locacionais sobre aglomerados urbanos foram 

utilizadas a base de dados do INEA (2018), visitas de campo e dados oficiais do IBGE (Base 

Cartográfica Vetorial Contínua do Estado do Rio De Janeiro - Escala 1:25.000 – 2018), os quais 

foram identificados, quantificados e mapeados. Como forma de apresentação, optou-se por 

apresentar as áreas em duas classificações: Áreas Interceptadas e Áreas Localizadas nas 

Proximidades das Alternativas, dentro de um raio de 5 km (Quadro 4-15 e Quadro 4-16, 

respectivamente). 

Ao longo do percurso das três alternativas de traçado não foram identificados aglomerados 

urbanos projetados sobre a faixa de servidão (64m). A localidade mais próxima das alternativas 

locacionais estudadas é a comunidade de Água Preta, no município de São João da Barra/RJ, 

que dista 0,389 km da Alternativa 01. Em relação à Alternativa 02, a localidade mais próxima 

é a Carvão, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, que dista 0,537 km do traçado. Esta 

mesma localidade também é a mais próxima da Alternativa 03, distando 0,597 km do traçado. 

Quanto ao número de comunidades localizadas em um raio de 5 km de cada alternativa 

locacional estudada, verifica-se a ocorrência de 8 comunidades em relação às Alternativas 1 
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e 2, e 4 comunidades em relação à Alternativa 03. Desta forma, avalia-se que a Alternativa 03 

é a mais favorável para este critério, pois possui menor número de aglomerados populacionais 

em um raio de 5 km. Já a Alternativa 01 é a menos favorável, pois, apesar de possuir o mesmo 

número de localidades no raio de 5 km que a Alternativa 02, possui a comunidade mais 

próximas dos traçados estudados. 

Em relação à travessia de áreas de infraestrutura urbanas, estas são verificadas nas três 

alternativas locacionais estudadas, sobretudo nos trechos localizados no município de São 

João da Barra/RJ. No entanto, o traçado da Alternativa 02 é o que interfere em menor área de 

infraestrutura urbana (5,68 ha), sendo esta a alternativa mais favorável. Enquanto a 

Alternativa 03 possui a maior interferência em área de infraestrutura urbana das três 

alternativas estudadas, sendo esta classificada como a menos favorável. 

Quadro 4-15. Áreas de infraestrutura urbana interceptadas pelas alternativas locacionais. 

Critério Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03 

Infraestrutura urbana (ha) 
5,96 5,68 6,13 

 

Quadro 4-16. Distância das alternativas até as localidades identificada num raio de 5km. 

Localidades 

Distância da localidade no Raio de até 5 Km (m) 

Alternativas 1 Alternativas 2 Alternativas 3 

Água Preta 389,21 612,55 2.185,73 

Baltazar 566,47 737,73 > 5.000 

Campo Limpo 938,63 1.136,23 3.477,86 

Carvão 3.697,48 536,63 596,64 

Espinho 956,21 806,23 > 5.000 

Mussurepe > 5.000 > 5.000 > 5.000 

Pipeiras 3.638,28 3.500,83 > 5.000 

Poço Gordo 1.337,65 1.199,93 > 5.000 

São Sebastião de Campos 713,10 1.061,65 > 5.000 

Tocos > 5.000 > 5.000 2.453,22 

 

4.3.2. Interferência em Propriedades Rurais 

A interferência do empreendimento em propriedades rurais é um parâmetro que permite a 

avaliação do impacto das alternativas locacionais sobre o meio socioeconômico, na medida em 

que, quanto maior o número de propriedades atravessadas, maior é o número de proprietários 

afetados pelo empreendimento e que terão parte de suas terras com restrições de uso pelo 

estabelecimento da faixa de servidão e/ou implantação das estruturas da linha de transmissão, 

sendo, portanto, alvo de negociações e indenizações para liberação da faixa. Desta forma, este 
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parâmetro é avaliado pelo número de propriedades atravessadas pelo traçado das alternativas 

locacionais, considerando-se o maior número de propriedades atingidas como menos favorável 

à implantação e o menor número de propriedades atingidas como mais favorável. O Quadro 

4-17 apresenta os resultados do número de propriedades atingidas conforme a alternativa 

locacional estudada, considerando os dados do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural 

– SICAR9 (2020).  

Quadro 4-17. Número de propriedades rurais interceptada pelas alternativas locacionais. 

Critério Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03 

Número de propriedades rurais 67 57 58 

 

Conforme pode-se observar no Quadro 4-17 acima, a Alternativa 02 é a que apresenta o 

menor número de propriedades rurais interceptadas pelo traçado do empreendimento, sendo, 

portanto, a alternativa mais favorável para o presente critério. Já a Alternativa 01 é a que 

apresenta o maior número de propriedades atingidas, configurando-se como a alternativa mais 

impactante e menos favorável. 

4.3.3. Interferência em Terras Indígenas 

A partir de pesquisa realizada na base de dados da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, 

verifica-se que não existem terras indígenas estabelecidas na região onde estão projetadas as 

faixas de servidão de qualquer uma das alternativas estudadas para este empreendimento. 

4.3.4. Interferência com Comunidades Quilombolas  

Segundo as disposições da Portaria Interministerial nº 60/2015, presume-se interferência em 

Comunidades Quilombolas que possuem Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - 

RTID quando a atividade ou o empreendimento submetido ao licenciamento ambiental 

localizar-se em terra quilombola, ou apresentar elementos que possam ocasionar impacto 

socioambiental direto em terra quilombola, localizada em um raio de até 5 km do 

empreendimento. 

A partir de consulta à base de dados da Fundação Cultural Palmares – FCP e levantamento 

de campo não foram verificadas Comunidades Quilombolas estabelecidas na região onde 

estão projetadas as faixas de servidão das alternativas estudadas.  

4.3.5. Interferência em Patrimônio Arqueológico e Histórico 

Para a avaliação da interferência das alternativas locacionais do empreendimento sobre o 

Patrimônio Arqueológico e Histórico, foi realizada consulta à base de dados do Cadastro 

Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA/IPHAN e Processo IPHAN nº 01500.004156/2016-

 

9 http://www.car.gov.br/#/, consulta realizada em janeiro de 2020. 

http://www.car.gov.br/#/
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67 (Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Gasoduto Açu-Gascav)10. 

Para a avaliação desse fator, nesta etapa, foi considerado o patrimônio registrado no raio de 1 

km das alternativas locacionais. O Quadro 4-18 lista o número de registros de Patrimônios 

Arqueológicos no raio de 1km. 

Não há registro de Sítio Arqueológico homologados no CNSA/IPHAN dentro do raio de 1 km 

das alternativas locacionais do presente empreendimento. No entanto, dos sítios identificados 

no Processo IPHAN nº 01500.004156/2016-67, 10 estão localizados no raio de 1 km da 

Alternativa 01, sendo 5 na faixa de servidão (64 metros); 11 estão localizados no raio de 1 km 

da Alternativa 02, sendo 6 na faixa de servidão (64 metros); e 2 estão localizados no raio de 1 

km da Alternativa 03, sendo 1 na faixa de servidão (64 metros). 

Ainda, há o registro de 1 Bem Cultural Tombado, localizado dentro do raio de 1 km da 

Alternativa 01: Solar e Capela Engenho Colégio, distante 948 metros do traçado da alternativa 

locacional.  

Quadro 4-18. Avaliação do Patrimônio Arqueológico e Histórico no raio de 1 km. 

Patrimônio Arqueológico 
e Cultural 

Código CNSA Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03 

Săo Joăo da Barra I RJ00624 
> 1 km 

(1927,27 m) 
> 1 km 

(1927,27 m) 
> 1 km 

(1896,78 m) 

Sítio das Marrecas RJ00525 
> 1 km 

(11271,61 m) 
> 1 km 

(11701,94 m) 
> 1 km 

(8004,37 m) 

Fazenda Santa Rita RJ00556 
> 1 km 

(2444,68 m) 
> 1 km 

(2307,17 m) 
> 1 km 

(2601,91 m) 

Sambaqui da Lagoa dos 
Jacarés 

RJ00359 
> 1 km 

(4361,26 m) 
> 1 km 

(4156,31 m) 
> 1 km 

(8574,33 m) 

Sítio Bacurau 
Não 

homologado 
13,86 0,00 

> 1 km 
(3.642,12 m) 

Sítio Campo Limpo I 
Não 

homologado 
367,98 136,03 

> 1 km 
(4.167,17 m) 

Sítio Campo Limpo II 
Não 

homologado 
0,00 132,79 

> 1 km 
(3.774,51 m) 

Sítio Campo Limpo III 
Não 

homologado 
0,00 0,00 

> 1 km 
(3.748,49 m) 

Sítio Campo Limpo IV Não 
homologado 

0,00 0,00 
> 1 km 

(3.628,35 m) 

Sítio Donana Não 
homologado 

468,03 35,78 144,43 

Sítio Histórico Fazenda São 

José 

Não 
homologado 

> 1 km 
(1.024,51 m) 

0,00 0,00 

 

10 Estes sítios ainda não tiveram seu registro homologado junto ao CNSA, não constando na base de dados disponível no site do 

IPHAN. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Linha de Transmissão de 500 kV Açu – Campos 2 

Volume I 

Arcadis 97 

Patrimônio Arqueológico 
e Cultural 

Código CNSA Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03 

Sítio São Sebastião I 
Não 

homologado 
0,00 0,00 

> 1 km 
(5.567,07 m) 

Sítio São Sebastião II - 
Área destruída 

Não 
homologado 

0,00 193,19 
> 1 km 

(5.990,85 m) 

Sítio São Sebastião II - 
Área preservada 

Não 
homologado 

17,23 269,02 
> 1 km 

(5.821,93 m) 

Sítio São Sebastião III 
Não 

homologado 
104,42 0,00 

> 1 km 
(5.827,92 m) 

Sítio Tapera 
Não 

homologado 
> 1 km 

(9.448,47 m) 
> 1 km 

(5.194,04 m) 
> 1 km 

(5.165,57 m) 

Solar e Capela Engenho 
Colegio 

Bem cultural 
tombado 

948,00 
> 1 km 

(1.085,00 m) 
> 1 km 

(2.640,00 m) 

 

Considerando o critério acima, a Alternativa 03 figura como a mais favorável no que diz 

respeito à menor interferência no Patrimônio Arqueológico e Histórico no raio definido. Na 

sequência, colocam-se as Alternativas 01 e 02, respectivamente, por haver impacto direto em 

maior número de sítios arqueológicos identificados. No entanto, observa-se que o maior 

número de sítios arqueológicos registrados no raio analisado (1 km) das Alternativas 01 e 02 

está relacionado também com o maior número de estudos arqueológicos realizados na área, 

em virtude de processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos em paralelismo 

com as alternativas, como a LT 345 kV e o GASOG. 

Em relação ao Patrimônio Histórico, a Alternativa 01 figura como a menos favorável, por ser 

a única a apresentar registro de Bem Cultural Tombado pelo IPHAN num raio de 1 km. As 

Alternativas 2 e 3 são as menos impactantes neste critério, por não apresentarem registro de 

sítio de patrimônio histórico homologado num raio de 1 km dos traçados.  

No entanto, o detalhamento posterior dos Estudos Ambientais e Arqueológicos será o definidor 

do grau de impacto local, se existir, no Patrimônio Arqueológico e Histórico localizado na faixa 

de servidão. 

4.4. Matriz de Avaliação  

Todas as alternativas afetam áreas com algum grau de sensibilidade e apresentam algum grau 

de interferência com os parâmetros avaliados. Observa-se que alguns parâmetros apresentam 

diferenças acentuadas, enquanto outros não. 

O Quadro 4-19 e as Figura 4-13, Figura 4-14 e Figura 4-15, apresentam os resultados da 

análise dos critérios para cada uma das alternativas consolidas em uma Matriz de Avaliação 

Qualitativa da sensibilidade ambiental das mesmas, para os diferentes meios Físico, Biótico e 

Antrópico, considerando que a alternativa de menor intervenção significa menor sensibilidade, 

maior intervenção maior sensibilidade e intervenção com valor entre os extremos foi 

considerado como sensibilidade média. 

  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Linha de Transmissão de 500 kV Açu – Campos 2 

Volume I 

Arcadis 98 

Quadro 4-19. Análise do grau de sensibilidade das alternativas locacionais. 

Meio 

Matriz de Alternativas 

Critérios Analisados 
Observações por critérios 

ALT 01 ALT 02 ALT 03 

Meio Físico 

1. Curso de água atravessados (número) 
8 9 17 

2. Áreas úmidas ou alagadas (área) 
6,30 6,15 11,21 

3. Títulos Minerários (número) 18 18 23 

4. Títulos Minerários (área interceptada) 
168,27 179,24 196,50 

Meio Biótico 

1. UCs Interceptadas (área interceptada) 0 0 0 

2. Zonas de Amortecimento (área interceptada) 
0 0 0 

3. Áreas Prioritárias para Conservação (área 
interceptada) 4,82 4,82 5,32 

4. Formação Florestal (área interceptada 
/supressão) /ha 0,42 2,30 0,38 

5. Praias, dunas e restingas (área interceptada) 
/ha 12,98 10,34 9,67 

6. Culturas (área)/ha 
202,77 220,13 268,39 

7. APPs (área interceptada) 
4,56 5,69 14,35 

8. Áreas de alta sensibilidade (endemismo ou 
concentração de sp) /ha 10,97 8,84 15,75 

Meio Antrópico 

1. Localidades/comunidades/interferência em 
infraestruturas (número até 5km)  5 5 3 

2. Áreas de infraestrutura urbana interceptadas 
(ha) 5,96 5,68 6,13 

3. Interferência em Propriedades Rurais 
(número) 67 57 58 

4. Terras Indígenas (distância ou extensão 
atravessada) 0 0 0 

5. Comunidades Quilombolas (distância ou 
extensão atravessada) 0 0 0 

6. Patrimônios Históricos (distância) 1 0 0 

7. Patrimônio Arqueológico (distância ou 
intervenção) 

10 11 2 
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Nas análises relacionadas aos fatores físicos, pode-se verificar as seguintes classes de 

pontuação, conforme o parâmetro analisado, apresentado no Quadro 4-19. 

 

Figura 4-13. Critérios do Meio Físico 

A partir dos dados apresentados no Quadro 4-19 e na Figura 4-13, observa-se que: 

Alternativa Sensibilidade Porcentagem 

Alternativa 01 03 critérios com baixa sensibilidade 75% dos critérios 

01 critério com média sensibilidade 25% dos critérios 

00 critérios com alta sensibilidade 00% dos critérios 

Alternativa 02 02 critérios com baixa sensibilidade 50% dos critérios 

02 critérios com média sensibilidade 50% dos critérios 

00 critérios com alta sensibilidade 00% dos critérios 

Alternativa 03 00 critérios com baixa sensibilidade 00% dos critérios 

00 critérios com média sensibilidade 00% dos critérios 

04 critérios com alta sensibilidade 100% dos critérios 

 

A partir dessa análise comparativa entre as alternativas para este meio a Alternativa 01, 

apresenta-se ligeiramente mais favorável que a Alternativa 02, com menor sensibilidade e a 

Alternativa 03 a menos favorável por apresentar o maior número de critérios com alta 

sensibilidade ambiental comparativamente as demais. 

Nos parâmetros relacionados ao meio biótico, pode-se observar as seguintes classes de 

pontuação, conforme o parâmetro analisado, apresentado no Quadro 4-19. 
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Figura 4-14. Critérios do Meio Biótico 

A partir dos dados apresentados no Quadro 4-19 e na Figura 4-14, observa-se que: 

Alternativa Sensibilidade Porcentagem 

Alternativa 01 05 critérios com baixa sensibilidade 62,5% dos critérios 

02 critérios com média sensibilidade 25% dos critérios 

01 critérios com alta sensibilidade 12,5% dos critérios 

Alternativa 02 04 critérios com baixa sensibilidade 50% dos critérios 

03 critérios com média sensibilidade 37,5% dos critérios 

01 critérios com alta sensibilidade 12,5% dos critérios 

Alternativa 03 04 critérios com baixa sensibilidade 50% dos critérios 

00 critérios com média sensibilidade 00% dos critérios 

04 critérios com alta sensibilidade 50% dos critérios 

 

Pelos dados acima apresentados observa-se que a Alternativa 03 é a ambientalmente mais 

sensível, enquanto as Alternativas 01 e 02 são ambientalmente mais favoráveis por 

apresentarem, respectivamente, menor grau de sensibilidade ou intervenções 

comparativamente entre elas. 

Na análise do que tange aos fatores socioeconômicos, pode-se observar as seguintes classes 

de pontuação, conforme o parâmetro analisado, apresentado no Quadro 4-19. 
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Figura 4-15. Critérios do Meio Antrópico 

A partir dos dados apresentados no Quadro 4-19 e na Figura 4-15, observa-se que: 

Alternativa Sensibilidade Porcentagem 

Alternativa 01 02 critérios com baixa sensibilidade 28,6% dos critérios 

02 critérios com média sensibilidade 28,6% dos critérios 

03 critérios com alta sensibilidade 42,8% dos critérios 

Alternativa 02 05 critérios com baixa sensibilidade 71,4% dos critérios 

01 critérios com média sensibilidade 14,3% dos critérios 

01 critérios com alta sensibilidade 14,3% dos critérios 

Alternativa 03 05 critérios com baixa sensibilidade 71,4% dos critérios 

01 critérios com média sensibilidade 14,3% dos critérios 

01 critérios com alta sensibilidade 14,3% dos critérios 

 

Na análise dos dados do Quadro 4-19 e Figura 4-15, no que tange os fatores 

socioeconômicos, as Alternativas 02 e 03 possuem igualmente a menor sensibilidade 

ambiental, pois apresentam a menor interferência nos critérios analisados. A Alternativa 01 é a 

mais sensível, pelos critérios avaliados. 
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4.5. Considerações Finais  

Avaliando as potenciais interferências da implantação da LT 500 kV Açu – Campos 2, foram 

realizadas análises de alternativas locacionais, consolidadas em 03 (três) principais, objeto da 

presente análise comparativa. 

Para se determinar um traçado de empreendimento linear, especialmente de LT, alguns fatores 

socioambientais significativos associam-se à acessibilidade das decisões e definição de 

traçados com as técnicas de engenharia e fatores econômicos (número e tipos de estruturas e 

métodos construtivos), com as interferências socioambientais: 

▪ Físicas (áreas úmidas ou suscetíveis a erosão e movimentos de massa, entre outros). 

▪ Bióticas (interferência em áreas legalmente protegidas, supressão de vegetação, entre 

outras). 

▪ Sociais (interferência com comunidades, benfeitorias, infraestrutura, entre outros). 

 

Assim, este capítulo sintetiza o processo de análise de alternativas locacionais, indicando, a 

partir da Matriz de Alternativas (Quadro 4-19 e Figura 4-16), e da comparação dos aspectos 

socioambientais a alternativa de menor sensibilidade socioambiental, concomitante com aquela 

onde a facilidade de aplicação dos métodos construtivos e acessibilidade ao traçado ficam 

evidenciadas. 

Para a análise qualitativa realizada sobre as alternativas para definição daquela que apresenta 

a maior viabilidade nos fatores ambientais para a implantação do empreendimento, foram 

considerados 19 fatores ou critérios ambientais, os quais, aliados a outros não avaliados, neste 

momento, devem ser criteriosamente estudados durante as fases de diagnóstico e avaliação 

dos impactos ambientais que comporão o EIA/RIMA. 

A análise das Alternativas 01, 02 e 03 apresentam resultado de interferência nos critérios 

avaliados bastante próximos com ligeira diferença favorável a Alternativa 02, considerando 

que esta possui um menor número de critérios considerados de Alta Sensibilidade Ambiental 

que as demais alternativas estudadas. 

Para facilitar a compreensão da análise atribui-se cores e valor para cada grau de sensibilidade, 

como segue: 

Total de critérios Grau de sensibilidade Alt 01 Alt 02 Alt 03 

Grau de 
sensibilidade 

baixa sensibilidade 10 11 09 

média sensibilidade 05 06 01 

alta sensibilidade 04 02 09 
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Figura 4-16. Síntese dos critérios analisados 

Ao analisar-se a soma dos critérios tem-se uma proximidade muito grande entre os resultados 

das interferências para as três alternativas, especialmente as Alternativas 01 e 02 nos critérios 

de baixa e média sensibilidade, sendo mais favorável à Alternativa 02. 

A tomada de decisão pela alternativa preferencial deve ser realizada pela soma dos critérios 

abrangidos dos três meios, além da capacidade do território em suportar os impactos causados 

pelas atividades humanas, condição essencial para que o aspecto econômico não seja 

ponderado de maneira isolada no processo decisório e, posteriormente, condicione a 

incorporação dos fatores sociais e ambientais. 

Estas alternativas foram consideradas ambientalmente mais favoráveis para o detalhamento 

do diagnóstico e avaliação de impactos no âmbito do EIA/RIMA, pois apresentam menor 

interferência nos critérios físicos e bióticos. Embora se aproxime mais de algumas localidades, 

a opção do empreendedor pela Alternativa 02, justifica-se, nesta fase preliminar, pelo fato de 

que a Alternativa 02 corre mais próxima dos projetos já concluídos (como a construção da LT 

de 345kV) ou em andamento (como o Gasoduto dos Goytacazes – GASOG), apresentando 

paralelismo com estes empreendimento por quase 90% do seu traçado (33 km), e também 

porque se mostrou mais favorável em função dos seguintes critérios:  

▪ Menor impacto em áreas úmidas ou alagáveis. 

▪ Menor interferência em áreas de restinga. 

▪ Menor interferência em áreas de alta sensibilidade e importância biológica. 

▪ Menor interferência em áreas de infraestrutura urbana. 

▪ Atravessa o menor número de propriedades rurais conforme CAR. 

▪ Menor impacto no Patrimônio Histórico tombado pelo IPHAN. 
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Baseada na análise dos parâmetros descritos, a alternativa locacional selecionada é a 

Alternativa 02, caracterizada por percorrer um traçado que, na comparação das interferências 

prováveis, nesta etapa, apresentou sensibilidades ambientais que, após detalhamento no 

diagnóstico, pode sofrer pequenos ajustes para mitigar os impactos potenciais.  

Dessa forma, pode-se dizer que os maiores impactos associados a esse tipo de 

empreendimento são os efeitos sobre a paisagem, retirada de vegetação, fragmentação de 

hábitats, abertura de acessos e interferência nas propriedades atravessadas, todos com 

possibilidade de mitigação e/ou compensação. Esses impactos ficam minimizados quando se 

tem a possibilidade de um traçado paralelo a outros projetos existentes (LT 345 kV e o 

Gasoduto GASOG) e que possibilita a utilização da rede de acessos implantada, reduzindo 

assim os impactos no entorno do traçado da linha e diminuindo a necessidade de supressão 

de vegetação para abertura de novos acessos.  

Por outro lado, a proximidade dos projetos da LT 345 kV e GASOG geram impactos 

cumulativos na área urbana da comunidade de Água Preta, no município de São João da 

Barra/RJ, e, pelo fato da Alternativa 2 desviar dessa área urbana, também se mostra mais 

favorável neste quesito. 

Por fim, contrapondo a análise das três alternativas locacionais, tem-se a hipótese de não 

execução/implantação da LT 500 kV Açu – Campos 2, situação que acarretaria prejuízo ao 

atendimento de seu objetivo central que é o escoamento da energia gerada pela usina 

termelétrica UTE GNA Porto do Açu III (UTE GNA II), a partir da interligação do 

empreendimento ao Sistema Interligado Nacional (SIN), na SE Campos 2. Observa-se que a 

UTE GNA II foi homologada e premiada no 26° Leilão de Energia Nova A-6/2017, promovido 

pelo MME/Aneel, e deverá entrar em operação na data de 01/01/2023, sendo, por tanto, 

necessário que as estruturas de transmissão da energia gerada estejam aptas para operação. 

Ainda, a implantação da UTE GNA II promoverá aumento do fornecimento de energia confiável, 

promovendo atratividade a investimentos futuros no Estado do Rio de Janeiro, fator de 

desenvolvimento socioeconômico. Além disso, viabilizará, em âmbito nacional, uma alternativa 

para diversificação da matriz energética brasileira – a utilização do gás natural. 

Face ao exposto, há necessidade de escoamento imediato, de modo que sem a implantação 

da LT este escoamento ficaria prejudicado e as demandas de energia pré-definidas reprimidas. 

Soma-se a isso a situação de que os impactos positivos oriundos da implantação da unidade 

geradora não seriam atingidos/potencializados com a dinamização da economia regional e a 

expectativa da minimização dos custos de investimento e operação do sistema dado um critério 

de confiabilidade explícita seriam frustradas, conforme preconizado pelo Estudo de Expansão 

do sistema de transmissão para escoamento do potencial Termelétrico dos estados do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo (EPE-DEE-RE-029/2018-R1, 20 Julho de 2018). 
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5. Planos, Programas e Projetos 

Este capítulo apresenta os planos, programas e projetos governamentais e privados na região 

do Rio de Janeiro, assim como aborda as políticas setoriais vigentes no estado, e avalia a 

compatibilidade dos mesmos com o empreendimento. São destacados aqueles que estão 

relacionados às formas de uso e ocupação do solo, nas áreas de gestão de recursos hídricos, 

desenvolvimento agrário, reflorestamento e gestão ambiental. Alguns programas nas áreas de 

educação, cultura e desenvolvimento social foram considerados devido à relevância nas 

dinâmicas socioeconômicas locais e regionais. A temática de ordenamento territorial dos 

municípios foi abordada no Volume II – Diagnóstico do Meio Socioeconômico e Cultural 

no item sobre o uso do solo. 

Todas as informações sobre os programas citados foram obtidas por meio de consulta aos 

respectivos sites oficiais dos Governos Federal, Estadual e Municipais e constam como ativos.  

5.1. Programas Federais 

5.1.1. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

O PAC foi criado em 2007, com o intuito de promover a retomada do planejamento e execução 

de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, cuja finalidade 

era de contribuir para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável. 

Foi idealizado como um plano estratégico de resgate do planejamento e de retomada dos 

investimentos em setores estruturantes do país, contribuindo para o aumento da oferta de 

empregos e na geração de renda. 

Em 2011, com o aprimoramento do programa em vista das experiências dos anos anteriores, 

o PAC passou para sua segunda fase, com o mesmo pensamento estratégico e, mais recursos 

e parcerias com estados e municípios, para a execução de obras estruturantes. 

De acordo com informações do próprio programa (6º Balanço PAC 2015-201811), este manteve 

um ritmo de execução satisfatório, alcançando, até 31 de dezembro de 2017, 87,1% do total 

previsto para o período 2015-2018, saindo de R$ 386,6 bilhões, realizados até dezembro de 

2016, para R$ 547,5 bilhões de investimentos em infraestrutura econômica e social. 

No site do PAC estão divulgados os empreendimentos relacionados à infraestrutura energética, 

infraestrutura social e urbana, e infraestrutura logística para os estados brasileiros.  

No âmbito da infraestrutura energética estão os investimentos em matrizes energéticas de 

fontes renováveis e limpas, a exploração das novas jazidas de petróleo e gás natural da 

camada do pré-sal, e a construção de refinarias para ampliar e melhorar a produção de 

derivados do petróleo no país. Os empreendimentos relacionados à infraestrutura social e 

urbana têm o objetivo de enfrentar os principais desafios de pequenos, médios e grandes 

municípios brasileiros, e englobam a implantação de Unidades Básicas de Saúde, 

 

11 <http://pac.gov.br/pub/up/relatorio/11fbe9b2f7cbecb3ec5c1f9f67b5f3be.pdf>. Acesso em: Janeiro de 2020.  

http://pac.gov.br/pub/up/relatorio/11fbe9b2f7cbecb3ec5c1f9f67b5f3be.pdf
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Saneamento, Creches e Pré-Escolas, entre outras. Por sua vez, os empreendimentos 

relacionados à infraestrutura logística englobam os investimentos em ferrovias, rodovias, 

portos, aeroportos e hidrovias do país, otimizando o escoamento da produção brasileira e 

garantindo a segurança de todos os usuários. 

A Tabela 5-1 a seguir apresenta os números informados pelo Programa. Verifica-se um total 

de 41 empreendimentos do PAC previstos para os municípios atravessados pelo 

empreendimento, dos quais 85% estão destinados para o município de Campos dos 

Goytacazes. 

Todos os empreendimentos previstos estão dentro da esfera da infraestrutura social e urbana. 

Tabela 5-1. Obras do PAC nos municípios atravessados pelo empreendimento. 

Estado 
Infraestrutura 

energética 
Infraestrutura 

social e urbana 
Infraestrutura 

logística 
Total 

Campos dos 
Goytacazes 

- 35 - 35 

São João da 
Barra 

- 6 - 6 

Total 0 41 0 41 

Fonte: <www.pac.gov.br>. Acesso em: Janeiro de 2020. 

5.1.2. Programa Bolsa Família 

O programa Bolsa Família12 tem por objetivo contribuir para o combate à pobreza e à 

desigualdade no Brasil. Foi criado em outubro de 2003 e conta com três eixos principais: 

▪ Complemento da renda: todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa recebem 

um benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. Esse eixo 

garante o alívio mais imediato da pobreza. 

▪ Acesso a direitos: as famílias devem cumprir alguns compromissos (condicionalidades), 

que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Esse 

eixo oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças a 

melhores oportunidades de inclusão social. 

▪ Articulação com outras ações: o programa tem capacidade de integrar e articular várias 

políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para elas 

superarem a situação de vulnerabilidade e de pobreza. 

Tanto a União, quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios têm atribuições na 

execução do Bolsa Família, garantindo, portanto, que sua gestão seja descentralizada. O 

Ministério da Cidadania é o responsável pelo Programa, e a Caixa Econômica Federal é o 

agente que executa os pagamentos. 

 

12 <http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia> Acesso em: Janeiro de 2020. 

http://www.pac.gov.br/
http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia
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O Programa Bolsa Família está previsto em lei — Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 

2004 — e é regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e outras normas.  

Os critérios para participar do Programa Bolsa Família foram estabelecidos utilizando-se um 

limite de renda definido em dois patamares, sendo: as famílias extremamente pobres são 

aquelas que têm renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa, e as famílias pobres são aquelas 

que têm renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa. As famílias pobres participam 

do programa desde que tenham em sua composição gestantes e crianças ou adolescentes 

entre 0 e 17 anos. 

5.1.3. Programa Brasil Carinhoso 

O Programa Brasil Carinhoso13 tem como objetivo custear despesas com manutenção e 

desenvolvimento da educação infantil, contribuir com as ações de cuidado integral, segurança 

alimentar e nutricional, além de garantir o acesso e a permanência da criança na educação 

infantil. 

Para participar do Programa, crianças de zero a 48 meses devem estar matriculadas em 

creches públicas ou conveniadas com o poder público, cujas famílias sejam beneficiárias do 

Programa Bolsa Família. 

O apoio financeiro é destinado aos municípios (e ao Distrito Federal) que informaram no censo 

escolar do ano anterior a quantidade de matrículas de crianças de zero a 48 meses. 

Aos participantes do programa, é realizada transferência automática de recursos financeiros, 

sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere. As transferências aos 

municípios e ao Distrito Federal são feitas em duas parcelas. O montante é calculado com base 

em 50% do valor anual mínimo por matrícula em creche pública ou conveniada, em período 

integral e parcial, definido para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

5.1.4. Minha Casa, Minha Vida 

O Programa Minha Casa, Minha Vida é uma iniciativa do Governo Federal que teve início em 

2009, cujo objetivo era facilitar a aquisição de imóveis para a população de baixa renda e, 

também para incentivar a produção de novas unidades habitacionais no país. 

As concessões de benefícios do Programa Minha Casa Minha Vida são feitas por faixa de 

renda. Famílias com renda mensal de até R$ 1.800,00 são categorizadas como Faixa 1 e 

recebem até 90% de subsídio do valor do imóvel, pago em até 120 prestações mensais de, no 

máximo, R$ 270,00, sem juros. Na Faixa 1,5 estão as famílias com renda mensal de até R$ 

2.600,00, cujo subsídio é de até R$ 47.500,00, com 5% de juros ao ano. Como Faixa 2 incluem-

se as famílias com renda de até R$ 4.000,00, cujo subsídio é de até R$ 29.000,00, com 6 a 7% 

de juros ao ano. Para as famílias com renda mensal de até R$ 9.000,00, registradas na Faixa 

 

13 <http://www.fnde.gov.br/programas/brasil-carinhoso> Acesso em: Janeiro de 2020. 

http://www.fnde.gov.br/programas/brasil-carinhoso
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3, os juros são de 8,16% ao ano. Para agricultores familiares e trabalhadores rurais, a renda 

anual da família deve ser até R$ 78.000,00.14 

Para o ano de 2020 o Governo Federal prevê dotação de R$ 2,7 bilhões, menor índice do 

programa desde sua criação.15 

5.1.5. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi criado em 2003, instituído pelo artigo 19 da 

Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, cuja finalidade era promover o acesso à alimentação e 

incentivar a agricultura familiar. Esta Lei foi alterada pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 

2011, em seu capítulo III e regulamentada por diversos decretos, sendo o que está em vigência 

é o Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012. 

Para o alcance desses dois objetivos, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura 

familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança 

alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos 

públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. 

O programa também contribui para a constituição de estoques públicos de alimentos 

produzidos por agricultores familiares e para a formação de estoques pelas organizações da 

agricultura familiar. Além disso, o programa promove o abastecimento alimentar por meio de 

compras governamentais de alimentos; fortalece circuitos locais e regionais e redes de 

comercialização; valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de 

alimentos; incentiva hábitos alimentares saudáveis e estimula o cooperativismo e o 

associativismo. 

A execução do programa pode ser feita por meio de seis modalidades: Compra com Doação 

Simultânea, Compra Direta, Apoio à Formação de Estoques, Incentivo à Produção e ao 

Consumo de Leite, Compra Institucional e Aquisição de Sementes.  

O programa vem sendo executado por estados e municípios em parceria com o MDS e pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).  

O mapa de cobertura do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em todo o Brasil está 

disponível em: <http://mapas.cnpm.embrapa.br/mds/?layers=5>. 

5.1.6. Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário16 (PNCF) oferece condições para que os 

trabalhadores sem-terra ou com pouca terra possam comprar imóvel rural por meio de um 

 

14 <https://www.mdr.gov.br/habitacao/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv> Acesso em: Janeiro de 2020. 

15 <https://economia.ig.com.br/2019-09-09/minha-casa-minha-vida-vai-perder-42-do-orcamento-em-2020.html> Acesso em 

Janeiro de 2020. 

16 <http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_habitacao/cred_fundiario/saiba_mais.asp> Acesso em: Janeiro 

de 2020. 

http://mapas.cnpm.embrapa.br/mds/?layers=5
https://www.mdr.gov.br/habitacao/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv
https://economia.ig.com.br/2019-09-09/minha-casa-minha-vida-vai-perder-42-do-orcamento-em-2020.html
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_habitacao/cred_fundiario/saiba_mais.asp


Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Linha de Transmissão de 500 kV Açu – Campos 2 

Volume I 

Arcadis 109 

financiamento. Além da terra, os recursos financiados podem ser utilizados na estruturação da 

propriedade e do projeto produtivo, na contratação Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) 

e no que mais for necessário para que o agricultor venha desenvolver suas atividades de forma 

independente e autônoma. 

O Programa prevê ainda ações de incentivo à participação dos jovens, mulheres e para projetos 

especiais voltados para a preservação do meio ambiente. Da mesma forma, podem ser 

beneficiados trabalhadores rurais sem-terra ou com pouca terra, com idade entre 18 e 65 anos, 

que comprovem ter experiência de no mínimo cinco anos em atividades rurais nos últimos 15 

anos. 

O Programa possui três linhas de crédito para atender os diferentes públicos da agricultura 

familiar. A linha que o trabalhador rural poderá acessar depende do perfil e do patrimônio 

familiar, conforme o quadro abaixo: 

Quadro 5-1. Linhas de crédito PNCF. 

Linhas de 
Crédito 

Abrangência Renda Patrimônio Teto Juros Rebate Carência 

PNCF social 
Região Norte 

e área da 
Sudene 

Até R$ 
20 

mil/ano 

Até R$ 40 
mil* 

R$ 140 mil 

0,5% 
a.a. 

40% para 
pagamento 
até a data 

25 anos 
com 36 
meses 

de 
carência 

PNCF mais 
Todas as 
demais 
regiões 

Até R$ 
40 

mil/ano 

Até R$ 80 
mil* 

2,5% 
a.a. 

20% para 
pagamento 
até a data 

PNCF 
empreendedor 

Todo Brasil 
Até R$ 
216/ano 

Até R$ 500 
mil 

5,5% 
a.a. 

Não há 

Linha com risco bancário, cuja regulamentação será definida pelo agente financeiro 
que aderir a operacionalização da mesma. 

*Esse valor pode chegar a R$ 100 mil, quando a área a ser adquirida for proveniente de herança e o 
comprador for um dos herdeiros. 
Fonte:<http://www.mt.gov.br/>17 

5.1.7. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF) 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi criado em 1995 

e financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e 

assentados da reforma agrária. O intuito do PRONAF é atender de forma diferenciada os 

pequenos produtores rurais que desenvolvem suas atividades mediante emprego direto de sua 

força de trabalho e de sua família. O programa objetiva ainda fortalecer as atividades 

 

17<http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/9323878-entenda-as-principais-mudancas-do-programa-

nacional-de-credito-

fundiario/195721/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_viewMode=print&_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_languageId=pt_B

R> Acesso em: Janeiro de 2020. 

http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/9323878-entenda-as-principais-mudancas-do-programa-nacional-de-credito-fundiario/195721/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_viewMode=print&_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_languageId=pt_BR
http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/9323878-entenda-as-principais-mudancas-do-programa-nacional-de-credito-fundiario/195721/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_viewMode=print&_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_languageId=pt_BR
http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/9323878-entenda-as-principais-mudancas-do-programa-nacional-de-credito-fundiario/195721/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_viewMode=print&_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_languageId=pt_BR
http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/9323878-entenda-as-principais-mudancas-do-programa-nacional-de-credito-fundiario/195721/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_viewMode=print&_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_languageId=pt_BR
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desenvolvidas pelo produtor familiar, aumentando sua renda e agregando valor ao produto e à 

propriedade. 

Dentre as vantagens do PRONAF para o produtor está a obtenção de financiamento para o 

custeio com encargos relacionados à agricultura familiar, aumento de renda mediante melhoria 

da produtividade, melhoria das condições de vida, agilidade no atendimento e garantia de 

recursos para a safra seguinte aos produtores que honrarem seus compromissos. Para o país, 

as vantagens estão em aumentar a oferta de alimentos e estimular a permanência do agricultor 

no campo. 

Podem se beneficiar do PRONAF os produtores rurais que apresentem a Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP) e que atendam as condições de explorarem a terra como proprietário, 

posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária, 

residam na propriedade ou próximo, possuam no máximo quatro módulos fiscais, utilizem o 

estabelecimento como base ao trabalho familiar e tenham renda bruta anual de até R$ 

60.000,00, categorizados conforme grupos estipulados no programa. O beneficiário deve 

atender ainda as condições de financiamento. 

Ademais, o PRONAF apresenta novas linhas de crédito: PRONAF Alimentos, PRONAF Mulher, 

PRONAF Jovem, PRONAF Semiárido, PRONAF Florestal e PRONAF Agroindústria.18 

5.1.8. Plano Safra Plurianual da Agricultura Familiar (2017/2020) 

No Brasil, de acordo com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar (Casa Civil), há 

aproximadamente 4,4 milhões de famílias agricultoras, o que representa 84% dos 

estabelecimentos rurais brasileiros. A agricultura familiar é econômica, vem dela 38% do valor 

bruto da produção agropecuária e o setor responde por sete em cada dez postos de trabalho 

no campo. A agricultura familiar é produtiva, pois é responsável pela produção de mais de 50% 

dos alimentos da cesta básica brasileira. 

O Plano Safra Plurianual da Agricultura Familiar 2017/2020 possui 10 eixos de atuação para o 

fortalecimento da agricultura familiar São ações para oferecer segurança jurídica da terra, com 

titulação e regularização fundiária; seguro da produção; ações para o Semiárido; Assistência 

Técnica e Extensão Rural; entre outros. 

Os 10 eixos são representados por outros programas e ações, descritos resumidamente a 

seguir: 

▪ PRONAF/Garantia-Sagra/PGPAF/SEAF; 

▪ Novo Programa de Crédito Fundiário (PNCF); 

▪ Regularização Fundiária; 

▪ Regulamentação da Lei da Agricultura Familiar; 

▪ Agricultura Orgânica e Agroecologia; 

▪ Apoio à Modernização Produtiva; 

▪ Comercialização; 

 

18<http://www.ceplac.gov.br/radar/Artigos/artigo26.htm> Acesso em: Janeiro de 2020. 

http://www.ceplac.gov.br/radar/Artigos/artigo26.htm
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▪ Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER); 

▪ Agricultura Urbana e Periurbana; 

▪ Ações Integradas no Semiárido.19 

5.1.9. Programa Brasil Quilombola (PBQ) 

Com o objetivo de consolidar os marcos da política de Estado para as áreas quilombolas, foi 

criado o Programa Brasil Quilombola (PBQ) em 12 de março de 2004. O Plano é base da 

Agenda Social Quilombola (Decreto Federal nº 6261/2007), que agrupa as ações voltadas às 

comunidades em quatro eixos: Acesso à Terra, Infraestrutura e Qualidade de Vida, Inclusão 

Produtiva, Desenvolvimento Local, Direitos e Cidadania. 

A coordenação centralizada do PBQ está a cargo do Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR). Entretanto, as ações do plano são mais amplas que a atuação destas 

instituições e, frequentemente, incluem parcerias com outros órgãos do Governo Federal, 

configurando também uma administração descentralizada do Programa. Sua gestão 

estabelece interlocução com órgãos estaduais e municipais de promoção da igualdade racial 

(PIR), associações representativas das comunidades quilombolas e outros parceiros não-

governamentais.20 

5.2. Programas Estaduais 

A seguir serão apresentados os principais planos, programas e projetos estaduais.  

Rio de Janeiro 

5.2.1. Prêmio Boas Práticas Municipais de Indução ao Acesso ao Mundo do 
Trabalho  

O Prêmio Boas Práticas Municipais de Indução ao Acesso ao Mundo do Trabalho, cuja 

realização foi projetado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo 

do Estado do Rio de Janeiro (SEASDH), sob coordenação da Subsecretaria de Integração de 

Programas Sociais (SSIPS), que tem como ação promover a troca de experiencias e 

institucionalizar na Administração Pública o conhecimento das práticas bem sucedidas 

desenvolvidas pelos municípios fluminenses que visam induzir o acesso da população em 

situação de pobreza e extrema pobreza ao mundo do Trabalho.  

5.2.2. Rio Sem Miséria 

Criado pela Lei nº 6.088, de 25 de novembro de 2011, Capítulo I, o Programa Rio Sem Miséria, 

no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, visa proporcionar condições dignas de vida às famílias 

em situação de pobreza extrema, oferecendo-lhes oportunidades para seu pleno 

 

19 <http://www.aged.ma.gov.br/files/2018/05/Cartilha_Plano_Safra_2017.pdf> Acesso em: Janeiro de 2020. 

20 <https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/julho/programa-brasil-quilombola-promove-a-cidadania-das-comunidades-no-

brasil> Acesso em: Janeiro de 2020. 

http://www.aged.ma.gov.br/files/2018/05/Cartilha_Plano_Safra_2017.pdf
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/julho/programa-brasil-quilombola-promove-a-cidadania-das-comunidades-no-brasil
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/julho/programa-brasil-quilombola-promove-a-cidadania-das-comunidades-no-brasil
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desenvolvimento. Contempla ainda ações que visem à superação deste cenário de forma 

sustentável. 

Também criado pela Lei nº 6.088, Capítulo II, o Programa Renda Melhor, tem como objetivo 

assistir com benefício financeiro as famílias que são integrantes do Bolsa Família, do Governo 

Federal. Com isso o Governo do Estado do Rio de Janeiro busca alinhar-se ao desafio nacional 

pela superação da pobreza extrema, lançado pelo Governo Federal, como o Plano Brasil sem 

Miséria. 

Os benefícios concedidos pelas famílias atendidas pelo Renda Melhor podem variar de R$ 30 

a R$ 300, de acordo com a condição de vulnerabilidade de cada família. Entre os critérios do 

Programa utilizados pelo Governo, além da baixa renda mensal, está a inviabilidade de moradia 

adequada, educação, saúde, trabalho e saneamento básico. 

Outro benefício voltado à erradicação da pobreza extrema é o Programa Renda Melhor Jovem, 

criado também pela Lei n° 6.088, Capítulo III. Realizado juntamente com a Secretaria de 

Educação, oferece incentivo financeiro para que o jovem se mantenha no fluxo regular de 

ensino e conclua o Ensino Médio. 

O estudante recebe o benefício ao ser aprovado no fim de cada ano letivo, da seguinte forma: 

ao concluir a 1ª série, recebe R$ 700; ao concluir a 2ª série, recebe R$ 900; e a 3º série, recebe 

R$ 1 mil. Caso curse Ensino Profissionalizante, em quatro anos, ao final do último ano, o 

estudante receberá R$ 1,2 mil.21  

5.2.3. Plano Plurianual (PPA) para o Rio de Janeiro 

O projeto do Plano Plurianual (PPA) para o Rio de Janeiro de 2020 a 2023 foi aprovado pela 

Assembleia Legislativa do Estado (Alerj). A proposta define as diretrizes que orientarão o 

orçamento estadual nos próximos quatro anos. O projeto inicial do Plano Plurianual prevê 

concursos para os órgãos, secretarias e autarquias estaduais. 

5.3. Programas Municipais  

O levantamento dos programas municipais existentes foi feito por meio de pesquisa no sítio 

eletrônico das prefeituras municipais, tendo sido identificado programa social somente no 

município de Campos dos Goytacazes. 

O município de Campos dos Goytacazes (RJ) possui quatro programas sociais22: Beneficiário 

Eventual, Defeso, Transferência de Renda e SOS Habitação.  

O Programa Beneficiário Eventual destina-se às famílias atendidas nos CRAS e CREAS, 

impossibilitadas de arcar por conta própria com enfrentamento de contingências sociais, cuja 

 

21<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/6badb0c1cc227dbe8325795d006fcbae?OpenDocu

ment> Acesso em: Janeiro de 2020. 

22 <https://transparencia.campos.rj.gov.br/programas-sociais> Acesso em: Janeiro de 2020. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/6badb0c1cc227dbe8325795d006fcbae?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/6badb0c1cc227dbe8325795d006fcbae?OpenDocument
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ocorrência provoca riscos e fragiliza à manutenção do indivíduo, a unidade familiar e a 

sobrevivência de seus membros. 

O Programa Defeso tem como objetivo o pagamento de um salário mínimo mensal aos 

pescadores artesanais durante o período de defeso da água doce ou salgada pelo prazo 

necessário à sua inclusão no programa do governo federal.  

O Programa de Transferência de Renda visa a atender às famílias que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social. 

O Programa SOS Habitação garante temporariamente o pagamento de aluguel residencial no 

valor de até meio salário mínimo para famílias que se encontrem morando em áreas de risco 

ou em condições habitacionais precárias com estrutura comprometida e que possuam renda 

per capta de até ½ salário mínimo. O valor somente será concedido mediante encaminhamento 

dos CRAS/CREAS e laudo da Defesa Civil. 

No município de São João da Barra identificou-se somente o Programa Municipal de Incentivo 

ao Ensino Universitário (Decreto nº.100/19, de 18 de outubro de 2019)23, em que a prefeitura, 

mediante uma série de critérios, custeia de 40 a 100% da mensalidade de alunos nos centros 

universitários. 

A Lei nº 498/2017, de 13 de dezembro de 2017, dispõe sobre o Plano Plurianual de São João 

da Barra para o quadriênio de 2018/2021, estabelecendo para o período, as diretrizes, os 

programas com seus respectivos objetivos e indicadores e as ações governamentais com suas 

metas.24 

5.4. Empreendimentos na AII e AID – Área de Influência Direta 

No município de São João da Barra – RJ está instalado o Porto do Açu, que teve o início de 

sua construção em 2007 e está em operação desde 2014.25 Possui área total de 130km² e 9 

terminais, divididos em áreas offshore e onshore. 

Diversas empresas estão instaladas nos terminais, desenvolvendo atividades relacionadas ao 

setor de petróleo e gás. A Figura 5-1 ilustra o Porto do Açu e suas empresas associadas, 

sendo que as indicações verde se referem as empresas fase de operação, as indicações 

laranja as empresas em fase de construção e as em vermelho em fase de projeto. 

Dentre as empresas em operação destacam-se a Petrobras, Chevrom, Gerdau, Anglo 

Americam, Ferroport e Prumo Logística. A Usina Termelétrica da GNA (UTE GNA II), onde está 

prevista a interligação da LT Açu – Campos 2, está indicada na fase de construção. 

 

23 <http://www.sjb.rj.gov.br/downloads/diario_oficial/diario_oficial_21102019_1571627967.pdf> Acesso em: Janeiro de 2020. 

24 <https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/7068/arquivos/15B7DEE03922ED138344585EE4B372F4.pdf> Acesso 

em: Janeiro de 2020. 

25 <https://portodoacu.com.br/sobre-o-porto/porto-do-acu/> 

http://www.sjb.rj.gov.br/downloads/diario_oficial/diario_oficial_21102019_1571627967.pdf
https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/7068/arquivos/15B7DEE03922ED138344585EE4B372F4.pdf
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Figura 5-1. Porto do Açu. 

Fonte: <https://portodoacu.com.br/sobre-o-porto/porto-do-acu/>. 

Outro empreendimento relacionado ao Porto do Açu é o Gasoduto dos Goytacazes (GASOG), 

em processo de licenciamento ambiental no INEA/RJ, com a LP n° IN050785 (Processo E-

07/002.5084/2016) emitida.  

Destaca-se que o empreendimento do GASOG é paralelo em boa parte do traçado da LT 500kV 

Açu – Campos 2 e, caso obtenha a Licença de Instalação – LI poderá iniciar as suas obras. 

Se houver a implantação concomitante dos dois empreendimentos, a LT Açu – Campos 2, 

objeto deste licenciamento, e o GASOG haverá a cumulatividade de impactos positivos e 

negativos, conforme abordado no capítulo de Avaliação de Impactos Ambientais. 

https://portodoacu.com.br/sobre-o-porto/porto-do-acu/
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6. Legislação Ambiental Aplicável  

6.1. Principais Aspectos Jurídicos e Institucionais 

6.1.1. Apresentação 

Esse capítulo apresenta um exame sistemático da legislação ambiental incidente e aplicável 

ao projeto da LT 500 kV Açu - Campos 2, com aproximadamente 37,4 km de extensão, que 

atravessará os municípios de Campos dos Goytacazes até São João da Barra, ambos no 

Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Instrução Técnica PRES/CEAM nº 03/2019 de 10 de 

abril de 2019 sob Responsabilidade da Empresa UTE GNA II Geração de Energia Ltda., como 

consta do processo E-07/002/1884/2019.  

Trata-se de um referencial básico, voltado ao procedimento de licenciamento ambiental da 

Linha de Transmissão (LT), que tem como objetivo auxiliar a compreensão das possibilidades 

e limitações que o ordenamento jurídico – institucional, em matéria de meio ambiente, impõe 

ao tratamento das diversas ações necessárias à sua consolidação, e subsidiar o órgão 

ambiental competente pelo licenciamento e também o próprio empreendedor, em seus 

processos de tomadas de decisões.  

Para tanto, foram identificadas leis, decretos e outros atos normativos federais, como também 

a legislação do Estado do Rio de Janeiro, e, ainda, os principais comandos legais dos 

municípios abrangidos na área direta de estudo, com ênfase para o ordenamento territorial e 

uso dos recursos naturais, visando a observação das possibilidades e limitações incidentes no 

projeto pretendido, tendo como ponto de partida a tutela constitucional do meio ambiente 

imposta pelos artigos 170 e 225 da Constituição Federal. 

Importante registrar que o levantamento da legislação municipal se ateve, nesta fase do 

processo de licenciamento prévio do projeto, à identificação de eventuais áreas legalmente 

protegidas, unidades de conservação ou bens patrimoniais de interesse dos municípios que 

pudessem vir a ser impactados pelo projeto, requerendo tratamento especial junto a esta esfera 

do Poder Público.  

Com base em dados do IBGE datados de 2017, foram também analisados indicadores da 

capacidade institucional dos municípios para o exercício da gestão ambiental em seus 

territórios. 

No que se refere à conformidade de usos impostos pelas leis de zoneamento e ocupação do 

solo dos municípios seccionados pelo empreendimento, eventualmente, em suas áreas 

urbanas, cumpre informar que deverão ser requeridas, pelo empreendedor, Certidões de 

Conformidade de Uso, junto às Prefeituras Municipais afetadas. Observa-se, porém, que a 

conformidade ou não do empreendimento nas áreas urbanas deverá ser equacionada, 

pontualmente, na fase da licença de instalação, quando o projeto técnico estará 

suficientemente detalhado e poderão ser mais bem avaliadas e contornadas, se for o caso, as 

possíveis interferências com as cidades e suas zonas de uso. 

Nesse contexto geral, e em face do grande número de normas que devem ser observadas, 

tendo como objetivo facilitar sua visualização, a legislação segue comentada nos temas de 

maior importância para tratamento dos impactos ambientais que possam ser gerados pelo 
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empreendimento, e também estruturada em forma de tabelas, tendo por eixo a hierarquia das 

normas e sua cronologia, observando a Instrução Técnica PRES/CEAM nº 03/2019 para a 

elaboração do EIA/RIMA, elaborado pelo INEA em 10/04/2019, no bojo do Processo nº E-

07/002/1884/2019. 

Observa-se que a especificidade do uso pretendido, qual seja, a implantação e operação da 

LT 500 kV Açu - Campos 2, conforme dispõe a legislação de regência, se caracteriza como 

serviço público de distribuição de energia, de competência da União, consoante artigo 21 da 

Constituição Federal, que, com base no inciso XII, pode explorá-lo, diretamente, ou mediante 

concessão, autorização ou permissão, que se materializam26 no âmbito da ANEEL.   

Embora figure como produção independente de energia elétrica, destinada à comercialização, 

a LT objeto do presente estudo não deixa de atender a uma finalidade pública de expansão da 

rede e segurança do suprimento de energia (que depende de autorização expressa da ANEEL), 

e que tem em sua origem notada utilidade pública. Nesse contexto, o empreendedor pode 

invocar junto ao poder concedente a Declaração de Utilidade Pública (DUP) das áreas 

necessárias ao empreendimento, com base na Resolução ANEEL nº 740 de 11 de outubro de 

2016, utilizando-a para vencer resistências e obstáculos e excepcionar limites e restrições, 

desde que não haja alternativa locacional ou tecnológica viáveis, e sem prejuízo de mitigações 

e compensações, no limite da lei.  

6.1.2. Questões Preliminares  

Cumpre, desde já, tendo em vista a necessidade de conferir objetividade e clareza ao presente 

estudo ambiental, bem como um ágil e eficaz trâmite ao processo de licenciamento ambiental 

ao qual pertence, consignar algumas condições excepcionais do setor elétrico que conformam 

o empreendimento pretendido:  

a) O empreendimento em estudo, na modalidade de Produção Independente de Energia 

Elétrica, conforme artigos 11, 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074/1995, destina-se à comercialização, 

mas, obviamente, contribui com a expansão da rede para incrementar a estabilidade e a 

confiabilidade do suprimento de energia elétrica, assegurando fornecimento às atuais e futuras 

demandas na região, interligando a Usina Termelétrica UTE GNA Porto do Açu III, localizada 

no Setor Especial do Porto do Açu (SEPA), no município de São João da Barra, ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN), na SE Campos 2, no município de Campos dos Goytacazes, sob 

responsabilidade da empresa UTE GNA II Geração de Energia Ltda.  

b) Muito embora a implantação do empreendimento seja, conforme artigo 2º da Portaria 

MME nº 312/2018, por conta e risco do empreendedor, trata-se, de empreendimento privado, 

que só se materializa mediante expressa autorização da ANEEL, tido como serviço essencial, 

com o objetivo concreto de satisfazer às necessidades coletivas, de competência da União, 

conforme explicitado na alínea “b”, inciso XII, do artigo 21 da Constituição Federal, acima 

citado, que deve ser executado sob o regime das normas de direito público, diretamente ou por 

 

26 A Lei nº 8987 de 13/02/1995 e a Lei nº 9074 de 07/07/1995 estabeleceram normas para as concessões e permissões de serviços 

públicos. A Lei nº 9427 de 26/12/1996  instituiu a ANEEL. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9427compilada.htm
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meio de delegação a terceiros, no caso concreto a empresa UTE GNA II GERAÇÃO DE 

ENERGIA S.A.. 

c) Por esta razão, devem ser observados os termos das Leis nº 8.987/1995; nº 9.074/1995, 

nº 9.648/1998, nº 10.848/2004, e Decretos nº 5.163/2004 e nº 6.144/2007, entre outras, que 

regem as atividades do setor elétrico, bem como todas as normas supervenientes e 

complementares emanadas da ANEEL, Agência reguladora do Setor Elétrico vinculada ao 

MME, e instituída pela Lei nº 9.427/1996, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, a quem cabe, dentre outras, a 

tarefa de celebrar e gerir os contratos de concessão ou permissão, e as autorizações, para 

execução de obras e/ou serviços correspondentes, em conformidade com as políticas e 

diretrizes do governo federal. 

d) Cumpre consignar, neste contexto, que a UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 

foi autorizada a implementar e operar a LT 500 kV Açu – Rio Novo do Sul, por 35 anos 

(prorrogáveis por igual período, caso haja interesse público), consoante Portaria MME nº 

312/2018. Todavia, com fundamento na Portaria MME n.º 481/2018, a UTE GNA II GERAÇÃO 

DE ENERGIA S.A., apresentou à ANEEL em 18/10/2019, pedido de alteração do ponto de 

conexão da Linha de Transmissão para Campos 2 (LT 500 kV Açu – Campos 2) e até a 

presente data aguarda a resposta. 

e) Destaca-se que o arcabouço jurídico do setor elétrico compele as concessionárias, os 

permissionários e os autorizados, à proteção legal do meio ambiente, e que o não cumprimento 

das exigências nesse sentido, em extremo, pode implicar a rescisão dos contratos de 

concessão e permissão ou revogação das autorizações concedidas. 

f) Cumpre, ainda, informar que a escolha do traçado pela engenharia do projeto obedeceu 

não só às especificidades de uma linha de transmissão de energia elétrica, enquanto projeto 

linear que demanda conectividade com estações e subestações de transmissão projetadas, 

interligando o sistema, mas buscou também evitar ao máximo a remoção de comunidades; 

afetar unidades de conservação de proteção integral; interferir em áreas de endemismo restrito 

ou de espécies ameaçadas de extinção, ou locais de arribação de aves migratórias; interferir 

em terras indígenas, territórios quilombolas; assentamentos de trabalhadores rurais e 

cavidades naturais subterrâneas. 

g) Nessas condições, onde os órgãos federais responsáveis pelo setor elétrico já 

autorizaram o empreendimento; e em face do interesse público do projeto, de segurança do 

suprimento, e, considerando que o empreendimento possui potencial de causar significativo 

impacto ambiental, o escopo da avaliação de impactos ambientais para fins de licenciamento, 

foi definido pela Instrução Técnica PRES/CEAM nº 03/2019 para a elaboração do EIA/RIMA, 

elaborado pelo INEA em 10/04/2019, no bojo do Processo nº E-07/002/1884/2019, e tendo 

como estudo de lastro, para tomada de decisões, o EIA/RIMA.  

Além disso, importa destacar: 

h) o caráter transversal da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei 

nº 6.938/1981, e recepcionada em seus principais pontos pela Constituição Federal de 1988, 

presente na subordinação de todas as outras políticas setoriais, públicas e privadas, aos seus 

instrumentos e formas de controle, com ênfase na proteção ao meio ambiente, tido como bem 
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de uso comum do povo; e para o desafio de buscar um modelo de desenvolvimento sustentável 

apto a conservar os recursos naturais para esta e futuras gerações; 

j) a observância da legislação federal sobre a área e natureza do empreendimento 

proposto, e a consideração de um só ente federado, consoante artigo 13 da Lei Complementar 

nº 140/2011, no comando do processo de licenciamento, ainda que a legislação dos demais 

entes federativos interferidos deva ser observada, especialmente no que concerne à ocupação 

do solo e o uso dos recursos naturais. 

6.1.3. Cenário de Inserção Jurídica do Licenciamento Ambiental e a 
Estrutura Constitucional de Competências 

Em matéria ambiental, a intervenção do Poder Público tem o sentido principal da prevenção do 

dano. Aliás, a defesa do meio ambiente pelo Poder Público não é uma faculdade, mas um 

dever constitucional. Este dever estende-se aos particulares, em especial aos concessionários, 

permissionários ou autorizados que assumem a prestação de serviços e obras públicas 

reservados pela Constituição Federal à União (art. 21 da Constituição Federal). 

Ao impor como condição do licenciamento de atividades potencialmente degradadoras do 

ambiente a realização de prévio Estudo de Impacto Ambiental (artigo 225, parágrafo 1º, inciso 

IV da Constituição Federal), o constituinte conferiu à matéria um "status" de relevância, que 

também é observado na Lei nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA) e nas Resoluções nº 001/86 e nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). 

A competência do CONAMA27 para dispor sobre os estudos e relatórios de impacto ambiental 

é pautada na retrocitada Lei Federal nº 6.938/1981, que, ao instituir o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (SISNAMA), colocou o Conselho como órgão consultivo e deliberativo, 

devendo-se enfatizar, entre suas atribuições elencadas no art.8º, a de: 

“determinar, quando julgar necessário a realização de estudos das 

alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos 

públicos ou privados” (Inciso II), e a de “estabelecer normas, critérios e 

padrões relativos ao controle e a manutenção da qualidade do meio 

ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 

principalmente os hídricos” (Inciso VII). 

Registre-se que as condições estabelecidas pelas Resoluções CONAMA (em especial as 

Resoluções nº 001/86 e nº 009/87) para a implantação de atividades potencialmente 

degradadoras do ambiente, não permitem que os instrumentos e procedimentos definidos 

(como a realização de estudo prévio de impacto ambiental) sejam apenas peças burocráticas 

e técnicas que concluam pela viabilidade incondicional de empreendimentos ou atividades 

eventualmente polêmicas do ponto de vista ecológico. 

Lembrando também que pelo disposto no Artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal: 

 

27 As competências e composição do CONAMA estão fixadas nos Decretos nº 99.274/90 e 3942/01.  
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“... qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise 

a anular ato lesivo do patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 

custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 

Com efeito, conforme destaca o professor Luiz Sanches28:  

“A Avaliação de Impacto Ambiental enquanto ferramenta de políticas 

públicas só pode ser considerada eficiente se desempenhar quatro 

papéis complementares: a) instrumento de ajuda à decisão; b) 

instrumento de concepção de projeto e planejamento; c) instrumento de 

negociação social; e d) instrumento de gestão ambiental”. 

Muito embora a maior parte do ordenamento jurídico vigente, relativo ao tema, tão somente 

faça referência a estudos de impacto ambiental como peça fundamental do licenciamento de 

obras ou atividades utilizadoras de recursos naturais, consideradas efetivas ou potencialmente 

poluidoras, ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental29, prendendo-o 

sempre à ideia do licenciamento, propriamente dito, de obras ou atividades, o desempenho dos 

quatro papéis da AIA acima indicados é exigência comum das agências internacionais de 

financiamento e encontra-se absolutamente recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico e 

pela prática administrativa do licenciamento ambiental conduzido pelos órgãos competentes. 

Assim, considerando que o meio ambiente é um direito difuso; que sua proteção é dever de 

todos; que a gestão territorial deve sempre conjugar diversos usos antrópicos com a 

preservação ambiental; que a implantação de um empreendimento deve ser pautada em um 

processo de inserção regional bem feito; e que toda a sociedade é conclamada a agir em casos 

de eventuais acidentes e perigo à vida; fica reforçada a ideia da articulação com todos os 

setores sociais e governamentais, num processo de planejamento integrado. 

Por todas estas razões, torna-se imprescindível que no planejamento de atividades, obras e 

serviços, com ênfase para as avaliações de impacto ambiental, sejam priorizadas articulações 

inter, intra e extra governamentais; de forma a garantir, em caráter permanente, a participação 

de todos os setores sociais envolvidos e interessados no processo de planejamento do 

território, com ênfase para o controle da ocupação do solo e uso dos recursos naturais, visando 

ao controle da poluição; e para as ações afetas à defesa civil em caso de eventuais acidentes. 

Essa articulação já se visualiza no Complexo Portuário do Açu, onde a UTE GNA Porto do Açu 

III referida na Portaria MME nº 312/2018 será construída. 

Na esfera estadual, considera-se os preceitos determinados na legislação pertinente, 

notadamente a Lei Estadual nº 1.356/88 e a DZ-041.R-13, que dispõem sobre as diretrizes 

para Implementação do EIA e seu respectivo RIMA; e o Decreto Estadual nº 44.820, de 

02/06/2014, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado do Rio de 

 

28 SANCHEZ, L. E .(1992) Os papéis da Avaliação de Impacto Ambiental- Revista de Direito Ambiental - Editora Revista dos 

Tribunais.  

29 CF art. 225, § 1º inciso IV - Lei nº 6938/81 art 10, e Dec. 99274/90 art. 17 - Resoluções CONAMA nº 001/86 e 237/97. 
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Janeiro. As Resoluções INEA nº 31, de 15/04/2011 e nº 52, de 19/03/2012 estabelecem os 

códigos a serem adotados pelo INEA para o enquadramento de empreendimento e atividades 

sujeitos ao licenciamento ambiental. Ademais, a Resolução CONEMA Nº 42, de 17/08/2012, 

define como competência do Estado do Rio de Janeiro toda a atividade que cause ou possa 

causar degradação ambiental em mais de um Município do Estado, que venha a atingir 

ambiente marinho ou unidade de conservação do Estado e/ou que a atividade seja listada em 

âmbito federal ou estadual como sujeita à elaboração de EIA e RIMA. 

Para assegurar à sociedade o direito de participar do processo de discussão do 

empreendimento, o CONAMA, por meio das Resoluções retro citadas, na esteira do que já 

previra o Decreto nº 88.351/1983 (que regulamentou a Lei nº 6.938/1981 atualmente 

substituído pelo Decreto nº 99.274 de 06/06//1990), impôs que o EIA/RIMA fosse acessível ao 

público, determinando ainda a realização de audiências públicas30 para debater o projeto.  

Nos termos da Resolução CONEMA nº 35, de 15/08/2011, que dispõe sobre os procedimentos 

para a realização de Audiências Públicas no âmbito do licenciamento ambiental estadual, 

estabelece ainda que a Audiência Pública destina-se a fomentar e permitir a participação 

pública das comunidades interessadas e afetadas pelos impactos ambientais dos 

empreendimentos. 

O local escolhido para realização da Audiência deve ser de fácil acesso aos interessados. Por 

isso, devido à localização geográfica das comunidades e grupos interessados, poderá haver 

mais de um evento sobre o mesmo projeto. 

6.1.3.1. Competência em Matéria Ambiental 

De acordo com o disposto no art. 24, incisos VI e VII, da Constituição Federal, cabe aos entes 

federados, de forma concorrente, legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 

poluição; proteção ao patrimônio  histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, estando 

reservada à União as normas gerais e aos Estados e Municípios normas suplementares sobre 

referidos temas. Além disso, o artigo 30, incisos I e II, da Constituição, autoriza os municípios 

a legislar supletivamente à legislação federal/estadual sobre assuntos de interesse local. 

Em seus parágrafos 3º e 4º, o art. 24 da Constituição Federal ainda atribui competência 

legislativa plena aos Estados, na hipótese de inexistência de norma geral federal, para atender 

suas peculiaridades e, sendo que, em caso de superveniência de normas gerais federais, fica 

suspensa a eficácia da norma estadual que lhe for contrária.  

Isto quer dizer que os Estados e municípios têm plena competência para legislar em matéria 

ambiental, desde que não se contrariem preceitos estabelecidos pelas leis federais. Desse 

modo, governos estaduais e prefeituras municipais podem tornar as normas federais mais 

restritivas, mas nunca menos restritivas do que aquelas válidas em todo território nacional. 

Por outro lado, cumpre consignar que, muito embora a competência legislativa seja 

concorrente, a competência executiva para “proteger o meio ambiente e combater a poluição 

 

30 A realização de audiências públicas foi regulamentada pela Resolução CONAMA n.º 009/87. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Linha de Transmissão de 500 kV Açu – Campos 2 

Volume I 

Arcadis 121 

em qualquer de suas formas”, bem como, para “preservar as florestas, a fauna e a flora”, é 

comum, conforme determinado pelo artigo 23 da Constituição Federal, entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cabendo a qualquer destes entes a atribuição de 

promover ações aptas a tais fins, desde que observados os preceitos da Lei Complementar nº 

140/2011. 

Registre-se aqui, que as competências para o licenciamento ambiental foram também impostas 

pelo Decreto Federal nº 8.437/2015, que reservou o licenciamento de algumas tipologias de 

empreendimentos à União. 

Assim, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, 

artificial e do trabalho são deveres da União, dos Estados e dos Municípios, com a participação 

da coletividade, atendidas as peculiaridades regionais e locais, e em harmonia com o 

desenvolvimento social e econômico. 

Isto quer dizer que os órgãos pertencentes ao SISNAMA, dentro de suas esferas de 

competência, têm a obrigação legal de fazer valer os imperativos da PNMA, seus mecanismos 

e instrumentos, ainda que não exista, no nível estadual ou municipal, norma ambiental própria. 

6.1.3.2. O Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Voltados à Transmissão de 

Energia Elétrica – Pertinência do Presente EIA-RIMA 

As obras relativas à implantação e operação de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica 

acima de 230 kV são atividades consideradas potencialmente degradadoras do meio ambiente 

e sujeitas ao licenciamento ambiental, conforme explicitado na Resolução CONAMA nº 

001/1986, artigo 2º, inciso VI, e reiterado pela Resolução CONAMA nº 237/1997, Anexo I, que 

lhe deu redação mais abrangente, elencando os empreendimentos energéticos como Serviço 

de Utilidade. 

Cumpre esclarecer que a licença ambiental é insubstituível e imprescindível para a instalação 

e operação de qualquer atividade real ou potencialmente poluidora, sem prejuízo de outras 

licenças legalmente exigíveis, expedidas por outros órgãos federais, estaduais ou municipais. 

Esta característica, muitas vezes, não é percebida, mas é intrínseca ao espírito do 

licenciamento ambiental, presumindo um relacionamento biunívoco entre o Estado e o 

administrado (empreendedor). 

A expedição da licença representa a formalização de um compromisso firmado entre o 

empreendedor e o Poder Público. De um lado, o responsável pelo empreendimento 

compromete-se a implantar e operar a sua atividade segundo as condicionantes constantes da 

licença; de outro, o órgão licenciador afiança que, durante o prazo de vigência da licença, desde 

que obedecidas as condições nela expressas, nenhuma outra exigência de controle ambiental 

será imposta ao licenciado. Observa-se, porém, que não há direito adquirido de poluir e, se 

ajustes forem necessários, o Poder Público poderá fazê-los para proteger a saúde pública e o 

meio ambiente, ainda que tais medidas impliquem a possibilidade do empreendedor vir a 

discutir eventuais indenizações. 

Tal procedimento, conforme disposto no artigo 19 do Decreto nº 99.274/1990, que 

regulamentou a Lei Federal nº 6.938/1981, constituirá, por parte do empreendedor, na 

apresentação dos estudos de impacto ambiental e, do lado da administração pública, da 

outorga de atos administrativos, que recebem o nome de licenças ambientais, a saber:  



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Linha de Transmissão de 500 kV Açu – Campos 2 

Volume I 

Arcadis 122 

“I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento da atividade, 

contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de locação, 

instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou 

federais de uso do solo; (com validade máxima de 5 anos); 

 II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de 

acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo 

aprovado (com validade máxima de 6 anos) 

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações 

necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus 

equipamentos de controle da poluição, de acordo com o previsto nas 

licenças prévia e de instalação”, (com prazo de validade de 10 anos)  

O procedimento específico para o licenciamento de Linhas de Transmissão foi disciplinado 

pelas Resoluções CONAMA nº 001/1986, nº 006/1987, nº 009/1987 e nº 237/1997. 

Oportuno lembrar que a Resolução CONAMA nº 237/1997, em seu artigo 10, parágrafo 1º, 

determina que no procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, 

certidão da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento ou 

atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, 

quando for o caso, a autorização para a supressão de vegetação31 e a outorga para o uso da 

água, emitida pelos órgãos competentes. 

A competência para o licenciamento ambiental do presente empreendimento é do INEA, tendo 

em vista o sistema de competências assentado pelo art. 5º da Resolução CONAMA nº 

237/1997.  

Em que pese a competência do INEA para condução do processo de licenciamento em 

questão, devem os Municípios alcançados pelo empreendimento serem ouvidos, em 

observância às diretrizes do artigo 5º da Resolução CONAMA nº 237/97, obedecendo essas 

manifestações o disposto no artigo 15 da Lei Complementar n° 140/2011, além dos prazos e 

procedimentos do licenciamento ambiental, como se observa das transcrições abaixo: 

Resolução CONAMA 237/1997 artigo 5º. Compete ao órgão 

ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos 

empreendimentos e atividades: 

I. _localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em 

unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

II. ... 

 

31 A autorização para supressão da vegetação, em caráter definitivo, aguarda o processamento do EIA/RIMA, e normalmente só 

é concedida na fase da LI, mediante detalhamento do projeto executivo e dos programas de compensação. Sua exigência para a 

fase da LP deve ser entendida como manifestação favorável do órgão competente, no caso o INEA, de que não há óbice ou 

impedimento legal intransponível. Esta manifestação estará implícita na aprovação da LP pelo INEA que é também competente 

pela expedição da ASV. 
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III._cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais 

de um ou mais Municípios; 

LC nº 140/2011 Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter 

supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização 

ambiental, nas seguintes hipóteses:  

I - ... 

II – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio 

ambiente no Município, o Estado deve desempenhar as ações 

administrativas estaduais ou distritais até a sua criação; 

Importante registrar aqui, ainda, a incidência da Lei Federal nº 11.934/2009 que estabeleceu 

limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados 

ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e 

de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências até 300 GHz. 

Essa lei impõe que, para a garantia da saúde e do meio ambiente, deverão ser observados os 

limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a exposição a campos 

elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. 

A Resolução Normativa ANEEL nº 398/2010 regulamenta a Lei nº 11.934/2009, no que se 

refere a esses limites originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, impondo a observância da NBR-ABNT nº 15.415/2006, que foi cancelada e 

substituída pela ABNT NBR nº 2.5415/2016. 

6.1.4. Os Institutos Jurídicos para Aquisição/Servidão de Áreas - Formas de 
Indenização 

Tendo em vista que a implantação e operação da LT 500 kV Açu - Campos 2 demandará uso 

de áreas atualmente pertencentes a terceiros, incluindo áreas de canteiros de obras e de 

destinação final de resíduos, o presente item levanta os principais pontos a serem observados 

para uma adequada absorção de referidos imóveis pelo empreendedor. 

Nesse sentido, é importante consignar que na fase de planejamento o empreendedor, ao 

estudar alternativas locacionais do empreendimento, adotou como critério o menor impacto 

social e ambiental possível.  

Assim, a definição final do traçado teve por meta interferir no menor número de imóveis 

possível, atingindo pontualmente um número mínimo de famílias residentes nas áreas que 

serão adquiridas ou onde deverá ser instituída a servidão, a fim de evitar a inviabilização de 

comunidades e/ou a sua remoção total. 

A esse universo, somam-se, quando aplicável, áreas destinadas à relocação e recomposição 

da infraestrutura urbana e rural que porventura vier a ser impactada. 

A intervenção do empreendedor em referidas áreas, na qualidade de concessionário do serviço 

público, pode ocorrer por meio de formas usuais do direito público ou direito privado. Nesse 

cenário, torna-se irrefutável a responsabilidade de o empreendedor agir corretamente sobre o 
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ponto de vista social e ambiental, tendo em vista não só sua imagem - como preposto do poder 

público, mas também o rol de cláusulas resolutivas de seu contrato de concessão, sendo certo 

que usuários, consumidores e, especialmente, a sociedade civil organizada na região serão 

seus fiscais. 

De forma genérica, é sob a denominação de Plano de Aquisição de Áreas/ Imposição de 

Servidão que, tradicionalmente, se desenvolvem estudos e medidas voltadas à aquisição ou 

instituição da servidão administrativa sobre as áreas necessárias para a implantação dos 

empreendimentos de transmissão.  

Nesse sentido, diversos são os instrumentos jurídicos de possível aplicação para obtenção ou 

intervenção nas áreas pretendidas, variando conforme o modo com que o projeto deverá afetar 

cada propriedade e com as oportunidades que poderão surgir na expressão de vontade dos 

particulares frente ao empreendimento. 

Esses instrumentos podem ser divididos, basicamente, em voluntários e contenciosos: (i) os 

primeiros presumem atos de acordo entre as partes e não envolvem o Poder Judiciário; e, (ii) 

os segundos, estão lastreados nas prerrogativas do poder público em subordinar a vontade 

particular ao interesse coletivo (Quadro 6-1). 

Quadro 6-1. Instrumentos jurídicos de possível aplicação para obtenção das áreas pretendidas. 

Voluntários Contenciosos 

Compra e venda 

Doação simples ou com encargos 

Arrendamento 

Instituição de Servidão Administrativa amigável 

(temporária ou permanente, gratuita ou onerosa) 

Ação de Desapropriação  

Ação de Instituição de Servidão 
Administrativa  

Elaboração: Arcadis, 2020. 

Os instrumentos aqui selecionados, quando contenciosos, têm em comum a supremacia do 

interesse coletivo sobre o interesse particular, consubstanciado nas prerrogativas do Poder 

Público em limitar o direito de propriedade, por meio da Declaração de Utilidade Pública para 

fins de desapropriação ou instituição de servidão, e revelam imposição, ato de força, 

subordinação e constrangimento pelo Estado sobre a vontade particular. 

O correto dimensionamento de seu universo de incidência, bem como do tempo necessário a 

seu desenvolvimento, por meio do exato conhecimento do total de áreas necessárias, não só 

para a engenharia como também para as compensações, visando o reequilíbrio 

socioeconômico e ambiental de cada imóvel, cada família, representando uma segura previsão 

orçamentária para desembolso de indenizações, poderá garantir excelência ao programa de 

Aquisição de Áreas - Instituição de Servidão/Indenização, no sentido de prevenir e mitigar, 

talvez o mais grave dos impactos, que é a interferência com a propriedade privada. 

Assim, a aquisição de áreas ou instituição da servidão, por via judicial, enquanto ato de força 

do poder público, só deve ser utilizada caso existam obstáculos relativos à resistência dos 

proprietários em ceder áreas de seus imóveis ou ao preço oferecido, que deverá ser justo e 

que não poderá extrapolar os limites regionais causando especulação imobiliária. Também 
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poderá ocorrer quando a situação dominial do imóvel não permitir a celebração de instrumentos 

extrajudiciais, como no caso de bens não registrados (áreas de posse) ou em inventário.  

Desse modo, o uso das vias judiciais só deverá ser impingido para regular abusos ou vencer 

resistências. 

Além disso, o não conhecimento da situação fundiária da região onde deve incidir a 

desapropriação/servidão e dos imóveis a serem adquiridos, pode provocar falhas de 

cadastramento e avaliação, permitindo a impugnação pelos proprietários por meio das vias 

judiciais, aumentando sobremaneira os custos do projeto em indenizações, ou na aquisição de 

remanescentes de potencial desconhecido, que possivelmente restariam inúteis para o 

empreendimento levado a cabo. 

Portanto, para que seja eficaz, o Plano de Aquisição de Áreas – Instituição de 

Servidão/Indenização deve considerar uma série de atividades que se inter-relacionam e que 

podem, sob o ponto de vista do concessionário, admitir novas soluções, pontualmente, em 

cada imóvel afetado, e que resumidamente são as seguintes: 

▪ exame da situação fundiária da região;  

▪ cadastramento e avaliação dos imóveis com base em pesquisa de mercado32; 

▪ demarcação topográfica da LT (incluindo faixa de segurança) e das propriedades; 

▪ conhecimento dos possíveis remanescentes a serem criados com a linha poligonal da área 

a ser adquirida ou colocada à servidão; 

▪ formação de justo preço mediante pesquisa de mercado de terras e benfeitorias 

▪ elaboração de laudo técnico; 

▪ conhecimento de direitos sub-rogados ao imóvel que poderão ser obstáculos e que 

deverão ser pagos; 

▪ adoção de uma política de tratamento das famílias não proprietárias;  

▪ negociação e/ou ajuizamento da desapropriação/servidão em prazo hábil; 

▪ parceria institucional (se necessário); 

▪ ajuste com o cronograma físico-financeiro da obra. 

Com efeito, as atividades acima listadas, além de importantes subsídios do Plano de Aquisição 

de Áreas – Instituição de Servidão/Indenização, são requisitos necessários para obtenção da 

declaração de utilidade pública para fins de desapropriação ou instituição de servidão 

administrativa pela ANEEL, os quais estão dispostos de forma detalhada na Resolução ANEEL 

nº 740/2016 , valendo observar a transcrição de seus art. 4º e 5º, onde estão listados os 

 

32 A avaliação dos imóveis atingidos deve ter por base pesquisa mercadológica, consulta a órgãos públicos (Cartórios, Tabelionatos 

e Prefeituras), vistorias, análise das características físicas, econômicas, topográficas e particulares das propriedades atingidas, 

sempre elaborados à luz das Normas Técnicas Brasileiras – NBR 5676 (substituída pela NBR 14653-2:2011), NBR8799 substituída 

pela NBR 14653-3:2019 Versão Corrigida:2019 )e NBR8951 (Substituída pela NBR14653-2 2011), com ênfase para a NBR 

13.820/97(substituída pela NBR 14653-3:2019 Versão Corrigida:2019 ). 
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documentos necessários à instrução do pedido de emissão da DUP para instituição da servidão 

administrativa: 

Art. 4º Para as áreas necessárias à implantação de subestações, o 

interessado deverá enviar requerimento à ANEEL, especificando-se, 

para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, 

acompanhado dos seguintes documentos e informações:  

I – tensão nominal de operação, capacidade instalada de transformação 

e de compensação reativa; descrição de todas as entradas de linha e 

equipamentos da subestação e os municípios, relacionados por estado, 

a serem afetados pelo empreendimento;  

II – planta baixa da área, utilizando o sistema de coordenadas descrito 

no Anexo I, em escala que seja possível visualizar todos os elementos 

do desenho e que constem as seguintes informações:  

a) poligonal envolvendo a área objeto do requerimento, com os valores 

das coordenadas dos vértices do polígono; e  

b) equipamentos a serem instalados.  

III – memorial descritivo da poligonal envolvendo a área objeto do 

requerimento, em planilha eletrônica, contendo as coordenadas dos 

vértices na sequência do caminhamento da poligonal, conforme 

descrição e modelo do Anexo I. 

Art. 5º Para áreas necessárias à implantação de linhas de Transporte de 

Energia Elétrica, o concessionário, permissionário ou autorizado deverá 

enviar requerimento à ANEEL, especificando se para fins de 

desapropriação ou instituição de servidão administrativa, acompanhado 

dos seguintes documentos e informações:  

I – tensão nominal de operação, instalações de início e término da linha 

e os responsáveis por elas, a quantidade de circuitos da linha e os 

municípios, relacionados por estado, a serem afetados pelo 

empreendimento;  

II – largura da faixa de servidão adotada e a norma utilizada; III – 

memorial descritivo da poligonal envolvendo a área objeto do 

requerimento, em planilha eletrônica, contendo as coordenadas dos 

vértices na sequência do caminhamento da poligonal, conforme 

descrição e modelo do Anexo I; 

 IV – memorial descritivo do traçado da linha, em planilha eletrônica, 

contendo as coordenadas de todos os vértices, na sequência de 

caminhamento do traçado da linha, conforme descrição e modelo do 

Anexo II:  
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a) deverão ser incluídas neste memorial as coordenadas das estruturas 

nos locais onde houver mudança na largura da faixa de servidão. 

A declaração33 de utilidade pública viabilizará a desapropriação ou instituição de servidão sobre 

os imóveis necessários à implantação do empreendimento, as quais ocorrerão nos termos do 

– Decreto nº 3.365/194134. 

Deverão também ser investigados os direitos minerários concedidos pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM, hoje substituído pela Agência Nacional de Mineração 

(ANM)35, para que este órgão providencie as pertinentes revogações ou cancelamentos 

necessários, além do bloqueio de áreas, sendo certo que só deverão ser indenizados os 

proprietários de direito de lavra que efetivamente estejam procedendo à atividade de extração 

de minérios, de forma regular, com licenças ambientais válidas36, sem prejuízo de outras. 

6.1.5. Os Contornos Legais do Uso e Ocupação do Solo e dos Recursos 
Naturais 

Tendo em vista a diversidade de temas a serem abrangidos neste item, com o objetivo de 

constituir um amplo cenário jurídico-institucional que incide sobre a região de estudo, foram 

selecionados os diplomas legais mais relevantes conforme o recurso natural ou espaço físico 

em estudo, estruturados nos subitens seguintes. 

6.1.5.1. Áreas de Vegetação Natural – Florestas 

Em virtude da preponderância funcional da questão florestal, para a correta preservação dos 

solos e das águas, este item comenta a existência de alguns diplomas legais e mecanismos 

jurídicos incidentes que poderão ser acionados para o ordenamento e necessária recuperação 

da vegetação natural da região, tendo em vista o desmatamento necessário à implementação 

do empreendimento, ensejando programas de compensação. 

A) Áreas de Preservação Permanente 

O atual Código Florestal, em seu artigo 4º, considera de preservação permanente, 

independentemente de qualquer outro ato ou formalidade, as florestas e demais formas de 

vegetação natural, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 

 

33 A declaração de utilidade pública produz os seguintes efeitos: a) submete o bem à força expropriatória do Estado; b) fixa o 

estado do bem (condições, benfeitorias existentes, etc) ; c) confere ao Poder Público o direito de penetrar nos imóveis a fim de 

fazer verificações e medições necessárias; d) dá início ao prazo de caducidade de 5 anos para propositura das pertinentes ações. 

34 O Decreto Lei 3365/41 foi parcialmente alterado pela Medida Provisória nº2109-50 de 27/03/01. 

35 A Lei nº 13.575,  de  26  de  dezembro de 2017 criou a Agência Nacional de Mineração (ANM) , extinguindo  o Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM); alterou as Leis nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004, e 10.826, de 22 de dezembro de 

2003; e revogou  a Lei nº 8.876, de 2 de maio de 1994, e dispositivos do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código 

de Mineração). 

36 Decreto 97.632/89 - dispõe sobre a regulamentação do art. 2º, inciso VIII da Lei 6.938/81 estabelecendo a obrigatoriedade para 

as atividades minerárias de apresentarem, junto ao EIA/RIMA, o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. 

http://www.anm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/leis/documentos/lei-no-13-575-de-26-12-2017
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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 

assim situadas: 

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 

rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de:      

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 

de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) 

a 50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 

(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com 

até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 

(cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 

de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa 

definida na licença ambiental do empreendimento;      

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros  

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 

equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 

mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 
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VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do 

relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 

horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima 

de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas 

delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) 

da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta 

definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 

d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela 

mais próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 

qualquer que seja a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 

brejoso e encharcado.”    

Prescreve o § 4º que nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 

1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção, vedada, porém, nova supressão 

de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

No caso da LT em estudo, a Autorização para Supressão de Vegetação (ASV) deverá ser 

obtida junto ao INEA, para a fase de LI, observando-se a Lei Federal nº 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica e dá outras providências, e a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 

(Novo Código Florestal), em seu artigo 26º.  

Lembra-se, conforme dito acima, que o empreendimento tem o condão da utilidade pública, o 

que faculta a supressão das áreas protegidas, segundo artigo 8º do Código Florestal, que 

previu expressamente essa possibilidade, sendo certo que as obras de infraestrutura do setor 

elétrico foram alcançadas por esta previsão legal, como se vê na definição trazida pelo artigo 

3º, inciso VIII do referido diploma legal: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:... 

... VIII - utilidade pública: 

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos 

serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele 

necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos 

Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, 

telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização 

de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem 

como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, 

saibro e cascalho; 
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c) atividades e obras de defesa civil; 

d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na 

proteção das funções ambientais referidas no inciso II deste artigo; 

e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas 

em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa 

técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do 

Chefe do Poder Executivo federal; 

Registra-se, ainda, o comando que determina que a supressão de vegetação que abrigue 

espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção ou de espécies migratórias, só é admissível 

para casos de utilidade pública e interesse social, e dependerá da adoção de medidas 

compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. Especial atenção 

deve ser dada à Portaria MMA nº 443/2014, que contém a Lista Oficial de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçadas De Extinção. 

No Estado do Rio de Janeiro, impõe-se o atendimento à Resolução CONEMA nº 80/2018, que 

contém a lista de espécies da flora do estado endêmicas ameaçadas de extinção. 

No mais, para a supressão de vegetação nativa, há de se observar, nos termos do artigo 26, § 

4º do Código Florestal, os seguintes requisitos: 

I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da 

Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, 

com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel; 

II - a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4o do art. 33; 

III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas; 

IV - o uso alternativo da área a ser desmatada. 

Lembra-se, porém, que mesmo sob o condão da utilidade pública, as intervenções e a 

supressão de vegetação de áreas de preservação permanente para a instalação da LT deverão 

comprovar, conforme art 3º da Resolução CONAMA nº 369/06, entre outras exigências, a 

inexistência de alternativa locacional e tecnológica ao traçado pretendido nas APP, valendo 

observar a transcrição: 

Art. 3º A intervenção ou supressão de vegetação em APP somente 

poderá ser autorizada quando o requerente, entre outras exigências, 

comprovar: 

 I - a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, 

atividades ou projetos propostos; 

 II - atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água; 

 III - averbação da Área de Reserva Legal; e 
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 IV - a inexistência de risco de agravamento de processos como 

enchentes, erosão ou movimentos acidentais de massa rochosa. 

Essa norma continua válida naquilo que não conflitar com o novo Código Florestal, sendo certo 

que essa interpretação jurídica é lastreada pela ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA Nº 

48/2013/AGU/PFE/IBAMA37 aprovada pela Presidência do IBAMA, em 08/04/2013. 

B) Reserva Legal 

O novo Código Florestal definiu a Reserva Legal, em seu artigo 3º, inciso III como sendo a  

área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 

12, com a função de assegurar o uso econômico dos recursos naturais de modo sustentável 

do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 

conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora 

nativa; 

O artigo 12 disciplina essa delimitação impondo: 

 “Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de 
vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação 
das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados 
os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, 
excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:     (Redação dada 
pela Lei nº 12.727, de 2012). 

I - localizado na Amazônia Legal: 

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).” 

O empreendimento objeto do presente estudo está dispensado da constituição da Reserva 

Legal, conforme se observa no comando contido no § 7º do art. 12 da Lei Federal, que dispensa 

sua implementação para as áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, 

permissão ou autorização destinada à implantação de linhas de transmissão, dentre outras. 

Consoante o artigo 18 do atual Código Florestal, a área de Reserva Legal deverá ser registrada 

no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) de 

que trata o artigo 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, 

a qualquer título, ou de desmembramento. 

Assim, caso o traçado da LT venha a interferir em áreas de Reserva Legal de imóveis de 

terceiros, total ou parcialmente, sua recomposição ou compensação em outra área deverá ser 

providenciada pelo empreendedor, para regularização da propriedade atingida. Essa 

 

37 Essa Orientação Jurídica normativa nº 48/2013 foi baixada pela Advocacia Geral da União por meio da Procuradoria Federal 

Especializada junto ao IBAMA. 
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regularização poderá ser feita por meio do CAR – Cadastro Ambiental Rural, na esfera dos 

Estados que aplicam esse cadastramento.  

Observa-se ainda, se tais áreas estiverem averbadas junto à matrícula das propriedades nos 

Cartórios de Registro de Imóveis, deverá ser providenciada nova averbação. Registra-se que 

o proprietário cujo imóvel não tenha ou precise recompor a área de Reserva Legal assume 

compromisso de sua recuperação nas condições que vierem a ser exigidas pelo Programa de 

Regularização Ambiental do Estado (PRA). Essas possibilidades estão fixadas nos artigos 17, 

18 e 59 do atual Código Florestal. 

No mais, em 17 de outubro de 2012, foi publicado o Decreto Federal nº 7.830, que regulamenta 

esse sistema com ênfase para o PRA, dando diretrizes para sua execução pelos órgãos do 

SISNAMA. 

C) Reposição Florestal 

A reposição florestal é obrigatória para as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-

prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para 

supressão de vegetação nativa, consoante disposto no art. 33 do atual Código Florestal. 

Ela deverá ser prioritariamente feita com as mesmas espécies cortadas, típicas do bioma 

afetado, enfatizando o replantio de espécies declaradas imunes de corte e outras constantes 

na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, consoante Portaria 

MMA nº 443/2014. 

Registra-se que toda a supressão de vegetação implicará, salvo melhor juízo da autoridade 

ambiental, em reposição/compensação a ser estabelecida pelo órgão licenciador, por meio de 

plantios compensatórios, cuja extensão deve ser no mínimo equivalente à área desmatada, 

devendo, porém, observar os comandos estaduais ou normas específicas dos biomas 

atingidos, como por exemplo a Lei da Mata Atlântica – Lei nº 11.428/2006, que, em seu artigo 

17 expressamente faz essa exigência. 

D) Transporte da Madeira 

Instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, o Documento de Origem 

Florestal (DOF) é a licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de 

produtos e subprodutos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo. O 

documento contém as informações sobre a procedência desses produtos e subprodutos e é 

gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema DOF, na forma do Anexo I, da Instrução 

Normativa nº 112, de 21 de agosto de 2006. 

O INEA, atendendo solicitação dos vários segmentos envolvidos no comércio de produtos e 

subprodutos da flora nativa no Estado do Rio de Janeiro que acessam o Sistema DOF, 

publicou, em 18 de junho de 2015, a RESOLUÇÃO INEA nº 119/15, que dispõe sobre a 

regularização de pessoas físicas e jurídicas no sistema DOF (Documento de Origem Florestal) 

e estabelece um prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação, para que as 

mesmas procurem o Serviço do Documento de Origem Florestal (SEDOF) para sua 

regularização junto ao sistema IBAMA/DOF. 

Para ingressar na plataforma DOF, o empreendimento deverá estar previamente inscrito no 

Cadastro Federal de Atividades Poluidoras, e recolher a Taxa de Fiscalização Ambiental, 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Linha de Transmissão de 500 kV Açu – Campos 2 

Volume I 

Arcadis 133 

obrigação decorrente da Política Nacional de Meio Ambiente, regulamentada pela Instrução 

Normativa IBAMA nº 06/2013, com as alterações promovidas pelas Instrução Normativa IBAMA 

nº 11/2018, e Instrução Normativa IBAMA nº 17/2018. 

E) Unidades de Conservação 

A Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC)38, estabeleceu critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação, definindo-as como “espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” 

Em seu artigo 7º dividiu os diversos tipos de Unidades de Conservação em dois grupos:  

▪ Unidades de Uso Sustentável, onde podem existir áreas particulares e são admitidas 

atividades antrópicas, sob restrições, em bases sustentáveis. São as Áreas de Proteção 

Ambiental - APA; Áreas de Relevante Interesse Ecológico - ARIE; Florestas Nacionais - 

FLONA; Reservas Extrativistas - RESEX; Reservas de Fauna; Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável - RDS; e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural - 

RPPN. 

▪ Unidades de Proteção Integral, de dominialidade pública, onde só são admitidas, conforme 

a categoria de manejo observada, atividades de pesquisa científica; educação ambiental; 

visitação controlada e lazer. O objetivo básico da Proteção Integral é preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 

previstos na Lei. São as Estações Ecológicas; Reservas Biológicas; Parques Nacionais; 

Monumentos Naturais; e Refúgios de Vida Silvestre. 

Dentre as UCs acima listadas, destaca-se a categoria da Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN), uma vez que na área de estudo existe uma área assim declarada e que 

poderá, a critério da Câmara de Compensação Ambiental, vir a ser beneficiada pelo mecanismo 

da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei do SNUC. Registre-se aqui que o 

Decreto Estadual nº 40.909/2007, passou a considerar as RPPNs do Estado do Rio de Janeiro 

como unidades de conservação da natureza de proteção integral. 

Cumpre consignar que a Lei de Crimes Ambientais tipificou todas e quaisquer agressões à flora 

de preservação permanente ou em Unidades de Conservação como crime, sujeitando seus 

autores à detenção de um a três anos e/ou multa. Na esfera administrativa, a conduta tipificada 

no Decreto nº 6.514/2008, implica multa variável de R$ 1.500, 00 (hum mil e quinhentos reais) 

a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por hectare ou fração.  

Por força do disposto no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.985/2000, regulamentado pela Resolução 

CONAMA nº 428/2010, que revogou a Resolução CONAMA nº 13/1990, quando o 

 

38 Regulamentada, em alguns aspectos, pelo Decreto Federal nº 4340 de 22 de agosto de 2002. 
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empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento39, 

o licenciamento só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua 

administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção 

Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação ambiental definida no mesmo 

artigo. 

Referida compensação ambiental deverá ser aplicada na criação e/ou manutenção de Unidade 

de Conservação do Grupo de Proteção Integral, em área a ser apontada no EIA/RIMA ou pelo 

órgão ambiental competente. 

Essa obrigação é hoje regrada pelo Decreto nº 6.848/2009, que alterou o Decreto nº 

4.340/2002, regulamentando o artigo 36 da referida Lei do SNUC, depois que seu enunciado 

foi parcialmente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.378-6 proposta pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), e que teve, com base no Acórdão publicado em 09/04/2008, como resultados, 

os seguintes entendimentos: 

▪ que a compensação deve ter relação com os impactos e estes devem ser valorados;  

▪ que não pode esse valor ser um valor percentual do empreendimento como um todo; 

▪ e que não se pode ultrapassar 0,5% do valor total do empreendimento. 

Para acomodar essa decisão, o Decreto Federal nº 6.848/2009 propôs uma matriz em que, 

genericamente, todos os impactos são valorados, sobre um valor de projeto que desconsidera 

alguns fatores: 

 “Art. 3º [...] § 3º  Não serão incluídos no cálculo da compensação 
ambiental os investimentos referentes aos planos, projetos e programas 
exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de 
impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o 
financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e 
os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.” 

Assim, a aquisição de áreas para eventual reassentamento, para reflorestamento, e outros 

casos similares não devem ter seus valores incluídos no valor total do empreendimento, porque 

pertencem aos programas ambientais destinados a mitigar impactos e que serão desenvolvidos 

por conta destes. 

No mais, o Decreto nº 6.848/2009 propôs a definição do grau de impacto do empreendimento 

a partir de metodologia que considera o alcance e a temporalidade, computados dentro da 

seguinte fórmula: 

GI = ISB + CAP + IUC, onde: ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; CAP = 

Comprometimento de Área Prioritária; e IUC = Influência em Unidades de 

Conservação. 

 

39 De acordo com a Resolução CONAMA nº 428/2010, até que o Plano de Manejo fixe a Zona de Amortecimento será considerada 

uma faixa de 3 km no entorno das UC. Este comando tem a validade de cinco anos para obrigar os órgãos a elaboração dos 

referidos Planos de Manejo. 
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Ainda no que concerne a compensação ambiental, destaca-se que foram criadas junto ao 

IBAMA e também aos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs), Câmaras de 

Compensação Ambiental, nos moldes dispostos no artigo 8º da Resolução CONAMA nº 

371/2006 e da antiga redação do artigo 32 do Decreto nº 4.340/200240. A Câmara de 

Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro foi instituída pela Resolução SEA nº 25, 

de 19 de outubro de 2007. Cabe ainda destacar a Lei nº 6.572, de 31/10/2013, que dispõe 

sobre a compensação devida pelo empreendedor responsável por atividade de significativo 

impacto ambiental no Estado do Rio de Janeiro, institui a contribuição por serviços 

ecossistêmicos nos termos da lei federal9.985/00 e dá outras providências. 

6.1.5.2. Proteção à Fauna 

A Lei Federal n.º 5.197/1967 (alterada pelas Leis nº 7.584/1987, nº 7.653/1988 e nº 7.679/1988 

– revogada pela Lei nº 11.959/2009) regulamentada pelo Decreto nº 97.633/1989, garante 

respaldo à proteção de animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 

desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, 

bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, que são propriedades do Estado, sendo 

proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha (artigo 1º). 

Deve-se consignar, novamente, a preponderância da Lei de Crimes Ambientais - Lei nº 

9.605/1998, regulamentada pelo Decreto nº 6.514/2008, que ampliou o espectro de proteção 

legal à fauna, tipificando condutas predatórias aos animais como o crime, assim definidos no 

artigo 29: 

“Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 

nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.   

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.” 

Incorre nas mesmas penas, segundo § 1º do artigo acima citado:  

“I- quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em 

desacordo com a obtida;  

II-quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural 

III-quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em 

cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da 

fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e 

objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou 

sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 

competente.” 

 

40 Redação alterada pelo Decreto nº 6.848/09. 
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Especial atenção deve ser dada às Portarias MMA nº 444 e 445, ambas de 17 de dezembro de 

2014, que promulgaram a Lista Oficial das Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção 

(respectivamente, fauna ameaçada e peixes e invertebrados ameaçados de extinção). 

No Estado do Rio de Janeiro deve-se observar a Portaria SEMA nº 01/1998. 

6.1.5.3. Águas e Seus Usos Múltiplos 

De acordo com a Constituição são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes d’água 

em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 

países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais.  

As demais coleções hídricas são consideradas como bens estaduais, ressalvando-se, 

entretanto, como pertencentes à União, “os potenciais de energia hidráulica”. 

Além do disposto na Constituição, continua válido o antigo Código de Águas de 1934, que 

remete à União o domínio das águas marítimas; as que servem de limites da República com 

as nações vizinhas ou se estendam a território estrangeiro; as situadas na zona de 100 

quilômetros contígua aos limites da República com estas nações; as que servem de limites 

entre dois ou mais Estados; e que percorrem parte dos territórios de dois ou mais Estados. 

Mais atual, a Lei Federal nº 6.938/1981 dispôs sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e 

criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), já comentado nos itens iniciais deste 

capítulo.  

Em janeiro de 1997, dando cumprimento ao estabelecido no artigo 21, inciso XIX, da 

Constituição Federal, foi publicada a Lei nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH). 

Importante registrar aqui os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:  

I - os Planos de Recursos Hídricos;  

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água,  

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;  

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;  

V - a compensação a municípios;  

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

No nível federal, cabe à Agência Nacional de Água (ANA) emitir a outorga de direito de uso 

dos recursos hídricos, dentre outras atribuições. Essa atribuição obedece ao disposto na 

Resolução ANA nº 833/2011, sujeitando todos os usos que causem alteração no regime de 

vazões. 
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Importante observar o disposto na Resolução ANA nº 1.940/2017, que pautou critérios para 

definição de derivações, captações e lançamentos de efluentes insignificantes, bem como 

serviços e outras interferências em corpos d’água de domínio da União não sujeitos a outorga. 

Em seu artigo 3º, considera usos não sujeitos à outorga as interferências em corpos d´água 

que não alterem o regime de vazões, tais como: 

I – Os serviços de escavação, dragagem e limpeza de margens e leito 

de rio, lago ou reservatório, para fins de:  

a. Desassoreamento;  

b. Conservação de margens;  

c. Extração mineral, exceto no caso de areia em leito de rio em que haja 

captação de água destinada à composição de polpa para transporte, por 

meio de bombeamento, por tubulação, do material proveniente da 

dragagem até a área de beneficiamento, onde se realiza a lavagem, a 

separação, a estocagem e a expedição do material;  

d. Outros fins que não alterem o regime de vazão dos corpos hídricos. 

II – As obras hidráulicas que não alterem o regime de vazões e de níveis 

d’água relacionadas a:  

a. Obras de travessia de corpos de água tais como pontes, passagens 

molhadas, bueiros e dutos;  

b. Contenção de taludes;  

c. Derrocamento;  

d. Diques;  

e. Retificação/canalização;  

f. Outros. 

Para comprovar a dispensa de outorga pela ANA os usuários poderão realizar solicitação de 

outorga, por meio do Sistema Federal de Regulação de Usos – Regla, e farão jus a uma 

Declaração de Regularidade de Interferências Não Sujeitas à Outorga da ANA. 

Destaca-se que em alguns Estados há previsão para outorga para as mais diversas finalidades, 

como abastecimento doméstico, abastecimento público, aquicultura, combate a incêndio, 

controle de emissão de partículas, dessedentação de animais, diluição de efluentes sanitários 

ou industriais, irrigação, mineração, lazer e turismo, limpeza, pesquisa/monitoramento, 

processo industrial, uso geral. 

Nesses Estados, a outorga também é necessária para intervenções que alterem a quantidade 

ou qualidade de um corpo hídrico, ou, ainda, que modifiquem o leito e margens dos corpos de 
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água, tais como a construção de obras hidráulicas (barragens, retificações, canalizações, 

escavações, drenagens, pontes e bueiros). 

Lembrando ainda, que, de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, complementada 

pela Resolução CONAMA nº 430/2011, as águas doces, salobras e salinas são classificadas, 

segundo seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade. 

Tendo em vista essa classificação, os órgãos estaduais competentes enquadram e 

estabelecem programas permanentes de acompanhamento de sua condição, bem como 

programas de controle de poluição para a efetivação dos respectivos enquadramentos. 

Com efeito, o enquadramento das águas é proposto pela Agência de Bacia ao Comitê de Bacia 

Hidrográfica para encaminhamento ao respectivo Conselho Federal ou dos Estados, de acordo 

com o domínio do rio, consoante art. 44 da Lei nº 9433/1997, em consonância com as diretrizes 

do CONAMA e da legislação ambiental. Tais procedimentos foram regulamentados pela 

Resolução CNRH nº 12/2000. 

De acordo com essa classificação, foram definidos padrões máximos de lançamento por 

substância, os quais, caso ultrapassados, são considerados poluição. Entretanto essa questão 

será definida quando na elaboração do projeto básico de engenharia. 

Por sua vez, a Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/1998, em seu artigo 54, definiu como 

crime, sujeito a penas de detenção ou reclusão conforme as circunstâncias, todas e quaisquer 

ações que venham a:  

“causar poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”,  

deixando claro em seu parágrafo 3º que: 

“incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem 
deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, 
medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou 
irreversível. 

No âmbito das infrações administrativas, cumpre notar os artigos 61 e 62 do Decreto nº 

6514/2008, que assim dispõem: 

Art. 61: Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 
biodiversidade: 

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais).  

Art. 62.  Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem: 

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação 
humana;... 

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 
abastecimento público de água de uma comunidade;... 
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V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou 
substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas 
em leis ou atos normativos;  

VII - deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, 
medidas de precaução ou contenção em caso de risco ou de dano 
ambiental grave ou irreversível; e, 

VIII - provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais 
o perecimento de espécimes da biodiversidade.  

6.1.5.4. Patrimônio Histórico, Arqueológico e Espeleológico 

A incidência desta legislação é de grande importância sob o aspecto preventivo, pois na área 

interferida pelo empreendimento pode haver sítios de interesse arqueológico que deverão ser 

objeto de investigação, prospecção e resgate, a critério do Instituto do Patrimônio Histórico 

Artístico Nacional (IPHAN). 

A Lei n.º 3.924/1961 define quais sítios são considerados patrimônio histórico ou arqueológico, 

proibindo seu aproveitamento econômico; instruindo responsabilidades cíveis e penais; dando 

diretrizes para escavações por particulares e por instituições científicas públicas; e tornando 

obrigatório o licenciamento de atos de transferência ou remessa de bens arqueológicos ou pré-

históricos para o exterior, bem como procedimentos em caso de descoberta fortuita. 

O assunto é disciplinado também na Constituição Federal, destacando-se: 

▪ o artigo 20, que em seu inciso X estabelece os sítios de valor histórico ou arqueológico 

como bens da União; e 

▪ o artigo 216, que define:  

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 

ou imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, entre outros: 

IV- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, conforme definido 

pelo Dec.Lei n.º 25 de 30.11.37 que estruturou o setor”. 

O Decreto n.º 80.978/1977 promulgou a Convenção relativa à proteção do patrimônio mundial, 

cultural e natural de 1972, enquanto uma grande carta de intenções e amplas diretrizes. 

Mais atual, a legislação ambiental também protege esses bens, conforme se depreende da 

Resolução CONAMA n.º 001/1986 que, ao dispor sobre os estudos de impacto ambiental 

determinou considerar no diagnóstico do meio socioeconômico a presença de sítios e 

monumentos arqueológicos, históricos e culturais. 

A Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605/1998, em seus artigos 62 a 65, tipificou como crime atos 

de destruição ou mutilação de tais bens, prevendo penas de detenção e reclusão. 
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Sua administração é hoje realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), órgão pertencente ao Ministério da Cultura, que, em 25/03/2015, editou a Instrução 

Normativa nº 001, articulando as tarefas de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico - 

tais como levantamento, prospecção, resgate e salvamento arqueológico - com as sucessivas 

fases do licenciamento ambiental, em obediência à  Portaria Interministerial MMA/MinC/MJ/MS 

n° 60/201541.  

De acordo com o disposto nas referidas normas, o IPHAN se manifestará nos processos de 

licenciamento ambiental a partir da solicitação formal do órgão ambiental licenciador, devendo 

apresentar um Termo de Referência específico, indicando áreas prioritárias, como se vê na 

transcrição abaixo: 

Art. 9º Instado pelo órgão ambiental competente a se manifestar, o 

IPHAN, por meio das Superintendências Estaduais ou a Sede Nacional, 

determinará a abertura de processo administrativo, ocasião em que 

serão adotadas as seguintes providências:  

I - definição dos técnicos responsáveis pela análise da FCA ou 

documento equivalente;  

II - definição do enquadramento do empreendimento quanto ao 

componente arqueológico, conforme previstos no art. 11;  

III - priorização da área do empreendimento para o Empreendedor, 

quando couber; e  

IV - definição do Termo de Referência Específico - TRE aplicável ao 

empreendimento.  

§ 1º Para os fins desta Instrução Normativa entende-se por priorização 

da área do empreendimento referida no inciso III a inscrição das 

coordenadas geográficas das áreas ou trechos em banco de dados do 

IPHAN pelo Centro Nacional de Arqueologia - CNA e a comunicação 

formal às unidades administrativas envolvidas no processo.  

§ 2º As áreas ou trechos de que trata o §1º serão priorizados para a 

realização dos estudos de avaliação de impacto aos bens culturais 

acautelados, relativos aos aspectos de localização, instalação, 

operação e ampliação do empreendimento. (Instrução Normativa IPHAN 

nº 001/2015) 

 

41 Estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal 

em processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis-IBAMA. 
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Na fase de obtenção de Licença Prévia, deve-se proceder à contextualização arqueológica e 

étnica e histórica da área de influência do empreendimento, por meio de levantamento 

exaustivo de dados secundários e levantamento arqueológico de campo a partir do TR emitido.  

Conforme a classificação do empreendimento, estabelecido a partir do disposto no Anexo 1 da 

Instrução Normativa, o IPHAN poderá determinar:  

a) celebração de Termo de Compromisso (nível I, mais simples); 

b) acompanhamento arqueológico (nível II); 

c) avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, cuja aprovação deverá ser prévia à 

elaboração do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (nível III); 

e 

d) Projeto de Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, (nível IV), 

com contextualização arqueológica e etnohistórica da AID – Área de Influência Direta, 

para definição de metodologia e vistoria em campo com caminhamento na ADA – Área 

Diretamente Afetada. 

No que tange ao patrimônio espeleológico, deve-se lembrar que as cavernas são bens da 

União, como dispõe o artigo 20, inciso X, da Constituição Federal. 

O regramento de sua proteção é dado pelo Decreto no 6.640/2008 que alterou e complementou 

o Decreto no 99.556/1990, devendo-se observar que: 

▪ as cavernas deixaram de ser definidas como patrimônio cultural brasileiro. O art. 1º do 

Decreto, em sua versão atual, apenas determina que elas sejam protegidas de modo a 

permitir a pesquisa e as atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, 

recreativo e educativo; 

▪ as cavernas devem ser classificadas de acordo com seu grau de relevância, em escala 

que varia entre máximo, alto, médio ou baixo, com base em atributos ecológicos, 

biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e 

socioeconômicos; 

▪ o art. 3º determina que as cavernas com grau de relevância máximo e suas respectivas 

áreas de influência não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis. O uso 

dessas cavernas está condicionado à manutenção de sua integridade física e do seu 

equilíbrio ecológico; 

▪ o grau de relevância da caverna será avaliado no processo de licenciamento ambiental 

pelo órgão ambiental competente (art. 5º-A, § 1º), que deverá solicitar a prévia avaliação e 

manifestação do CECAV -Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas do 

ICMBio. Os estudos que servirão de base para que o órgão ambiental tome essa decisão 

serão financiados pelo empreendedor (art. 5º- A, § 2º). 

6.1.5.5. Comunidades Tradicionais  

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(PNPCT), instituída pelo Decreto da Presidência da República nº 6.040/2007, considera como 

uma comunidade tradicional: 

“Grupo culturalmente diferenciado e que se reconhece como tal, que 

possui formas próprias de organização social, que ocupa e usa 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Linha de Transmissão de 500 kV Açu – Campos 2 

Volume I 

Arcadis 142 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 

tradição”, 

Complementarmente, os territórios tradicionais são entendidos como  

“os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos 

povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 

permanente ou temporária”. 

A PNPCT tem, entre seus objetivos, garantir que as comunidades tradicionais tenham acesso 

aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e 

econômica; e garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou 

indiretamente por projetos, obras e empreendimentos. 

Dentre as comunidades tradicionais presentes no país, dois grupos apresentam maior 

destaque no que diz respeito à proteção legal e à proposição de políticas públicas: os Povos 

Indígenas e as Comunidades Remanescentes de Quilombos, comumente chamadas de 

Comunidades Quilombolas.  

Segundo a Portaria Interministerial nº 60/2015, que regulamenta a atuação dos órgãos e 

entidades da administração pública federal envolvidos no licenciamento ambiental, na ocasião 

do licenciamento ambiental, as intervenções em territórios de Comunidades Quilombolas ou 

em Terras Indígenas, e no entorno de 5 km destes (no caso de Linhas de Transmissão fora da 

Amazônia Legal), devem ser devidamente analisadas pelos órgãos de proteção dessas 

comunidades. 

Em adequação à Portaria Interministerial nº 60/2015, a Fundação Cultural Palmares (FCP), 

editou uma instrução normativa que regulamenta sua atuação perante o licenciamento 

ambiental em qualquer esfera administrativa (federal, estadual ou municipal), a Instrução 

Normativa FCP nº 01/2018 que detalha as normas e procedimentos a serem realizados. 

A FCP tem como missão formalizar a existência de Comunidades Quilombolas, assessorá-las 

juridicamente e desenvolver projetos, programas e políticas públicas de acesso à cidadania 

destas comunidades. O site da FCP apresenta uma listagem com todas as Comunidades 

Quilombolas certificadas, indicando o município de localização. O levantamento realizado neste 

Estudo de Impacto Ambiental teve como base uma consulta ao referido site da FCP, com o 

intuito de verificar possíveis ocorrências de comunidades nos municípios interceptados pela LT 

500 kV Açu - Campos 2, ou em sua área de influência. 

Neste levantamento foram identificadas sete comunidades quilombolas no município de 

Campos dos Goytacazes/RJ, que são certificadas pela Fundação Cultural Palmares, porém 

não possuem o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) e o território delimitado 

pelo INCRA. No diagnóstico do meio socioeconômico e cultural no capítulo de Populações 

Tradicionais foi apresentada a pesquisa em bibliografia e sítios eletrônicos, sobre a localização 

destas sete comunidades, que indicaram que todas elas estão fora do raio de 5km do traçado 

da LT. 
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Porém, é importante destacar que, caso no momento do licenciamento ambiental seja 

identificada alguma comunidade quilombola no raio de 5 km do empreendimento, conforme 

preconiza o anexo I da Portaria Interministerial nº 60/2015, o órgão licenciador deverá entrar 

em contato com a Fundação Cultural Palmares. 

6.1.6. Quadro Sinóptico – Principais Diplomas Legais Federais 

O principal marco referencial normativo sobre meio ambiente é a Política Nacional de Meio 

Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/1981, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 

1988. 

Ao lado desta lei, de forma absolutamente integrada e sistêmica, estão a Lei nº 9.433/1997, 

que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, e a Lei nº 9.605/1998, que tipificou os 

crimes ambientais e estabeleceu suas respectivas penalidades, dando em seu artigo 70, uma 

base sólida para a atividade administrativa de controle e fiscalização. 

Assim, pode-se afirmar que todas as outras políticas destinadas a orientar os processos de 

ocupação do solo e uso dos recursos naturais bem como o combate à poluição, tais como a 

Política Nacional de Educação Ambiental; a Política Nacional de Resíduos Sólidos; o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação; a Política Nacional de Mudanças Climáticas e outras, 

embora firmadas como leis federais, têm alcance nacional e pertencem a um macro sistema 

jurídico, que tem o Sistema Nacional de Meio Ambiente como sua espinha dorsal. 

Ao lado dessa estrutura gravitam o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente; o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação; e outros. 

Isto quer dizer que a legislação ambiental constitui um macro sistema jurídico que flexibiliza e 

articula todas as outras políticas setoriais em busca do desenvolvimento sustentável, tal como 

ordenado pelo artigo 170 da Carta Magna.  

Quer dizer também, conforme explicado acima, sobre competência em matéria ambiental, que 

todos os entes federados devem observar os comandos federais como diretrizes gerais de 

formulação e aplicação das políticas estaduais e municipais, sem descaracterizá-las ou tornar 

sua aplicabilidade menos restritiva. 

Quadro 6-2. Legislação ambiental: Constituição Federal - ementa e principais comandos. 

Constituição Federal Ementa/Principais Comandos 

Art. 20. São bens da União: 

 

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e 
pré-históricos; 

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração 

direta da União, participação no resultado da exploração de outros 
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, 

mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação 
financeira por essa exploração. 



Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Linha de Transmissão de 500 kV Açu – Campos 2 

Volume I 

Arcadis 144 

Constituição Federal Ementa/Principais Comandos 

Arts. 23 e 24  Fixam as regras de divisão funcional entre os entes federados, 
impondo a competência comum para agir e concorrente para 

legislar, em matéria ambiental 

Art .30 Fixa a competência do município para assuntos de interesse local 

Art .170 A Lei Maior, ao tratar da Ordem Econômica e Financeira impôs 
como fundamentos a valorização do trabalho humano e a livre 

iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, e estabeleceu princípios 

gerais para o desenvolvimento das atividades econômica e 
financeira, colocando entre esses princípios (incisos III e VI) a 
“defesa do meio ambiente e “a função social da propriedade”. 

Art 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e 
viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Art. 225, parágrafo 1º Reza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbiu ao 
Poder Público, em seu § 1º 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade. 

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados. 
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Quadro 6-3. Responsabilidade civil, administrativa e penal. 

Responsabilidade Civil, Administrativa e Penal 

Diploma Legal Ementa / Principais Comandos 

Lei nº 7.347, de 24/07/1985 – 
Lei dos Interesses Difusos e 
Coletivos 

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (vetado), e 
dá outras providências. 

Lei nº 9.605, de 12/02/1998 – 
Lei de Crimes e Infrações 
Ambientais 

Lei de Crimes Ambientais. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências. 

Lei nº 9.784, de 29/01/1999 
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal 

Decreto nº 6.514 de 
22/07/2008  

Regulamenta a Lei nº 9.605/98. Dispõe sobre a especificação das 
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, tidas como infrações ambientais,  

LC 140 de 08 de dezembro de 
2011 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do § 
único, do art. 23, da Constituição Federal, para a cooperação entre 

os entes federados nas ações administrativas decorrentes do 
exercício da competência comum relativas à proteção do meio 

ambiente; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 

Instrução Normativa – IBAMA 
nº 06/2013 (com as alterações 
das IN nº 11/2018 e 17/2018) 

Regulamenta a inscrição no Cadastro Federal de Atividades 
Poluidoras, e a Taxa de Fiscalização Ambiental, obrigação 

decorrente da PNMA – Política Nacional de Meio Ambiente – Lei 
6.938/81. 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.784-1999?OpenDocument
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Quadro 6-4. Legislação ambiental: Setor elétrico – Leis, Decretos e Resoluções. 

Setor Elétrico 

Leis Ementa / Principais Comandos 

Lei nº 8.987, de 13/02/1995 
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, e 

dá outras providências. 

Lei nº 9.074, de 07/07/1995 
Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 

permissões de serviços públicos, e dá outras providências. 

Lei nº 9.427, de 26/12/1996 
Autoriza a Instituição da Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos 
de energia elétrica, e dá outras providências 

Lei nº 9.648, de 27/05/1998 

Altera dispositivos das leis nº 3.890-A, de 25/04/61, nº 8.666, de 
21/06/93; nº 8.987, de 13/02/95, nº 9.074, de 07/07/95; nº 9.427, de 

26/12/96, e autoriza o Poder Executivo a promover a 
reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRÁS e 

de suas subsidiárias, e dá outras providências 

Lei nº 9.991, de 24/07/2000 

Dispõe sobre a realização de pesquisa e desenvolvimento e em 
eficiência energética por parte das empresas concessionárias, 
permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica, e dá 

outras providências. 

Lei nº 10.438, de 26/04/2002 

Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica 
emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), 

a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a 
universalização do serviço público de energia elétrica, dá nova 

redação às Leis nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.648, de 
27 de maio de 1998, nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 5.655, 
de 20 de maio de 1971, nº 5.899, de 5 de julho de 1973, nº 9.991, 

de 24 de julho de 2000, e dá outras providências. 

Lei nº 10.847, de 15/03/2004 
Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, e 

dá outras providências.  

Lei nº 10.848, de 15/03/2004 

Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera as Leis 
nºs 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 04 de março de 1993, 
9.074, de 07 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 

9.478, de 06 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 
9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá 

outras providências. 

Lei nº 11.488 de 15/06/2007 

Cria o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infra-Estrutura - REIDI; reduz para 24 (vinte e quatro) meses o 

prazo mínimo para utilização dos créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS decorrentes da aquisição de edificações; amplia o 

prazo para pagamento de impostos e dá outras providencias 

Lei nº 12.767, de 28/12/12 
Dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de 
energia elétrica, a prestação temporária do serviço e sobre a 

intervenção para adequação  
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Lei nº 12.783, de 11/01/2013  

Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos 

setoriais e sobre a modicidade tarifária; altera as leis nºs 10.438/02 
12.111, de 09/12/09, 9.648, de 27/05/98, 9.427, de 26/12/96, e 

10.848, de 15/03/04; revoga dispositivo da lei nº 8.631, de 4/03/93; 
e dá outras providências 

Lei 13.299 de 22/06/2016 

Altera a Lei 9.074 de 07.087.95, a Lei 10.438, de 26.04.2002, a Lei 
12.111, de 09.12.2009, a Lei 12.783, de 11.01.2013, que dispõem 

sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, e a Lei 13.182 de 03.11.2015. 

Lei nº 9.648, de 26/08/1998, 
com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 
10.848/2004 e regulamentado 
pelo Decreto nº 5.081/2004 

Instituição do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
instituído como uma pessoa jurídica de direito privado, sob a forma 

de associação civil sem fins lucrativos. 

Decretos Ementa / Principais Comandos 

Decreto nº 87.079, de 
02/04/1982  

Aprova as diretrizes para o Programa de Mobilização Energética. 

Decreto nº 9.863. de 
27/06/2019  

Dispõe sobre o Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica – Procel, e dá outras providências e revoga o Decreto S.N, 

de 18/07/1991. 

Decreto nº 1.717, de 
24/11/1995 

Estabelece procedimentos para prorrogação das concessões dos 
serviços públicos de energia elétrica de que trata a Lei n° 9.074, 

de 7 de julho de 1995, e dá outras providências 

Decreto nº 2.410, de 
28/11/1997 

Dispõe sobre o cálculo e o recolhimento da Taxa de Fiscalização 
de Serviços de Energia Elétrica instituída pela Lei n° 9.427, de 26 

dezembro de 1996, e dá outras providências. 

Decreto nº 2.335, de 
06/10/1997 

Cria a ANEEL autorizada pela Lei 9.427/96, autarquia sob regime 
especial, aprova sua Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança, 
e dá outras providências. 

Decreto nº 2.655, de 
02/07/1998 

Regulamenta o Mercado Atacadista de Energia Elétrica, define as 
regras de organização do Operador Nacional do Sistema Elétrico, 
de que trata a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e dá outras 

providências. 

Decreto nº 3.520, de 
21/06/2000 

Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Conselho Nacional 
de Política Energética – CNPE, e dá outras providências. 

Decreto nº 3.867, de 
16/07/2001 

Regulamenta a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, que dispõe 
sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

e em eficiência energética por parte das empresas 
concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de 

energia elétrica, e dá outras providências. 

Decreto nº 9.022, de 
31/03/2017 

Dispõe sobre a Conta de Desenvolvimento Energético, a Reserva 
Global de Reversão e o Operador Nacional do Sistema Elétrico e 

dá outras providências. Revoga o Decreto nº 4.541, de 23/12/2002 

Decreto nº 5.081, de 
14/05/2004 

Regulamenta os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 
1998, e o art. 23 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que 

tratam do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 
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Decreto nº 5.175, de 
09/08/2004 

Constitui o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, de 
que trata o art. 14 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

Decreto nº 5.184 de 
16/08/2004 

Cria a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, aprova seu 
Estatuto Social, e dá outras providências, em conformidade com a 

Lei 10.847/04 

Decreto nº 5.271, de 
16/11/2004 

Altera dispositivos do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, 
que regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo 

de outorga de concessões e de autorizações de geração de 
energia elétrica, e dá outras providências. 

Decreto 6.144 de 03/07/2007 

Regulamenta a forma de habilitação e co-habilitação ao Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-

Estrutura - REIDI, instituído pelos arts. 1º a 5º da Lei no11.488, de 
15 de junho de 2007. 

Decreto nº 7.342, de 26/10/10 

Institui o cadastro socioeconômico para identificação, qualificação 
e registro público da população atingida por empreendimentos de 
geração de energia hidrelétrica, criou o Comitê Interministerial de 

Cadastramento Socioeconômico, no âmbito do Ministério de Minas 
e Energia, dá outras providências 

Decreto nº 7.891, de 
23/01/2013 (alterado pelo Dec 
8203/2014) 

Regulamenta a lei nº 12.783, de 11/01/13, que dispõe sobre as 
concessões de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a 
modicidade tarifária, e a medida provisória nº 605, de 23/01/13, 

que altera a lei nº 10.438, de 26/04/02, e dá outras providências. 

Decreto nº 8.461 de 
02/06/2015 

Regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição de 
energia elétrica 

Decreto nº 8.695 de 
22/03/2016 

Altera o Dec. 2.655 de 02/07/1998, que regulamenta o Mercado 
Atacadista de Energia Elétrica e define as regras de organização 

do Operador Nacional do Sistema Elétrico, de que trata a Lei 9.648 
de 27.05.1998 

Decreto nº 8.874, de 
11/10/2016 

Regulamenta as condições para aprovação dos projetos de 
investimento considerados como prioritários na área de 

infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, para efeito do disposto no art. 2º da 

Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, e revoga o Decreto 
nº 7.603, de 9 de novembro de 2011. 

Decreto nº 9.103 de 
25/07/2017 

Dispõe sobre a qualificação de empreendimentos públicos federais 
de instalações de transmissão de energia elétrica, no âmbito do 

Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da 
República 

Decreto nº 9.174 de 
19/10/2017 

Dispõe sobre a qualificação de empreendimentos públicos federais 
de infraestrutura nos setores de energia elétrica, petróleo e gás 

natural, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da 
Presidência da República 

Decreto nº 9.192 de 
07/11/2017 

Regulamenta a Lei 12.783, de 11.01.2013, para dispor sobre a 
licitação de concessões de distribuição e de transmissão 
associadas à transferência de controle de pessoa jurídica 

prestadora de serviço público de energia 

Decreto nº 9.383 de 
25/05/2018 

Dispõe sobre a qualificação de empreendimentos de instalação de 
transmissão de energia elétrica no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 
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Resoluções Ementa / Principais Comandos 

Resolução ANEEL nº 244, de 
30/07/1998 

Estabelece os critérios de cálculo dos montantes de energia e 
demanda de potência, a serem considerados nos contratos iniciais. 

Resolução ANEEL nº 248, de 
07/08/1998 

Estabelece as condições gerais da Prestação de Serviços de 
Transmissão e de Contratação do Acesso e Uso dos Sistemas de 

Transmissão, vinculadas à celebração dos contratos iniciais. 

Resolução ANEEL nº 318, de 
06/10/1998 

Aprova procedimentos para regular a imposição de penalidades 
aos agentes delegados de instalações e serviços de energia 

elétrica, referentes às infrações apuradas. 

Resolução ANEEL nº 281, de 
01/10/1999 

Estabelece as condições de contratação do acesso, aos sistemas 
de transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Resolução ANEEL nº 433, de 
10/11/2000 

Atualiza os critérios para a composição da Rede Básica do sistema 
elétrico interligado, e dá outras providências. 

Resolução ANEEL nº 67, de 
22/02/2001 

Estabelece o procedimento para cálculo e recolhimento da 
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, 

devida pelos concessionários e autorizados de geração 
hidrelétrica, e dá outras providências. 

Resolução ANEEL nº 259 de 
09/06/2003 

Estabelece os procedimentos gerais para requerimento de 
declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou 

instituição de servidão administrativa, de áreas de terras 
necessárias à implantação de instalações de geração, transmissão 

ou distribuição de energia elétrica, por concessionários, 
permissionários ou autorizados, e revoga o art. 21 da Resolução 

ANEEL nº 395, de 04.12.1998. 

Resolução ANEEL nº 63, de 
12/05/2004 (alterada pela Res 
ANEEL 285/2007) 

Aprova procedimentos para regular a imposição de penalidades 
aos concessionários, permissionários, autorizados e demais 

agentes de instalações e serviços de energia elétrica, bem como 
às entidades responsáveis pela operação do sistema, pela 

comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos 
provenientes de encargos setoriais. 

Resolução ANEEL nº 068, de 
11/06/2004 

Estabelece os procedimentos para a implementação de reforços 
nas demais instalações de transmissão, não integrantes da rede 

básica, e para a expansão das instalações de transmissão de 
âmbito próprio, de interesse sistêmico, das concessionárias ou 
permissionárias de distribuição de energia elétrica; Revoga a 

Resolução 489 de 29.08.2002 

Resolução ANEEL nº 109 de 
26/10/2004 (alterada pela 
348/2009) 

Institui a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, 
estabelecendo a estrutura e a forma de funcionamento da Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 

Resolução ANEEL nº 191 de 
19/12/2005 

Estabelece os procedimentos para a determinação da capacidade 
operativa das instalações de transmissão integrantes da rede 
básica e das demais instalações de transmissão, definindo as 

Funções Transmissão e os respectivos pagamentos bases, bem 
como revoga a RES ANEEL 671 de 03.12.2002 

Resolução ANEEL nº 229 de 
23/08/2006 (alterada pela Res 
359/2009) 

Estabelece as condições gerais para a incorporação de redes 
particulares, conectadas aos sistemas elétricos de distribuição, ao 

Ativo Imobilizado em Serviço das concessionárias ou 
permissionárias do serviço público de distribuição de energia 

elétrica 
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Resolução ANEEL nº 238 de 
07/12/2006 

Altera o art. 14 da Resolução 223 de 29.04.2003, referente aos 
critérios de aplicação de penalidades, estabelecidos pelo não 

cumprimento, por parte das concessionárias e permissionárias de 
serviço público de distribuição de energia elétrica, das metas 

estabelecidas para o Programa de Universalização, bem como 
insere o parágrafo. 6º no art. 4º da Resolução Normativa ANEEL 

175 de 28.11.2005 

Resolução ANEEL nº 294 de 
18/12/2007 

Estabelece a metodologia aplicável e os procedimentos de 
repasse tarifário dos déficits incorridos pelas concessionárias de 

distribuição de energia elétrica em função da execução do 
Programa Luz Para Todos 

Resolução ANEEL nº 375 de 
25/08/2009 

Regulamenta a utilização das instalações de distribuição de 
energia elétrica, como meio de transporte, para a comunicação 

digital ou analógica de sinais 

Resolução ANEEL nº 398 de 
23/03/2010 

Regulamenta a Lei 11.934 de 05.05.2009, no que se refere aos 
limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos 

originários de instalações de geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica na freqüência de 60 Hz. 

Resolução ANEEL nº 443 de 
26/07/2011 (alterada pela 
resolução normativa nº 643 de 
16/12/2014) 

Estabelece a distinção entre melhorias e reforços em instalações 
de transmissão sob responsabilidade de concessionária de 
transmissão; inclui o parág. 3º, no art. 4º-B da Resolução 

Normativa ANEEL 068 de 08.06.2004; altera a ementa, o art. 1º, 
os parág. 2º, 3º e 4º do art. 8º da Resolução Normativa ANEEL 
265 de 10.06.2003; bem como revoga a Resolução Normativa 

ANEEL 158 de 23.05.2005 

Resolução ANEEL nº 442 de 
26/07/2011 

Regulamenta as disposições relativas às instalações de 
transmissão de energia elétrica destinadas a interligações 
internacionais que se conectam a Rede Básica do Sistema 

Interligado Nacional - SIN; inclui o art. 3º-A, dá nova redação ao 
inciso II do art. 4º e ao parágrafo 1º do art. 5º da REN ANEEL 067 
de 08.06.2004; bem como altera os parágrafos. 2º e 4º do art. 18 

da Res ANEEL 399 de 13.04.2010 

Resolução ANEEL nº 488 de 
15/05/2012 –DO de 
23/05/2012 

Estabelece as condições para revisão dos planos de 
universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica na 
área rural, considerando a instituição do Programa Luz para Todos 
para o período 2011 a 2014; revoga os parágrafos. 4º e 5º do art. 

14 da Resolução ANEEL 223 de 29.04.2003; revoga os 
parágrafos. 4º e 5º do art. 9º da Resolução Normativa ANEEL 229 

de 08.08.2006; bem como altera a alínea "a" do Anexo II da 
Resolução Normativa ANEEL 472 de 24.01.2012 

Resolução ANEEL nº 553 de 
04/06/2013 

Aprova o Submódulo 9.1 dos Procedimentos de Regulação 
Tarifária - PRORET, o qual define a metodologia e os critérios 

gerais aplicáveis ao processo de revisão periódica das Receitas 
Anuais Permitidas das concessionárias existentes de serviço 

público de transmissão de energia elétrica 

Resolução ANEEL nº 592 de 
17/12/2013 

Estabelece os custos do capital próprio e de terceiros, além de 
fixar os critérios para aferição da estrutura de capital a serem 

utilizados na definição da receita teto das licitações, na modalidade 
leilão público, para contratação das concessões para prestação do 
serviço público de transmissão; e revoga a Resolução Normativa 

ANEEL 539 de 12.03.2013 
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Resolução ANEEL nº 594 de 
17/12/2013 – DO de 
24/12/2013 (alterada pela Res 
708/2016) 

Estabelece valores dos estudos que compõem leilões de geração 
e de transmissão e procedimentos para ressarcimento aos 

desenvolvedores destes estudos 

Resolução ANEEL nº 616 de 
01/07/2014 – DO de 
10/07/2014 

Altera a Resolução Normativa ANEEL 398, de 23.03.2010, que 
regulamenta a Lei 11.934, de 05.05.2009, no que se refere aos 
limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos 

originários de instalações de geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica, na frequência de 60 Hz 

Resolução ANEEL nº 669 de 
14/07/2015 – DO de 
23/07/2015 

Estabelece os requisitos mínimos de manutenção das instalações 
de transmissão de Rede Básica, conforme Anexo 

Resolução ANEEL nº 709 de 
11/04/2016 

Estabelece disposições relativas ao desenvolvimento de atividades 
operacionais e de holding pelas concessionárias de serviço público 

de transmissão de energia elétrica 

Resolução ANEEL nº 729 de 
28/06/2016 – DO 01/07/2016 

Estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público 
de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade e à 

capacidade operativa das instalações sob responsabilidade de 
concessionária de transmissão integrantes da rede básica e das 

instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a 
interligações internacionais que se conectam à rede básica, 
conforme Resolução Normativa ANEEL 442 de 26.07.2011 

Resolução ANEEL nº 
740/2016 de 11/10/2016 - DO 
20/10/2016 

Estabelece os procedimentos gerais para requerimento de 
Declaração de Utilidade Pública - DUP, de áreas de terra 

necessárias à implantação de instalações de geração e de 
Transporte de Energia Elétrica, por concessionários, 

permissionários e autorizados; bem como, revoga a Resolução 
Normativa ANEEL 560 de 02.07.2013 

Resolução ANEEL nº 766 de 
25/04/2017 

Disciplina o oferecimento de garantias por concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica 

Resolução ANEEL nº 797 de 
12/12/2017 

Estabelece os procedimentos para o compartilhamento de 
infraestrutura de Concessionárias e Permissionárias de Energia 
Elétrica com agentes do mesmo setor, bem como com agentes 

dos setores de Telecomunicações, Petróleo, Gás, com a 
Administração Pública Direta ou Indireta e com demais 

interessados; e revoga a Resolução ANEEL 581, de 29.10.2002 

Resolução ANEEL nº 777 de 
04/07/2017 – DO de 
22/12/2017 

Altera a Resolução Normativa ANEEL 417, de 23.11.2010, que 
estabelece os procedimentos para a delegação de competência da 

ANEEL aos Estados e ao Distrito Federal, para a execução de 
atividades descentralizadas em regime de gestão associada de 

serviços públicos 
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Quadro 6-5. Política nacional de meio ambiente e principais disposições federais sobre 

licenciamento ambiental. 

Política Nacional de Meio Ambiente / Principais Disposições Federais sobre Licenciamento 
Ambiental 

Diploma Legal Ementa / Principais Comandos 

Lei nº 6.938, de 31/08/1981 
(com suas alterações) 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação; cria o SISNAMA e 

descentraliza a gestão; impõe a responsabilidade objetiva e a 
recuperação do dano; elenca entre seus instrumentos a avaliação 

de impactos e o licenciamento ambiental prévio. 

Decreto nº 99.274, de 
06/06/1990 (substitui o Dec 
88351/83) 

Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente, 

sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 
Ambiental, e sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, e dá 

outras providências. 

Resolução CONAMA nº 001, 
de 23/01/1986 

Dispõe sobre a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, 
e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 

Resolução CONAMA nº 06, de 
16/09/1987 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental das concessionárias de 
exploração, geração e distribuição de energia elétrica. 

Resolução CONAMA nº 09 de 
03/12/1987 

Dispõe sobre a questão de audiências Públicas" 

Resolução CONAMA nº 237, 
de 19/12/1997 

Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental. 

Resolução CONAMA nº 279 
de 27/06/2001 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental simplificado de 
empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto 

ambiental 

Resolução CONAMA nº 281, 
de 12/07/2001 

Dispõe sobre modelos de publicação de pedidos de licenciamento. 

Resolução CONAMA n° 286, 
de 30/08/2001 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos nas 
regiões endêmicas de malária. 

Instrução Normativa IBAMA nº 
184 de 17/07/2008 

Estabelece, no âmbito desta Autarquia, os procedimentos para o 
licenciamento ambiental federal e Revoga a Instrução Normativa 

IBAMA nº 65, de 13/04/2005. 

 

Quadro 6-6. Política nacional de recursos hídricos. 

Política Nacional de Recursos Hídricos 

Diploma Legal Ementa / Principais Comandos 

Decreto nº 24.643, de 
10/07/1934  

Institui o Código de Águas. 

Lei nº 9.433, de 08/01/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos - 
PNRH; cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos – SNGRH; elenca instrumentos como a outorga do direito 
de uso, a cobrança, e os Planos de Diretores; impõe a gestão por 
bacias hidrográficas e dá outras providências. 
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Política Nacional de Recursos Hídricos 

Diploma Legal Ementa / Principais Comandos 

Lei nº 9.984, de 17/07/2000 
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, 
entidade de implementação da PNRH e de coordenação do 

SNGRH, e dá outras providências. 

Decreto nº 10.000, de 
03/09/2019 

Dispõe sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. (Revoga 
o Decreto4.613, de 11/03/2003). 

Resolução CNRH nº 12 de 
19/07/2000 

Estabelece procedimentos para o enquadramento de corpos de 
água em classes segundo os usos preponderantes. 

Resolução CNRH nº 15, de 
11/01/2001 

Estabelece diretrizes gerais para a gestão de águas subterrâneas. 

Resolução CNRH nº 16, de 
08/05/2001 

Dispõe sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos e dá 
outras providências. 

Resolução CNRH nº 17, de 
29/05/2001 

Estabelece que os Planos de Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas, serão elaborados em conformidade com o disposto 
na Lei nº 9.433/97, observados os critérios gerais estabelecidos 

nesta Resolução. 

Resolução ANA nº 425, de 
04/08/2004 

Estabelece critérios para medição de volume de água captada em 
corpos de água de domínio da União. 

Resolução CONAMA nº 357, 
de 17/03/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências. 

Resolução CNRH nº 48, de 
21/03/2005 

Estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos. 

Resolução CNRH nº 58, de 
30/01/2006 

Aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos, e dá outras 
providências. 

Resolução CNRH Nº 65, de 
07/12/06 (publicada no D.O.U 
em 8/5/2007 

Estabelece diretrizes de articulação dos procedimentos para 
obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos com os 

procedimentos de licenciamento ambiental 

Resolução CNRH Nº 92, de 
05/11/08 (publicada no D.O.U 
em 04/02/2009) 

Estabelece critérios e procedimentos gerais para proteção e 
conservação das águas subterrâneas no território brasileiro. 

Resolução CNRH Nº 109, de 
13/04/10 (publicada no D.O.U 
em 12/08/2010) 

Cria Unidades de Gestão de Recursos Hídricos de Bacias 
Hidrográficas de rios de domínio da União-UGRHs e estabelece 

procedimentos complementares para a criação e acompanhamento 
dos comitês de bacia 

Res CONAMA 430/11 
Complementa a Res CONAMA 357/05. Dispõe sobre as condições 

e padrões de lançamento de efluentes 

Res ANA 833 de 05/12/2011 
Estabelece condições gerais para outorga preventiva e de direito 

de uso dos recursos hídricos de domínio da UNIÂO. 

Res ANA 1.940, de 
30/10/2017 

Estabeleceu critérios para definição de derivações, captações e 
lançamentos de efluentes insignificantes, bem como serviços e 

outras interferências em corpos d’água de domínio da União não 
sujeitos a outorga 
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Quadro 6-7. Legislação ambiental – fauna e flora. 

Legislação Ambiental 

Fauna 

Diploma Legal Ementa / Principais Comandos 

Lei nº 5.197, de 3/01/1967  
Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências (Código 

de Caça). 

Decreto-Lei nº 221, de 
28/02/1967 

Dispõe sobre a proteção, estímulos à pesca, registro de 
embarcações e dá outras providências (Código de Pesca) 

Decreto nº 92.446, de 
07/03/1986 

Promulga a Convenção sobre o Comércio Internacional das 
Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção 

Decreto nº 2.519, de 
16/03/1998  

Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Decreto nº 4.339, de 
22/08/2002 

Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política 
Nacional da Biodiversidade. 

Instrução Normativa MMA nº 
3, de 04/03/2002 

Dispõe sobre procedimentos para obtenção de autorização de 
supressão de vegetação na Amazônia Legal. 

Instrução Normativa MMA nº 
02, de 26/05/2003 

Publica as listas das espécies incluídas nos Anexos I, II e III da 
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e 

Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES. 

Instrução Normativa IBAMA nº 
146, de 11/01/2007 

Estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de 
fauna silvestre (levantamento (coleta), monitoramento, salvamento, 

resgate e destinação), em áreas de influência de 
empreendimentos, e a atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de impactos à fauna e sujeitas ao 
licenciamento ambiental, como definido pela Lei nº 6.938/81 e 

pelas Resoluções Conama nº 001/86 e nº 237/97. 

Instrução Normativa IBAMA 
169, de 20/02/2008 

Normatiza as categorias de uso e manejo da fauna silvestre em 
cativeiro em território brasileiro 

Resolução INEA nº 72, de 
26/06/2013 

Estabelece procedimentos vinculados à autorização ambiental para 
levantamento, coleta, colheita, apanha, captura, resgate, transporte 

e monitoramento de fauna silvestre. 

Instrução Normativa MMA nº 
444, de 17/12/2014 

Dispõe sobre as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de 
Extinção. 

Instrução Normativa MMA nº 
445, de 17/12/2014 

Dispõe sobre as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de 
Extinção (invertebrados aquáticos e peixes) 

IN IBAMA Nº 08 de 
14/07/2017 

Estabelece os procedimentos para a solicitação e emissão de 
Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material 
Biológico (Abio) no âmbito dos processos de licenciamento 

ambiental federal. 

Flora 

Diploma Legal Ementa / Principais Comandos 

Lei nº 12.651, de 25/05/2012 
(Código Florestal) 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 
6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 
15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
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Legislação Ambiental 

Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências. 

Decreto nº 7.830, de 
17/10/2012 

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural e estabelece 
normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental, 

de que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 58.054, de 
23/03/1966 

Promulga a Convenção para a proteção da flora, fauna e das 
belezas cênicas dos países da América. 

Decreto nº 2.661, de 
08/07/1998 

Regulamenta o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 (Código Florestal), mediante o estabelecimento de 

normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas 
agropastoris e florestais, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 369, 
de 28/03/2006 (parcialmente 
derrogada pela Lei 
12.651/12) 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse 
social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou 
supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP. 

Lei nº 11.428, de 22/12/2006 
Dispõe sobre uso/proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 

Atlântica. 

Decreto nº 6.660, de 
21/11/2008 

Regulamenta a Lei da Mata Atlântica 

Resolução CONAMA 429 de 
28/02/2011 

Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de 
Preservação Permanente - APPs. 

Portaria MMA nº 443, de 
17/12/2014 

Dispõe sobre as espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção 

IN IBAMA Nº 21/2014 
complementada pela 
09/2016 

Destinação do material da supressão. 

IN IBAMA Nº 22/2014  Anuência em caso de supressão de Mata Atlântica 

 

Quadro 6-8. Legislação ambiental - Unidades de Conservação. 

Unidades De Conservação 

Diploma Legal Ementa / Principais Comandos 

Lei nº 6.902, de 27/04/1981 
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção 

Ambiental e dá outras providências. 

Lei nº 9.985, de 18/07/2000 
Regulamenta o art. 225, § 1º, inciso I, II, III e VII da Constituição 

Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza e dá outras providências. 

Decreto nº 84.017, de 
19/09/1979  

Aprova o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros. 

Decreto nº 99.274, de 
06/06/1990 

Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente, 

sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 
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Unidades De Conservação 

Diploma Legal Ementa / Principais Comandos 

Ambiental, e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá 
outras providências. 

Decreto nº 1.922, de 
05/06/1996 

Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.340, de 
22/08/2002 

Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

Decreto nº 5.746, de 
05/04/2006 

Regulamenta as RPPN – Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural previsto no art. 21 da Lei nº 9.985, de 18/07/00, que dispõe 

sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza. 

Decreto nº 5.758, de 
13/04/2006 

Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, 
seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras 

providências. É meramente indicativo posto que não cria novas 
restrições; orienta a criação de novas UC. 

Resolução CONAMA 428 de 
17/12/2010 

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização 
do órgão responsável pela Unidade de Conservação (UC), de que 
trata o § 3º, art 36 da Lei nº 9.985/00, bem como sobre a ciência 

pela administração da UC no caso de licenciamentos não sujeitos a 
EIA-RIMA. Impõe o raio de 3 Km para Zonas de Amortecimento. 

 

Quadro 6-9. Legislação ambiental - Compensação Ambiental. 

Compensação Ambiental 

Diploma Legal Ementa / Principais Comandos 

Lei nº 9.985, de 18/07/2000 
art. 36 e parágrafos 

Institui a Compensação Ambiental art 36 – na incidência de 
EIA/RIMA 

Resolução CONAMA nº 371, 
de 05/04/2006 

Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, 
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos 
advindos de compensação ambiental, conforme a Lei nº 9.985, de 
18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza – SNUC, e dá outras providências. 

Portaria Conjunta nº 513, de 
05/10/2007 

Cria, no âmbito do MMA, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, a Câmara de Compensação 

Ambiental, com caráter deliberativo. 

Decreto nº 6.848, de 
14/05/2009 

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 4.340, de 22 de 
agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental 

Portaria MMA nº 416 de 
03/11/2010 

Cria, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, a Câmara Federal 
de Compensação Ambiental - CFCA 
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Compensação Ambiental 

Diploma Legal Ementa / Principais Comandos 

Instrução Normativa nº 8 de 
14/07/2011 

Regulamenta, no âmbito do IBAMA, o procedimento da 
Compensação Ambiental, conforme disposto nos Decretos nº 

4.340, de 22 de agosto de 2002, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto 6.848, de 14 de maio de 2009 

Decreto nº 8972 de 
23/01/2017 

Institui a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. 

 

Quadro 6-10. Patrimônio espeleológico - histórico e artístico cultural. 

Patrimônio Espeleológico - Histórico E Artístico Cultural 

Diploma Legal Ementa 

Lei nº 3.924, de 26/07/1961  Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

Decreto-Lei nº 25, de 
30/11/1937  

Organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Decreto-Lei nº 4.146, de 
04/03/1942  

Dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos. 

Decreto nº 99.556, de 
01/10/1990 (parcialmente 
revogado pelo Decreto nº 
6.640/08) 

Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas 
existentes no território nacional,  

Decreto nº 3.551, de 
04/08/2000 

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial cria o 
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, e dá outras 

providências. 

Decreto nº 4.887, de 
20/11/2003 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Resolução CONAMA 
347/2004 (alterada pela Res 
CONAMA 428/10) 

Estabelece, para fins de proteção ambiental, os procedimentos de 
uso e exploração do patrimônio espeleológico nacional. 

Decreto Nº 6.640 de 
07/11/2008 

Dá nova redação aos arts. 1o, 2o, 3o, 4o e 5o e acrescenta os arts. 
5-A e 5-B ao Decreto no 99.556, de 1o de outubro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas 

existentes no território nacional. 

Instrução Normativa INCRA 
Nº 57, de 20/10/2009 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos de que tratam o Art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o 
Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003 

Portaria Interministerial Nº 60, 
de 24/03/2015 

MMA / MinJustiça / MinC 
/MinSaude 

Estabelece procedimentos que disciplinam a atuação dos órgãos 
da administração federal em processos de licenciamento ambiental 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - Ibama 
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Patrimônio Espeleológico - Histórico E Artístico Cultural 

Diploma Legal Ementa 

IN IPHAN Nº 001, de 25/03/ 
2015 

Estabelece procedimentos administrativos a serem observados 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos 

processos de licenciamento ambiental dos quais participe 

6.1.6.1. Legislação do Estado do Rio de Janeiro para a LT 500 kV Açu - Campos 2 

O arcabouço jurídico ambiental do Estado do Rio de Janeiro é de grande alcance e incorpora 

todas as competências deferidas pela Constituição Federal.  

Cumpre observar que a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, entre outros pontos, cuida 

das Áreas de Preservação Permanente, bem como da proteção de áreas de relevante interesse 

ecológico, e pauta o licenciamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais. 

Cumpre observar também a profícua produção de diretrizes e resoluções aprovada pelo 

Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA), anteriormente sobre a égide da Comissão 

Estadual de Controle Ambiental (CECA), no estado do Rio de Janeiro / Secretaria Estadual do 

Ambiente (SEA) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 

A) Rio de Janeiro 

Quadro 6-11. Legislação Ambiental - Constituição estadual (RJ). 

Constituição Estadual Ementa/Principais Comandos 

Art 261 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de 
vida, impondo-se a todos, e em especial ao Poder Público, o dever 
de defendê-lo, zelar por sua recuperação e proteção, em benefício 
das gerações atuais e futuras. 

§ 1º - Para assegurar a 
efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público 

I – fiscalizar e zelar pela utilização racional e sustentada dos 
recursos naturais;  

II – proteger e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio 
genético, biológico, ecológico, paisagístico, histórico e arquitetônico;  

III – implantar sistema de unidades de conservação,... 

IV – proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas 
de extinção,... 

V – estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas 
degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e 
dos recursos hídricos, ... 

... 

VII – promover, respeitada a competência da União, o 
gerenciamento integrado dos recursos hídricos, na forma da lei,.... 

... 

IX - controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a 
comercialização e a utilização de técnicas, métodos e instalações 
que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida 
e o meio ambiente, incluindo formas geneticamente alteradas pela 
ação humana;  
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Constituição Estadual Ementa/Principais Comandos 

X - condicionar, na forma da lei, a implantação de instalações ou 
atividades, efetivas ou potencialmente causadoras de alterações 
significativas do meio ambiente, à prévia elaboração de estudo de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

XI - determinar a realização periódica, preferencialmente por 
instituições científicas e sem fins lucrativos, de auditorias nos 
sistemas de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes 
das instalações e atividades de significativo potencial poluidor... 

XII - estabelecer, controlar e fiscalizar padrões de qualidade 
ambiental 

XIII - garantir o acesso dos interessados às informações sobre as 
fontes e causas da degradação ambiental; 

XIV - informar sistematicamente a população sobre os níveis de 
poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de 
acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à 
saúde na água potável e nos alimentos; 

XV - promover medidas judiciais e administrativas de 
responsabilização dos causadores de poluição ... 

... 

XVII - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de 
tecnologias poupadoras de energias, bem como de fontes 
energéticas alternativas que possibilitem, em particular nas 
indústrias e nos veículos, a redução das emissões poluentes; 

XVIII - estabelecer política tributária visando à efetivação do 
princípio poluidor-pagador e o estímulo ao desenvolvimento e 
implantação de tecnologias de controle e recuperação ambiental 
mais aperfeiçoadas... 

XIX - acompanhar e fiscalizar as concessões.... efetuadas pela 
União no território do Estado; 

XX - promover a conscientização da população e a adequação do 
ensino 

XXI - implementar política setorial visando a coleta seletiva, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos urbanos, 
hospitalares e industriais, com ênfase nos processos que envolvam 
sua reciclagem; 

.... 

XXV - fiscalizar e controlar, na forma da lei, a utilização de áreas 
biologicamente ricas de manguezais, estuários e outros espaços de 
reprodução e crescimento de espécies aquáticas, em todas as 
atividades humanas capazes de comprometer esses ecossistemas; 

.... 

§ 2º - As condutas e atividades comprovadamente lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores a sanções administrativas, com a 
aplicação de multas diárias e progressivas nos casos de 
continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do 
nível de atividade e a interdição, além da obrigação de reparar, 
mediante restauração, os danos causados. 

§ 3º - Aquele que utilizar recursos ambientais fica obrigado, na forma 
da lei, a realizar programas de monitoragem a serem estabelecidos 
pelos órgãos competentes.  
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Constituição Estadual Ementa/Principais Comandos 

§ 4º - A captação em cursos d’água para fins industriais será feita a 
jusante do ponto de lançamento dos efluentes líquidos da própria 
indústria, na forma da lei. 

Art. 268 São áreas de preservação permanente: 

I - os manguezais, lagos, lagoas e lagunas e as áreas estuarinas; 

II - as praias, vegetação de restingas quando fixadoras de dunas, as 
dunas, costões rochosos e as cavidades naturais subterrâneas - 
cavernas; 

III - as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas 
superficiais; 

IV - as áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, 
raros, vulneráveis ou menos conhecidos, na fauna e flora, bem como 
aquelas que sirvam como local de pouso, alimentação ou 
reprodução; 

V - as áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, 
paisagístico e cultural; 

VI - aquelas assim declaradas por lei;  

VII - a Baía de Guanabara 

Art.269 São áreas de relevante interesse ecológico, cuja utilização 
dependerá de prévia autorização dos órgãos competentes, 
preservados seus atributos essenciais: 

I - as coberturas florestais nativas; 

II - a zona costeira; 

III - o Rio Paraíba do Sul; 

IV - a Ilha Grande; 

V - a Baía de Guanabara; 

 VI - a Baía de Sepetiba 

Art.276 A implantação e a operação de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras dependerão de adoção das melhores tecnologias de 
controle para proteção do meio ambiente, na forma da lei. 

Art.281 Nenhum padrão ambiental do Estado poderá ser menos restritivo do 
que os padrões fixados pela Organização Mundial de Saúde 

 

Quadro 6-12. Leis, decretos estaduais e outras normas (RJ). 

Rio de Janeiro 

Leis Ementa/Principais Comandos 

Lei n° 650 de 11/01/1983 
Dispõe sobre a proteção e preservação dos mananciais hídricos 
(bacias fluviais e lacustres) do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei 1.356 de 03/10/1988 
Dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração, análise e 
aprovação de estudos de impacto ambiental. 

Lei nº 1.681, de 20/07/1990 
Dispõe sobre o Plano Diretor das Áreas de Proteção Ambiental 
criadas no Estado do RJ. 

Lei nº 1.898, de 26/11/1991 Dispõe sobre a realização de auditorias ambientais. 

http://www.inea.rj.gov.br/l_estadual/lei650.asp
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Rio de Janeiro 

Lei nº 2011, de 13/07/1992 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da implementação de programa de 
redução de resíduos. 

Lei Nº 2.535, de 8/04/1996 
Acrescenta dispositivos à Lei nº 1 356, de 03.10.88, que dispõe 
sobre os procedimentos vinculados à elaboração, análise e 
aprovação dos Estudos de Impactos Ambientais 

Lei nº 3007, de 10/07/1998 
Dispõe sobre transporte, armazenamento, queima de resíduos 
tóxicos no Estado do RJ. 

Lei nº 3.239, de 02/08/1999 
Cria a Política Estadual de Recursos Hídricos. Cria o Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Regulamenta a 
Constituição Estadual, artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII. 

Lei n° 3.467, de 14/09/2000 
Dispõe sobre penalidades e sanções que serão aplicadas a agentes 
causadores de danos ao meio ambiente no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Lei nº 4.247, de 16/12/2003 
Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de 
domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Lei nº 5.067, de 09/07/2007 
Dispõe sobre o zoneamento ecológico-econômico do Estado do Rio 
de Janeiro e define critérios para a implantação da atividade de 
silvicultura econômica no Estado. 

Decretos Estaduais Ementa / Principais Comandos 

Decreto Lei nº 134, de 
16/07/1975  

Dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio 
ambiente no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências 

Decreto n° 2.330, de 
08/01/1979 

Institui o Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos d’Água do 
Estado do Rio de Janeiro, regula a aplicação de multas, e dá outras 
providências. 

Decreto n° 21.470A, de 
05/06/1995 

Regulamenta a Lei nº 1.898, de 26 de novembro de 1991, que 
"Dispõe sobre a realização de Auditorias Ambientais". 

Decreto nº 40.156, de 
17/10/2006 

Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para a 
regularização dos usos de água superficial e subterrânea, bem 
como, para ação integrada de fiscalização com os prestadores de 
serviço de saneamento básico, e dá outras providências 

Decreto nº 40.793, de 
05/06/2007 

Disciplina o procedimento de descentralização da fiscalização e do 
licenciamento ambiental mediante a celebração de convênios com 
municípios do Estado do Rio de Janeiro que possuam 
órgão/entidade ambiental competente devidamente estruturado e 
equipado e dá outras providências. 

Decreto nº 40.909, de 
17/08/2007 

Dispõe sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN – 
como unidade de conservação da natureza de proteção integral no 
território do Estado do Rio de Janeiro, estabelece critérios e 
procedimentos administrativos para a sua criação e estímulos e 
incentivos para a sua implementação e determina outras 
providências. 

http://www.inea.rj.gov.br/l_estadual/lei3239.asp
http://www.inea.rj.gov.br/l_estadual/lei3467.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/lei4247.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/lei134.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/lei134.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/dec40156.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/dec40156.asp
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Decreto nº 41.612, de 
23/12/2008 

Dispõe sobre a definição de restingas no Estado do Rio de Janeiro e 
estabelece a tipologia e a caracterização ambiental da vegetação de 
restinga. 

Decreto nº 46.890, de 
23/12/2019 

Dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e demais 
Procedimentos de Controle Ambiental – SELCA, e dá outras 
providências. 

Outras Normas Ementa / Principais Comandos 

Deliberação CECA nº 1.173, 
de 19/10/1987 aprova a NA 
043 

Dispõe sobre a participação e acompanhamento da comunidade no 
processo de avaliação de impacto ambiental 

DELIBERAÇÃO CECA nº 
1.995, de 10/10/1990 

Aprova e manda publicar a DZ-942.R-7 

Estabelece as diretrizes do PROGRAMA DE AUTOCONTROLE DE 
EFLUENTES LÍQUIDOS - PROCON ÁGUA, no qual os 
responsáveis pelas atividades poluidoras informam regularmente à 
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, por 
intermédio do Relatório de Acompanhamento de Efluentes Líquidos 
- RAE (Anexo 1), as características qualitativas e quantitativas de 
seus efluentes líquidos, como parte integrante do Sistema de 
Licenciamento de Atividades Poluidoras – SLAP. 

Portaria SERLA 261-A/97, de 
31/07/1997 

Determina Normas para demarcação de Faixas Marginais de 
Proteção em lagos, lagoas e lagunas e das outras providências. 

Deliberação CECA/CN nº 
3.663, de 28/08/1997 aprova 
a DZ-041.R-13 

Diretriz para realização de estudo de impacto ambiental – EIA e do 
respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA. 

Deliberação CECA nº 4 093, 
de 21/11/2001 

Aprova a NA-052 – que dispôs sobre a regulamentação das 
publicações previstas no sistema de licenciamento de atividades 
poluidoras - SLAP 

Resolução CERHI nº 09 de 
13/11/2003 

Estabelece critérios gerais sobre a outorga de direito de uso dos 
recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro. 

Portaria SERLA nº 555, de 
1/02/2007 

Regulamenta o Decreto Estadual nº 40.156, de 17 de outubro de 
2006,  

Portaria SERLA nº 564, de 
18/04/2007 

Define procedimentos para pagamento referente à Cobrança pelo 
Uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro 

Portaria SERLA nº 567, de 
07/05/2007 

Estabelece critérios gerais e procedimentos técnicos e 
administrativos para cadastro, requerimento e emissão de Outorga 
de Direito de Uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, e dá outras providências. 

Deliberação CECA n° 4886, 
de 25/09/2007 

Estabelece exigências de controle de poluição das águas que 
resultem na redução de carga orgânica biodegradável de origem 
sanitária, como parte integrante do Sistema de Licenciamento de 
Atividades Poluidoras – SLAP. 

http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/port261a.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/port261a.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/port555.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/port555.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/port564.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/port564.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/port567.asp
http://www.serla.rj.gov.br/l_estadual/port567.asp


Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Linha de Transmissão de 500 kV Açu – Campos 2 

Volume I 

Arcadis 163 

Rio de Janeiro 

Resolução INEA n 12, de 
8/06/10 alterada pela 
Resolução INEA 26 de 
23/12/2010 

Dispõe sobre os empreendimentos e atividades cujo licenciamento 
ambiental pode ser transferido aos municípios, por meio de 
convênio, e dá outras providências. 

Resolução CONEMA Nº 03, 
de 07/10/2008 alterada pela 
Res CONEMA 31/11 

Aprova a NA-051.R-7 - Indenização dos custos de análise e 
processamento dos requerimentos das Licenças Ambientais 

Resolução CONEMA Nº 05, 
de 22/12/2008 

Revoga a NT 574.R-0 - Padrões de Emissão de Poluentes do Ar 
para Processo de Destruição Térmica de Resíduos, aprovada pela 
Deliberação CECA nº 2.953, de 31/08/1993. 

Resolução CONEMA Nº 06, 
de 22/12/2008 

Revoga a DZ-1.311.R-4 - Diretriz de Destinação de Resíduos, 
aprovada pela Deliberação CECA nº 3.327, de 29/11/1994. 

Resolução CONEMA nº 011, 
de 10/06/2009 aprova NA 
051 

Dispõe sobre Indenização dos custos de processamento de licenças 

Resolução CONEMA Nº 21, 
de 07/05/2010 

Aprova a DZ-056-R.3 - Diretriz para realização de Auditoria 
Ambiental. 

 Resolução CONEMA Nº 26, 
de 22/11/2010 (Ar) (revogada 
pela Resolução CONEMA Nº 
84, de 05/10/2018) 

Aprova a NOP - INEA - 01 - Programa de Monitoramento de 
Emissões de Fontes Fixas para a Atmosfera - PROMON AR. 

Resolução INEA nº 31, de 
15/04/2011 

Estabelece os códigos a serem adotados pelo INEA para o 
enquadramento de empreendimentos e atividades sujeitos ao 
licenciamento ambiental. 

Resolução INEA nº 32, de 
15/04/2011 

Estabelece os critérios para determinação do porte e potencial 
poluidor dos empreendimentos e atividades, para seu 
enquadramento nas classes do Slam. 

Resolução CONEMA Nº 35, 
de 15/08/2011 

Dispõe sobre Audiências Públicas no âmbito do licenciamento 
ambiental estadual. 

Resolução INEA nº 48, de 
18/01/2012 

Define o impacto das atividades e empreendimentos para fins de 
definição da competência para o licenciamento ambiental, e dá 
outras providências. 

Resolução INEA nº 52, de 
19/03/2012 

Estabelece os novos códigos para o enquadramento de 
empreendimentos e atividades poluidores ou utilizadores de 
recursos ambientais, bem como os capazes de causar degradação 
ambiental, sujeitos ao licenciamento ambiental. 

Resolução INEA nº 53, de 
27/03/2012 

Estabelece os novos critérios para a determinação do porte e 
potencial poluidor dos empreendimentos e atividades poluidores ou 
utilizadores de recursos ambientais, bem como os capazes de 
causar degradação ambiental, sujeitos ao licenciamento ambiental. 

DZ-056.R-3 – Diretriz para 
realização de auditoria 
ambiental 

Estabelecer as responsabilidades, os procedimentos e os critérios 
técnicos para a realização de auditorias ambientais, como 
instrumento do sistema de licenciamento ambiental. 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/177088/DLFE-55589.pdf/Res_CONEMA_21.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/177088/DLFE-55589.pdf/Res_CONEMA_21.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/177088/DLFE-55594.pdf/Res_CONEMA_26.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/177088/DLFE-55594.pdf/Res_CONEMA_26.pdf
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Resolução CONEMA Nº 42, 
de 17/08/2012 

Dispõe sobre as atividades que causam ou possam causar impacto 
ambiental local, fixa normas gerais de cooperação federativa nas 
ações administrativas decorrentes do exercício da competência 
comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 
proteção do meio ambiente e ao combate à poluição em qualquer 
de suas formas, conforme previsto na Lei Complementar nº 
140/2011, e dá outras providências. 

Resolução CONEMA nº 44 
de 14/12/2012 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação de eventual 
contaminação ambiental do solo e das águas subterrâneas por 
agentes químicos, no processo de licenciamento ambiental estadual 

Resolução INEA nº 071 de 
18/06/2013 

Estabelece, para fins do disposto no Decreto Estadual nº 42.471, de 
25 de maio de 2010, o entorno imediato das unidades de 
conservação de proteção integral, as suas respectivas zonas de 
amortecimento 

Resolução INEA 72/2013 
Estabelece procedimentos vinculados à autorização ambiental para 
levantamento, coleta, colheita, apanha, captura, resgate, transporte 
e monitoramento de fauna silvestre.  

Resolução Conjunta 
SEA/INEA nº 630 de 
18/05/2016 

Regulamenta o mecanismo financeiro de compensação florestal de 
que trata o art. 3º-B da Lei nº 6.572/2013, introduzido pela Lei nº 
7.061/2015, e dá outras providências.    

Resolução INEA nº 089 DE 
03/06/2014 (alterada pela 
Resolução INEA nº 
143/2017) 

Dispõe sobre as proporções mínimas aplicáveis para reposição 
florestal, decorrentes do corte ou supressão de vegetação 
pertencente às formações florestais nativas e ecossistemas 
associados do Bioma Mata Atlântica, bem como de intervenções em 
áreas de preservação permanente (APP), para fins de licenciamento 
ambiental e/ou de Autorização para supressão de Vegetação nativa-
ASV  

Resolução INEA Nº 143 de 
14/06/2017 

Institui o Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação da 
Restauração Florestal (SEMAR) e estabelece as orientações, 
diretrizes e critérios sobre elaboração, execução e monitoramento 
de projetos de restauração florestal no estado do Rio de Janeiro. 

Resolução INEA nº 156 de 
18/07/2018 

Aprova o Plano de Manejo da RPPN FAZENDA CARUARA, situada 
no município de São João Da Barra 

Resolução INEA nº 157 de 
19/10/2018 

Dispõe sobre as categorias de uso e manejo da fauna silvestre, 
nativa e exótica em cativeiro, no território do Estado do Rio de 
Janeiro, visando atender às finalidades socioculturais, de pesquisa 
científica, de conservação, de exposição, de manutenção, de 
criação, de reprodução, de comercialização, de abate e de 
beneficiamento de produtos em conformidade com as atividades 
previstas no Cadastro Técnico Federal (CTF) de atividades 
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais. 

Resolução INEA nº 158 de 
27/11/2018 

Instituiu o Programa de Proteção e Recuperação de Mananciais no 
Estado do Rio de Janeiro – Pacto Pelas Águas. 

Os anexos I, II e III foram publicados no Boletim de Serviço do INEA 
nº 216, de 12.12.2018. Aprovada em 14.11.2018 
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Resolução SEAS nº 12 de 
08/05/2019 

Modifica a Resolução SEA nº 025, de 19 de outubro de 2007, que 
alterou a Resolução SEA N° 008, de 09 de fevereiro de 2007, que 
modificou a Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio 
de Janeiro, criada pela Resolução SEMADUR nº 078, de 25 de 
novembro de 2004. 

Resolução INEA nº 191 de 
05/12/2019 

Dispõe sobre o Programa de Capacitação em Prevenção e Defesa 
Florestal (CPDF) no âmbito do Instituto Estadual do Ambiente 
(INEA). 

Resolução CONEMA nº 79, 
de 07 de março de 2018 

Aprova a NOP-INEA-35 Norma Operacional para o Sistema Online 
de Manifesto de Transporte de Resíduos Sistema MTR. 

6.1.7. Municípios Interceptados - Gestão Ambiental Pelos Municípios 

A LT 500 kV Açu - Campos 2 irá interceptar o território de dois municípios no Estado do Rio de 

Janeiro, sendo Campos dos Goytacazes e São João da Barra. 

Foram consultados os Planos Diretores disponíveis, sendo o de Campos dos Goytacazes 

criado pela Lei 7.972/2007 e complementado pela Lei Complementar n°0015 de 07 de janeiro 

de 2020 e o de São João da Barra estabelecido pela Lei nº 357, de 25 de maio de 2015.  

Ainda, foi consultada a Lei nº 7.974/2007, que dispõe sobre as diretrizes de uso e ocupação do 

solo urbano do município do Campos dos Goytacazes. Esta lei foi complementada pela Lei 

n°0016, de 07 de janeiro de 2020. Para o município de São João da Barra foi consultada a Lei 

n°359/2015 que dispõe sobre o uso do solo no município. 

A consulta aos Planos Diretores e Leis Orgânicas pautou-se pela investigação de algum 

eventual comando para proteção ou uso dos recursos naturais nas possíveis macrozonas ou 

áreas rurais, ou vetores de expansão, e não encontrou nenhuma restrição ao uso pretendido 

de passagem da LT, que, lembre-se, tem o condão da utilidade pública, o que lhe dá, em tese, 

salvo melhor juízo da autoridade ambiental, força para contornar e excepcionar os comandos 

legais, no limite da lei. 

O detalhamento e a análise sobre o ordenamento territorial das leis supracitadas estão 

apresentados no capítulo de Uso e Ocupação do Solo, do meio socioeconômico. 

Todas as Leis Orgânicas obtidas foram consultadas, e pode-se afirmar que, com maior ou 

menor ênfase, todos os municípios assumem as competências comuns e concorrentes que 

lhes foram atribuídas pela Constituição Federal em relação ao meio ambiente, tal como a 

previsão para conservar o meio ambiente para esta e para as futuras gerações, e assegurar o 

crescimento econômico conjugado à defesa de um meio ambiente equilibrado como condição 

para a reprodução da vida., controlando a poluição e salvaguardando áreas de notado valor 

ambiental. 

Nesse sentido, foram utilizados os dados de gestão ambiental e também de saneamento básico 

levantados pelo MUNIC 2017 IBGE permitindo inferir e aferir se os principais comandos legais 

para o exercício das tarefas de controle ambiental – licenciamento e fiscalização - estão 

presentes no arcabouço jurídico municipal; se existe alguma desconformidade com a legislação 

ambiental federal ou estadual nesses diplomas principais; e se sua previsão está feita de forma 
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estruturada, orgânica e centralizada como política pública municipal com capacidade de efetiva 

implementação. 

Esse levantamento do IBGE considerou, em linhas gerais, se as atividades de licenciamento e 

fiscalização ambiental de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio 

ambiente: 

▪ estão amparadas em sistema interinstitucional, encabeçado por órgão municipal próprio, 

com fundo financeiro específico, e por conselho social, consultivo, deliberativo, normativo 

e paritário com a sociedade civil; 

▪ estão fortalecidas por legislação própria que respeite os macrossistemas jurídicos de 

alcance nacional; 

▪ estão fortalecidas pela previsão do executivo poder articular-se por meio de consórcios, 

convênios e contratos com outras instâncias do poder público, bem como com instituições 

da sociedade civil, na forma da lei, para melhor implementar tais tarefas; 

▪ estão suportadas por processo de capacitação dos servidores municipais fornecida pelos 

níveis estadual e federal para as diferentes tarefas de controle ambiental; 

▪ estão amparadas por estudo de impacto ambiental independentemente de sua exata 

denominação e por quadro técnico de servidores habilitados; 

▪ tem mecanismo de proteção de seus mananciais e suas matas ciliares como o PSA- 

Pagamento por Serviços Ambientais; 

▪ na seara do saneamento básico foi elaborado o Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 

▪ estão sustentadas pela fixação clara de infrações com responsabilidades implicadas e 

penalidades correspondentes, bem como de prazos e instâncias recursais para garantir o 

princípio do contraditório e ampla defesa; etc. 

Deve-se lembrar que, por duas vezes, os Municípios devem se manifestar no processo de 

licenciamento, de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997.  

Na primeira fase, quando ainda se discute o licenciamento prévio, por meio de certidões de 

conformidade do empreendimento com a localização pretendida e uso do solo permitidos, 

como se vê na transcrição do § 1º do artigo 10º:  

No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o 
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade 
com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o 
caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o 
uso da água, emitidas pelos órgãos competentes. 

E quando o estudo já estiver concluído, conforme artigo 5º § único: 

O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento 

de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido 

pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade 

ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais 

órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento. 
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Deve-se observar que a Lei Complementar nº 140/2011, ao regular o artigo 23 da Constituição 

Federal, previu, pelo sistema federativo de cooperação e harmonia entre os entes federados, 

a manifestação dos municípios nos autos do processo de licenciamento, a respeito dos estudos 

ambientais, impactos e programas de mitigação e compensação.   

Assim, caberá ao INEA observar se os municípios têm, ou não, condições de procederem ao 

exame técnico acima referido, em prazo viável. 

Importante registrar que o município de Campos dos Goytacazes/RJ foi habilitado pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEAS / INEA), para o licenciamento ambiental de 

empreendimentos potencialmente poluidores com previsão de impactos exclusivamente no 

nível local42.  

O Quadro 6-13 abaixo, demonstra a capacidade de gestão ambiental nos territórios municipais, 

sendo certo que há uma endêmica fragilidade institucional que reflete a carência de 

capacitação estrutural, técnica, financeira e de recursos humanos nas municipalidades. 

 

 

42 (No RJ: Resolução Conema no 42, de 17 de agosto de 2012). 
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Quadro 6-13. Gestão ambiental nos territórios municipais. 

Municípios 
Campos dos 
Goytacazes 

São João da 
Barra 

 MEIO AMBIENTE     

 7.1 Órgão gestor do meio ambiente     

Caracterização do órgão gestor  Secretaria exclusiva 
Secretaria 
exclusiva 

7.2 Conselho e Fundo municipal de Meio Ambiente     

O município possui Conselho Municipal de Meio Ambiente ou similar Sim Sim 

A área responsável pelo tema meio ambiente dispõe de recursos financeiros específicos para serem 
utilizados no desenvolvimento de suas ações 

Sim Sim 

O município possui Fundo Municipal de Meio Ambiente ou similar Sim Sim 

O conselho gestor do Fundo é o Conselho Municipal de Meio Ambiente ou similar Não Sim 

No ano de 2016 foi utilizado recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente para ações ambientais Sim Não 

7.3 Legislação ou instrumento de gestão ambiental       

Legislação ou instrumento de gestão ambiental existente no município, mesmo que esteja inserido na Lei 
Orgânica, Plano Diretor, Código Ambiental, etc.     

Sobre coleta seletiva de resíduos sólidos domésticos Sim - 

Sobre saneamento básico Sim - 

Sobre gestão de bacias hidrográficas Não - 
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Municípios 
Campos dos 
Goytacazes 

São João da 
Barra 

Sobre área e/ou zona de proteção ou controle ambiental Sim - 

Sobre destino das embalagens utilizadas em produtos agrotóxicos Não - 

Sobre poluição do ar Sim - 

Sobre permissão de atividades extrativas minerais Não - 

Sobre fauna silvestre Não - 

Sobre florestas Não - 

Sobre proteção à biodiversidade Não - 

Sobre adaptação e mitigação de mudança do clima Não - 

Nenhuma legislação citada - Sim 

7.4 Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos     

O município possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 

Não Sim 

7.5 Planos Diretores   

O município possui Plano Diretor Sim Sim 
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Anexo I. Anotação de Responsabilidade Técnica 











Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Linha de Transmissão de 500 kV Açu – Campos 2 

Volume I 

 

Anexo II. Cadastro Técnico Federal 



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
521629        05/02/2020 05/02/2020 05/05/2020

Dados básicos:
CPF: 086.122.968-11

Nome: SANDRA ELISA FAVORITO

Endereço:
logradouro: RUA MANOEL DA NOBREGA, 420 - APTO. 52

N.º: 420 Complemento: APTO: 52

Bairro: PARAISO Município: SAO PAULO

CEP: 04001-001 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-15 outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo
Realizar consultoria e assessoria na área biológica e

ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação KVEL5FX8UM8VZT5F

IBAMA - CTF/AIDA 05/02/2020 - 11:18:41



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
1772130       02/02/2020 02/02/2020 02/05/2020

Dados básicos:
CPF: 078.488.188-02

Nome: LUÍS AUGUSTO DA SILVA VASCONCELLOS

Endereço:
logradouro: RUA TIRADENTES

N.º: 1116 Complemento:

Bairro: VILA MENDONCA Município: ARACATUBA

CEP: 16015-020 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-1 usina hidroelétrica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação 2Y1B181YU9H7ZBSH

IBAMA - CTF/AIDA 02/02/2020 - 15:39:25



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5196565       02/02/2020 02/02/2020 02/05/2020

Dados básicos:
CPF: 326.997.168-04

Nome: LUCAS CAMBA GARCIA

Endereço:
logradouro: AVENIDA MIGUEL STEFANO

N.º: 690 Complemento: APARTAMENTO 25

Bairro: SAUDE Município: SAO PAULO

CEP: 04301-000 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Avaliar os processos de produção do espaço

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação EKIYP38SRIIQBQX9

IBAMA - CTF/AIDA 02/02/2020 - 13:07:21



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5058070       02/02/2020 02/02/2020 02/05/2020

Dados básicos:
CPF: 221.571.568-52

Nome: PEDRO PAULO GONÇALVES BARBIERE

Endereço:
logradouro: GENERAL BRASILIO TABORDA

N.º: 276 Complemento:

Bairro: JARDIM BONFIGLIOLI Município: SAO PAULO

CEP: 05591-100 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-8 Ferrovia

23-12 Mineração

23-15 outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

23-2 Pequena Central Hidroelétrica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Realizar pesquisas geográficas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação FLZZMAAHA6VQN4HY

IBAMA - CTF/AIDA 02/02/2020 - 13:26:41



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5350096       02/02/2020 02/02/2020 02/05/2020

Dados básicos:
CPF: 230.082.428-04

Nome: RAUL TEIXEIRA FRANCISCO

Endereço:
logradouro: RUA PEDRO TAQUES

N.º: 96 Complemento: APARTAMENTO 32

Bairro: CONSOLAÇÃO Município: SAO PAULO

CEP: 01415-010 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo
Realizar consultoria e assessoria na área biológica e

ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 7FMYL7CRAVBUN95M

IBAMA - CTF/AIDA 02/02/2020 - 15:36:58
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Anexo III. Currículos Lattes 



/

Endereço Profissional ARCADIS Logos S.A., Divisão de Meio Ambiente. 
Rua Libero Badaró, 377
Centro
01009907 - São Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 32263465
Ramal: 3064
URL da Homepage: http://www.arcadislogos.com.br

1993 - 1998 Doutorado em Ciências Biológicas (Zoologia) (Conceito CAPES 7). 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
Título: Relações Filogenéticas da Ordem Synbranchiformes e Revisão Sistemática da
família Synbranchidae (Teleostei, Acanthopterygii), Ano de obtenção: 1998. 
Orientador: Prof Dr. Naércio Aquino de Menezes. 
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
Palavras-chave: Synbranchidae, Synbranchiformes, filogenia, relaçõ.
Grande área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Zoologia Aplicada /
Especialidade: Conservação das Espécies Animais. 
Setores de atividade: Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio
Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento Sustentado.

1991 - 1993 Mestrado em Ciências Biológicas (Zoologia) (Conceito CAPES 7). 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
Título: Revisão Sistemática das Espécies Brasileiras do Gênero Synbranchus (Teleostei,
Acanthopterygii),Ano de Obtenção: 1993.
Orientador: Prof Dr. Naércio Aquino de Menezes.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
Palavras-chave: Cynbranchius, peixes, ictiofauna.
Grande área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Zoologia Aplicada /
Especialidade: Conservação das Espécies Animais. 
Setores de atividade: Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio
Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento Sustentado.

1986 - 1989 Graduação em Biologia. 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. 
Título: Estudos Merísticos e Morfométricos de Simbranquídeos da Região de Birigui-SP. 
Orientador: Prof Dr. Wilson Nakamoto. 
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Nome Sandra Elisa Favorito-Raimo
Nome em citações bibliográficas FAVORITO, S. E.
Lattes iD http://lattes.cnpq.br/4751796553470364

Sandra Elisa Favorito-Raimo
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4751796553470364
ID Lattes: 4751796553470364
Última atualização do currículo em 21/07/2015

Graduada em Biologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1989), mestre (1993) e
doutora (1998) pela Universidade de São Paulo. Entre 1996 e 2009, como professora universitária, desenvolveu
pesquisas, coordenou cursos de especialização e mestrado e grupo de estudos em meio ambiente. Atua em
consultoria desde 1998, executando estudos relacionados ao licenciamento ambiental, respondendo pelo escopo
tecnico, operacional, comercial e financeiro dos projetos. Atualmente é diretora executiva na ARCADIS Logos
S.A., responsável pela implantação de programas ambientais dos meios biótico e/ou socio economico nas Usinas
Hidrelétricas de Jirau, Santo Antonio, Teles Pires e Belo Monte, dentre outros. (Texto informado pelo autor)

Identificação

Endereço

Formação acadêmica/titulação

Formação Complementar

http://www.arcadislogos.com.br/
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2004 MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais. 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, POLI/USP, Brasil. 
Palavras-chave: Gestão Ambiental, Tecnologias Ambientais, meio amb.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Sanitária / Subárea: Saneamento Ambiental
/ Especialidade: Ecologia Aplicada a Engenharia Sanitária. 
Setores de atividade: Outras Atividades de Assessoria e Consultoria Às Empresas.

2012 - 2013 AMP - Advanced Management Program. (Carga horária: 160h). 
ARCADIS NV - Netherlands (2012), Chicago, USA (2013).

2004 - 2004 Implantação de Sistema de Gestão Ambiental. (Carga horária: 20h). 
Centro de Treinamento Em Gestão Ambiental Instituto de Gestão Ambiental Ing.

Vínculo institucional
2014 - Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretora Executiva, Carga horária: 40,

Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2009 - Atual Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente de projetos, Carga horária: 40,

Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional
2009 - 2011 Vínculo: Coordenador de Projetos, Enquadramento Funcional: Gerente de Projetos, Carga

horária: 40

Vínculo institucional
1996 - 2011 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: professor titular, Carga horária: 4
Atividades
3/2006 - 3/2011 Direção e administração, Lato Sensu, .

Cargo ou função
Coordenadora de curso.

2/2006 - 3/2011 Conselhos, Comissões e Consultoria, Comissão Científica, .
Cargo ou função
Membro da Comissão Científica.

3/2005 - 3/2011 Ensino, Engenharia, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Química Geral e Tecnológica

3/2001 - 3/2011 Ensino, Biomedicina, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Análise Ambiental

03/2001 - 3/2011 Ensino, Biomedicina, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Análise Ambiental

3/1999 - 3/2011 Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Zoologia Geral

3/1999 - 3/2011 Ensino, Farmacia e Bioquímica, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Biologia Celular e Molecular

03/1999 - 3/2011 Ensino, Farmacia e Bioquímica, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Biologia Celular e Molecular

3/1998 - 3/2011 Ensino, Medicina Veterinária, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Ciências Ambientais e Bioclimatologia

3/1998 - 3/2011 Ensino, Medicina Veterinária, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Genética Animal e Evolução

03/1998 - 3/2011 Ensino, Medicina Veterinária, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Ciências Ambientais e Bioclimatologia

03/1998 - 3/2011 Ensino, Medicina Veterinária, Nível: Graduação

o ação Co p e e ta

Atuação Profissional

ARCADIS Logos S.A., ARCADSIS, Brasil.

ARCADIS Tetraplan S.A., TETRAPLAN, Brasil.

Academia Paulista Anchieta - UNIBAN (Universidade Bandeirante), UNIBAN, Brasil.
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Disciplinas ministradas
Genética Animal e Evolução

03/2005 - 12/2005 Ensino, Engenharia, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Química Geral e Tecnológica

3/1999 - 12/2004 Ensino, Engenharia, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Ciências do Ambiente e Sociologia

03/1999 - 12/2004 Ensino, Engenharia, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Ciências do Ambiente e Sociologia

3/1999 - 12/2002 Ensino, Ecossistemas Naturais e Urbanos, Nível: Pós-Graduação
Disciplinas ministradas
Tópicos Atuais em Meio Ambiente
Diversidade de Vertebrados

3/1999 - 12/2002 Ensino, Ecossistemas Naturais e Urbanos, Nível: Pós-Graduação
Disciplinas ministradas
Diversidade de Vertebrados

9/1999 - 3/2001 Direção e administração, Stricto Sensu, .
Cargo ou função
Coordenadora de curso.

9/1999 - 3/2001 Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho Superior, .
Cargo ou função
Membro do Conselho Superior.

3/1997 - 12/1999 Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Fisiologia Animal

3/1997 - 12/1999 Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Ecologia

3/1996 - 12/1998 Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Elementos de Geologia e Paleontologia

03/1996 - 12/1998 Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Elementos de Geologia e Paleontologia

Vínculo institucional
1994 - 1994 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: bolsista modalidade Short Term

Visitor
Atividades
4/1994 - 6/1994 Outras atividades técnico-científicas , Division Of Fishes, .

Atividade realizada
Exame de material bibliográfico e biológico da coleção utilizados no projeto "Systematics
revision and phylogeny of Synbranchiforms fishes" sob a supervisão do Dr. Richard P.
Vari..

Vínculo institucional
1994 - 1994 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: bolsista Collection Study Grants

Program, Carga horária: 0
Atividades
4/1994 - 4/1994 Outras atividades técnico-científicas , Division Of Fishes, .

Atividade realizada
Exame de material bibliográfico e biológico da coleção utilizados no projeto.

Vínculo institucional
1994 - 1994 Vínculo: Pesquisador visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador visitante
Atividades
04/1998 - 04/1998 Outras atividades técnico-científicas , Division of Fishes, .

Atividade realizada
Exame de material bibliográfico e científico sob supervisão do Dr. Darrel Siebert.

Vínculo institucional
1998 - 1998 Vínculo: Pesquisador visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador visitante
Outras informações Exame de material bibliográfico e biológico.
Atividades

National Museum Of Natural History Smithsonian Institution Washington D C, NMNH, Estados Unidos.

American Museum of Natural History, AMNH, Estados Unidos.

Natural History Museum British, NHM, Inglaterra.

Museum National D'Histoire Naturelle, MNHN, França.
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04/1998 - 04/1998 Conselhos, Comissões e Consultoria, Division des Poissons, .
Cargo ou função
Exame de material bibliográfico e biológico..

Vínculo institucional
1998 - 1998 Vínculo: Pesquisador visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador visitante
Atividades
04/1998 - 04/1998 Outras atividades técnico-científicas , Abteilung der Fische, .

Atividade realizada
Exame de material bibliográfico e biológico sob a supervisão do Dr. Hans - J. Paepke.

Vínculo institucional
1997 - 1999 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 8
Atividades
3/1998 - 12/1999 Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Anatomia e Fisiologia Comparada

3/1997 - 12/1999 Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Zoologia dos Vertebrados

Vínculo institucional
2002 - 2004 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 8
Atividades
3/2003 - 12/2003 Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Educação Ambiental

3/2002 - 12/2003 Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Zoologia dos Vertebrados

3/2002 - 12/2003 Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Anatomia e Fisiologia Comparada

1999 - 2001 Elaboração e coordenação geral do projeto Caracterização e monitoramento da fauna de
anfíbios, répteis e mamíferos (roedores, marsupiais, morcegos e carnívoros) na área de
influência do Centro de Disposição de Resíduos CDR-Pedreira e região do Parque Est
Descrição: Elaboração e coordenação geral do projeto Caracterização e monitoramento da
fauna de anfíbios, répteis e mamíferos (roedores, marsupiais, morcegos e carnívoros) na
área de influência do Centro de Disposição de Resíduos CDR-Pedreira e região do Parque
Estadual da Cantareira adjacente ao empreendimento (São Paulo-SP) aspectos ecológicos,
epidemiológicos e biogeográficos . Início em agosto de 2004 e término previsto para
outubro de 2006. . 
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) /
Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . 

Integrantes: Sandra Elisa Favorito-Raimo - Coordenador / Caroline Cotrim Aires -
Integrante.
Financiador(es): Academia Paulista Anchieta - UNIBAN (Universidade Bandeirante) - Bolsa
/ Instituto Florestal do Estado de São Paulo - Cooperação / Academia Paulista Anchieta -
UNIBAN (Universidade Bandeirante) - Auxílio financeiro.

1. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Sanitária / Subárea: Saneamento
Ambiental/Especialidade: Ecologia Aplicada a Engenharia Sanitária. 

2. Grande área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Zoologia
Aplicada/Especialidade: Conservação das Espécies Animais. 

3. Grande área: Ciências Agrárias / Área: Recursos Florestais e Engenharia Florestal /
Subárea: Conservação da Natureza/Especialidade: Conservação de Áreas Silvestres. 

4. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Saúde Coletiva / Subárea:
Epidemiologia/Especialidade: Ecologia de Vetores e Reservatórios Silvestres. 

Museum Für Naturkunde Der Humbolt-Univesitat Berlin, MNHU, Alemanha.

Faculdades Integradas de Guarulhos, FIG, Brasil.

Universidade Camilo Castelo Branco, UNICASTELO, Brasil.

Projetos de pesquisa

Áreas de atuação
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Inglês Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve
Razoavelmente.

Português Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

1994 Collection Study Grants Program, American Museum of Natural History, New York, NY,
USA.

1994 Short Term Visitor, Institution, Washington, DC, USA.

1. Lallo, M.A. ; PEREIRA, Adriano ; ARAUJO, R.S. ; Bertola, P.B. ; FAVORITO, S. E. ; Bondan, E.F. . Ocorrência de
Giardia, Cryptosporidium e microsporídios em animais silvestres em área de desmatamento no Estado de São Paulo, Brasil.
Ciência Rural , v. 2, p. 1-0, 2009.

Citações: 5 | 6
2. PEREIRA, Adriano ; ARAUJO, R.S. ; FAVORITO, S. E. ; Bertola, P.B. ; Lallo, M.A. . Ocorrência de microsporídios em

pequenos mamíferos silvestres no estado de São Paulo, Brasil.. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia
(Online) , v. 61, p. 1474-1477, 2009.

3. FAVORITO, S. E.; ZANATA, A. M. ; Assumpção, M. I. . A new Synbranchus (Teleostei, Synbranchiformes, Synbranchidae)
from Ilha de Marajó, Pará, Brazil, with notes on its reproductive biology and larval development. Neotropical Ichthyology
, v. 3(3), p. 319-328, 2005.

Citações: 8
4. Bertola, P.B. ; Pinto-da-Rocha ; FAVORITO, S. E. . Bat ectoparasitic flies (Díptera: Streblidae and Nycteribiidae) from the

Parque Estadual da Serra da Cantareira, São Paulo, SP Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz , v. 100(1), p. 25-32,
2005.

Citações: 1 | 4
5. Nieri-Bastos, F. ; Barros-Battesti, D.M. ; Linardi, P.M. ; Amaku, M. ; Marcili, A. ; FAVORITO, S. E. ; Pinto-da-Rocha .

Ectoparasites of wild rodents from Parque Estadual da Cantareira (Pedra Grande Nuclei), São Paulo, Brazil.. Revista
Brasileira de Parasitologia Veterinária , v. 13(1), p. 29-35, 2004.

Citações: 7
6. Britz, R. ; FAVORITO, S. E. ; Johnson, G.D. . The hyopalatine arch of a 25 mm larva of Synbranchus and homology of the

pterygoid bone in the Synbranchidae (Teleostei: Synbranchiformes). Proceedings of the Biological Society of Washington
, v. 116(2), p. 337-340, 2003.

Citações: 2
7. Oliveira, C. ; Torres, R.A. ; FAVORITO, S. E. ; Foresti, F. . Cytogenetic studies of Maastacembelus armatus (Pisces,

Mastacembelidae). Cytobios, v. 92, p. 83-89, 1997.

Citações: 2

1. FAVORITO, S. E.; Menezes, N.A. . Ordem synbranchiformes - Família Synbranchidae. In: Buckup, P.A.; Menezes, N.A.;
Ghazzi, M.S. (eds.). (Org.). Catálogo das espécies de peixes de água doce do Brasil.. 1ed.Rio de Janeiro: Museu Nacional,
2007, v. , p. 1-195.

1. HALLER, E. C. P. ; GUIMARAES, N. S. L. ; FAVORITO, S. E. . RASTREAMENTO DE QUELÔNIOS POR TELEMETRIA NA ÁREA
DE INFLUÊNCIA DA UHE JIRAU. In: XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens - SNGB, 2015, Foz do Iguaçu, PR. XXX
Seminário Nacional de Grandes Barragens - SNGB, 2015.

2. FAVORITO, S. E.; Marcili, A. ; Viola, L.B. ; Nieri-Bastos, F. ; Bertola, P.B. . Otimização de recursos e informações em
estudos de impacto ambiental sobre a fauna através da abordagem multidisciplinar.. In: III Congresso Nacional de Meio
Ambiente, 2004, Salvador (BA). Anais do III Congresso Nacional de Meio Ambiente, 2004. v. 1. p. 273-275.
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Prêmios e títulos

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica

Capítulos de livros publicados

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
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1. FAVORITO, S. E.; HALLER, E. C. P. . Biodiversity Monitoring in hydropowerplants. In: 34th Annual Conference of the
International Association for Impact Assessment, 2014, Vina del Mar, Chile. mpact Assessment for Social and Economic
Development, 2014.

2. FAVORITO, S. E.. Abordagem Multidisciplinar em Inventário e Monitoramento de Fauna de Fragmentos Florestais.. In: II
Simpósio Regional de Recuperação de Áreas Degradadas nas Formações Litorâneas, 2006, Ilha Comprida (SP). Anais do II
Simpósio Regional de Recuperação de Áreas Degradadas nas Formações Litorâneas, 2006.

3. Rodrigues, M.T.U. ; Pavan, D. ; Puorto, G. ; Viola, L.B. ; Bertola, P.B. ; Monteiro, C.G. ; FAVORITO, S. E. . Herpetofauna
nas áreas de influência das Barragens Paraitinga e Biritiba Mirim, Estado de São Paulo.. In: II Congresso Brasileiro de
Herpetologia, 2005, Belo Horizonte (MG). Anais do II Congresso Brasileiro de Herpetologia, 2005.

4. FAVORITO, S. E.. Caracterização e Monitoramento da Fauna de Roedores, Marsupiais, Répteis, Anfíbios e Morcegos e
Montagem de uma Coleção de Tecidos (Banco de DNA) destes Grupos Animais.. In: Encontro Técnico: Monitoramento da
Fauna Silvestre nas Áreas de Impacto das Obras dos Reservatórios de Biritiba e Paraitinga e de Rebaixamento da Calha do
Tietê., 2005. Anais do Encontro Técnico: Monitoramento da Fauna Silvestre nas Áreas de Impacto das Obras dos
Reservatórios de Biritiba e Paraitinga e de Rebaixamento da Calha do Tietê..

5. ARAUJO, R.S. ; PEREIRA, Adriano ; FAVORITO, S. E. ; Bondan, E.F. ; Lallo, M.A. . Roedores silvestres como fontes de
infecção de criptosporidiose.. In: VIII Congresso de Produção Científica e VII Seminário de Extensão da UMESP., 2005, São
Bernardo do Campo, SP. Anais do Congresso (CD), 2005.

6. PEREIRA, Adriano ; ARAUJO, R.S. ; FAVORITO, S. E. ; Bondan, E.F. ; Lallo, M.A. . Avaliação de duas técnicas de coloração
para a detecção de esporos de microsporídios nas fezes de animais silvestres.. In: VIII Congresso de Produção Científica e
VII Seminário de Extensão da UMESP., 2005, São Bernardo do Campo, SP. Anais do Congresso (CD), 2005.

7. PEREIRA, Adriano ; Lallo, M.A. ; FAVORITO, S. E. ; Bondan, E.F. . Survey of occurrence of microsporidia spores in stools
wild animals from deforastation area in the state of São Paulo (BRAZIL).. In: I Seminário Internacional em Protozoários
Patogênicos Emergentes, II Congresso da Sociedade Paulista de Parasitologia: Meio Ambiente, Saneamento e Impactos na
Saúde., 2004, Campinas,SP. Anais do Congresso (CD), 2004.

8. Lallo, M.A. ; Nieri-Bastos, F. ; FAVORITO, S. E. ; Bondan, E.F. . Survey of occurrence of Cryptosporidium in stools of
opossums from a deforestation area.. In: I Seminário Internacional em Protozoários Patogênicos Emergentes, II Congresso
da Sociedade Paulista de Parasitologia: Meio Ambiente, Saneamento e Impactos na Saúde., 2004, Campinas, SP. Anais do
Congresso (CD), 2004.

9. Lallo, M.A. ; PEREIRA, Adriano ; FAVORITO, S. E. ; Bondan, E.F. . Detection of microsporidia spores in stools of wild
animals from a deforestation area in the state of São Paulo.. In: XIX Congreso Panamericnao de Ciencias Veterinarias.,
2004, Buenos Aires, ARG. Anais do Congresso (CD), 2004.

10. Lallo, M.A. ; Nieri-Bastos, F. ; FAVORITO, S. E. ; Bondan, E.F. . Detection of Cryptosporidium oocysts in stools of
opossums from a deforestation area around São Paulo (Brasil).. In: The 19th International Conference of Word Association
for the Advancement of Veterinary Parasitology, 2003, New Orleans (USA). The 19th International Conference of Word
Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 2003.

11. Nieri-Bastos, F. ; Barros-Battesti, D.M. ; Begali, F.F. ; Linardi, P.M. ; Marcili, A. ; FAVORITO, S. E. . Lista Preliminar da
ectoparasitofauna de pequenos mamíferos terrestres de Biritiba-Mirim e Paraitinga, São Paulo, Brasil.. In: Congresso
Brasileiro de Parasitologia, 2003, Rio de Janeiro (RJ). Anais do Congresso Brasileiro de Parasitologia, 2003.

12. AIRES, Caroline Cotrim ; FAVORITO, S. E. . Morcegos das matas ripárias do Rio Jamari (Cacaulândia-Montenegro- RO). In:
Congresso de Mastozoologia, 2003, Belo Horizonte (MG). Anais do Congresso de Mastozoologia, 2003.

13. AIRES, Caroline Cotrim ; Campaner, C. ; Rossi, L. ; FAVORITO, S. E. . Utilização de recursos alimentares pelos morcegos
do Parque Estadual da Cantareira (São Paulo, SP). In: Congresso de Mastozoologia, 2003, Belo Horizonte (MG). Anais do
Congresso de Mastozoologia, 2003.

14. Bertola, P.B. ; AIRES, Caroline Cotrim ; FAVORITO, S. E. . Dípteros associados aos morcegos das matas ripárias da região
de Paço do Lontra-Miranda-MS. In: Congresso de Mastozoologia, 2003, Belo Horizonte (MG). Anais do Congresso de
Mastozoologia, 2003.
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3. FAVORITO, S. E.. Simpósio de Saúde e Meio Ambiente de Diadema-SP. 1997. (Outro).

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

Orientações

http://lattes.cnpq.br/4751796553470364
http://lattes.cnpq.br/4751796553470364


/

1. Carolina Gioia Monteiro. Caracterização e Monitoramento da Fauna de Anurus das Barragens de Biritiba-Mirim e Paraitinga.
2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

2. Camilla Presente Pagotto. Diversidade de Marsupiais nas Áreas de Influência dos Reservatórios de Biritiba-Mirim e
Paraitinga- Estado de São Paulo. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Faculdade de
Ciências da Saúde de São Paulo. Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

3. Vivian Vilarino. Perfil hematológico das espécies brasileiras de morcegos. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso.
(Graduação em Biomedicina) - Universidade Bandeirante de São Paulo. Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

4. Chen Chiun Han. Importância dos animais silvestres no ciclo epidemiológico da histoplasmose. 2002. Trabalho de Conclusão
de Curso. (Graduação em Biomedicina) - Universidade Bandeirante de São Paulo. Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

5. Rodrigo Eduardo da Silva. Importância dos animais silvestres no ciclo epidemiológico das arboviroses. 2002. Trabalho de
Conclusão de Curso. (Graduação em Biomedicina) - Universidade Bandeirante de São Paulo. Orientador: Sandra Elisa
Favorito-Raimo.

6. Arlei Marcili. Inventário faunístico das espécies de roedores do Parque Estadual da Cantareira, São Paulo, SP. 2001.
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Biomedicina) - Universidade Bandeirante de São Paulo. Orientador: Sandra
Elisa Favorito-Raimo.

7. Blanche de Souza Pinto. Levantamento de Roedores no Núcleo Pedra Grande Parque Estadual da Cantareira. 1999. Trabalho
de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Faculdades Integradas de Guarulhos. Orientador: Sandra Elisa
Favorito-Raimo.

8. Marcos Silva. Reprodução de Pscitacídeos em Cativeiro. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências
Biológicas) - Faculdades Integradas de Guarulhos. Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

9. Laércio Martins. Propriedades farmacológicas das frações de venenos de serpentes brasileiras. 1998. Trabalho de Conclusão
de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Faculdades Integradas de Guarulhos. Orientador: Sandra Elisa Favorito-
Raimo.

10. Caroline Cotrim Aires. Inventário e Soroprevalência para raiva e leptospirose dos morcegos (Chiroptera, Mammalia) do
Parque Estadual da Ilha Anchieta, Ubatuba, São Paulo. 1998. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências
Biológicas) - Faculdades Integradas de Guarulhos. Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

11. Marilene Holmuth Lopes. Análise da qualidade de água da região de Mananciais do município de Diadema - Parâmetros
Microbiológicos. 1997. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Faculdades Integradas de
Guarulhos. Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

12. Maria Cláudia Volpato de Freitas. Análise da qualidade de água da região de Mananciais do município de Diadema -
Parâmetros Microbiológicos. 1997. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Faculdades
Integradas de Guarulhos. Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

13. Patricia Laguna Miorim. Análise da qualidade de água da região de Mananciais do município de Diadema - Parâmetros
Microbiológicos. 1997. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Faculdades Integradas de
Guarulhos. Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

1. Carolina Gioia Monteiro. Caracterização e Monitoramento da Fauna de Anurus das Barragens de Biritiba-Mirim e Paraitinga.
2005. Iniciação Científica. (Graduando em Biomedicina) - Universidade Bandeirante de São Paulo. Orientador: Sandra Elisa
Favorito-Raimo.

2. Camila Presente Pagotto. Diversidade de Marsupiais nas Áreas de Influência dos Reservatórios de Biritiba-Mirim e Paraitinga-
Estado de São Paulo. 2004. Iniciação Científica. (Graduando em Biomedicina) - Universidade Bandeirante de São Paulo.
Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

3. Marcelo Timóteo Teixeira. Ictiofauna do Parque Estadual da Cantareira, São Paulo, SP. 2002. Iniciação Científica.
(Graduando em Medicina Veterinária) - Universidade Bandeirante de São Paulo. Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

4. Sidney Franklin Araujo dos Santos. Biologia de Enyalius iheringii (Squamata, Reptilia) do Parque Estadual da Cantareira, São
Paulo, SP. 2002. Iniciação Científica. (Graduando em Medicina Veterinária) - Universidade Bandeirante de São Paulo.
Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

5. Arlei Marcili. Inventário faunístico das espécies de roedores do Parque Estadual da Cantareira, São Paulo, SP. 2001.
Iniciação Científica. (Graduando em Biomedicina) - Universidade Bandeirante de São Paulo. Orientador: Sandra Elisa
Favorito-Raimo.

6. Caroline Cotrim Aires. Estrutura de uma comunidade de morcegos do Núcleo Pedra Grande, Parque Estadual da Cantareira,
São Paulo, SP. 2001. Iniciação Científica. (Graduando em Biomedicina) - Universidade Bandeirante de São Paulo.
Orientador: Sandra Elisa Favorito-Raimo.

Orientações e supervisões concluídas

Trabalho de conclusão de curso de graduação

Iniciação científica
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CURRICULUM VITAE - LUÍS A. S. VASCONCELLOS 

 

Nome do Membro da Equipe: Luís Augusto da Silva Vasconcellos 

Profissão: Biólogo 

Nacionalidade: Brasileiro 

 

Instrução e Especialização  

• Bacharel em Ciências Biológicas – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) -1994.  

• Mestre em Ecologia - Universidade de Brasília (UnB)- 1998. 

• Especialista em Planejamento e Gerenciamento Ambientais, título emitido em 02/02/16 pelo 
Conselho Regional de Biologia – 1ª Região.  

Qualificações  

Sólida carreira desenvolvida na área ambiental, ocupando posições estratégicas e de liderança em 
empresas de consultoria e de geração e transmissão de energia.  

Ampla experiência na condução de processos de licenciamento ambiental (viabilidade, implantação e 
operação) nas esferas municipal, estadual e federal. 

Forte experiência na elaboração de documentos técnicos (EIA, PBA, PCA e RCA) e pareceres.  

Negociação com órgãos públicos na esfera federal, como o Instituto Brasileiro Meio Ambiente e 
Recursos Renováveis (IBAMA) e, também, na esfera estadual como o Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), para diferentes tipos de projetos. 

Responsável por assessorar o cliente, juntamente com a equipe, em reuniões técnicas com órgãos e 
agências fiscalizadoras e demais instituições intervenientes como Ministério Público Federal (MPF). 

Análise e emissão de pareceres acerca dos estudos de viabilidade ambiental de novos 
empreendimentos. 

Gestão dos contratos de prestação de serviços referentes às ações socioambientais na fase de 
construção e/ou operação de cada empreendimento. 
 
Experiência Profissional 
 

ARCADIS Logos S.A. desde ago/2018 

Gerente de Projeto 

TRACTEBEL Engineering – ENGIE, 2012 – 2016 

Gerente de Projeto 

CPFL Energias Renováveis SA., 2011 –2012 

Gerente de Implantação de Programas 

LEME Engenharia | Grupo GDF Suez & Tractebel Engineering, 2011 

Biólogo Especialista 

ENGEVIX Engenharia SA., 2007 – 2011 

Gerente Ambiental 

MARTE Engenharia Ltda., 2007 

Coordenador de Projeto 

BAURUENSE Tecnologia e Serviços Ltda., 2004 - 2007 

Coordenador de Projeto 

FURNAS Centrais Elétricas SA. 2002-2003 

Coordenador de Projeto 



 

 

 

SONDOTÉCNICA Engenharia de Solos S.A. 1999-2001 

Coordenador de Projeto 

 
Principais Trabalhos Realizados 

TRACTEBEL ENGINEERING - ENGIE.  

Gerente do escritório regional da Tractebel em Altamira, estado do Pará, com a função de coordenar 

uma equipe multidisciplinar, que foi responsável pela implantação e/ou coordenação de programas 

ambientais durante a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Responsável também pela 

elaboração de pareceres e documentos técnicos: 

• Gerenciamento do escritório regional da TRACTEBEL Engineering – ENGIE em Altamira, PA durante 
a execução do Contrato com a Norte Energia S.A. 

• Coordenação de 54, de um total de 117, conjunto de ações socioambientais durante a construção da 
UHE Belo Monte, quarta maior usina hidrelétrica do mundo. 

• Gestão de equipe multidisciplinares composta por equipe própria e consultores. 

• Atuação como representante da TRACTEBEL Engineering perante o Cliente (Norte Energia S.A em 
todos os seus níveis hierárquicos – incluindo Diretoria) e demais Stakeholders (órgãos ambientais, 
agências reguladoras e demais instituições envolvidas no processo de implantação do Projeto). 

• Assessoria, juntamente com a equipe, em projetos direcionados à população da região, interagindo e 
mediando em situações sensíveis e/ou conflituosas, inerentes à implantação de um empreendimento 
desse porte. 

• Integração e coordenação do trabalho de outras empresas contratadas diretamente pelo Cliente, 
consolidando informações em relatórios técnicos. 

• Responsável pelo controle, juntamente com o superior imediato, de custos, metas e prazos do 
Contrato. 

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS SA. 

Gerente de Implantação de Programas, responsável pelo planejamento, contratação e coordenação da 

execução de programas ambientais nos empreendimentos de geração e transmissão de energia que 

compõem o portfólio da empresa (Eólicas, PCHs, Cogeração de Energia e outras fontes renováveis, 

incluindo os sistemas de transmissão associados): 

• Gerenciamento dos contratos de prestação de serviços referentes ao PCA- Plano de Controle 
Ambiental e/ou Projeto Básico Ambiental (PBA) de cada empreendimento na fase de implantação 
dos programas socioambientais. 

• Implantação dos programas socioambientais de cada empreendimento, fazendo cumprir os 
cronogramas físico e financeiro. 

• Supervisão e implantação dos programas ambientais de responsabilidade das Construtoras 
contratadas, fazendo cumprir a legislação ambiental vigente. 

• Integração com representantes dos órgãos ambientais licenciadores com o objetivo de proporcionar 
o correto andamento ao processo de licenciamento ambiental das obras da empresa. 

• Atuação como representante da Diretoria de Sustentabilidade junto aos órgãos reguladores afetos às 

questões socioambientais nas fases de implantação e operação de seus empreendimentos. 

• Coordenação das negociações que envolvem os convênios com as Prefeituras Municipais e Polícia 
Militar e que abordam os impactos causados na área de influência dos empreendimentos e os 
programas ambientais propostos, emitindo parecer sobre a procedência dos mesmos. 

• Suporte técnico às demais áreas da empresa nos assuntos relativos a meio ambiente, interagindo 
com as demais Diretorias. 

 

http://www.engieenergia.com.br/
http://www.engieenergia.com.br/


 

 

 

LEME ENGENHARIA | GRUPO GDF SUEZ & TRACTEBEL ENGINEERING. 

Biólogo Especialista atuando na elaboração do Projeto Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidrelétrica de 

Belo Monte (11.233 MW); Gerente do Plano de Controle Ambiental (PCA) do porto fluvial da UHE Belo 

Monte. 

• Coordenador da equipe responsável pela elaboração do componente físico e biótico do Projeto 
Básico Ambiental da UHE Belo Monte (11.233 MW). 

• Coordenador do Plano de Controle Ambiental (PCA) do porto fluvial da UHE Belo Monte. 

• Coordenação e implantação de Planos e Programas Ambientais na fase pré-instalação da UHE Belo 
Monte.  

ENGEVIX ENGENHARIA SA. 

Gerente Ambiental, atuando no contrato para execução do Programa de Gerenciamento Ambiental da 

AHE Simplício - Queda Única, aproveitamento hidrelétrico, com capacidade para gerar 333,7 MW, 

implantado por FURNAS Centrais Elétricas S.A no rio Paraíba do Sul. Contrato para execução de 15 

programas socioambientais (de um total de 28 programas socioambientais do AHE Simplício). 

• Coordenação de 15, de um total de 28, conjunto de ações socioambientais executadas durante a 
construção da AHE Simplício Queda Única, aproveitamento hidrelétrico, com capacidade para gerar 
333,7 MW. 

• Responsável por assessorar a equipe técnica da Eletrobrás FURNAS em reuniões técnicas com 
órgãos e agências fiscalizadoras e demais instituições intervenientes como Ministério Público 
Federal (MPF), como também em vistorias e inspeções realizadas por representantes desses 
órgãos.  

• Responsável pela consolidação e emissão de Relatórios Consolidados ao Ibama apresentando o 
andamento de todos os 28 Programas Ambientais do AHE Simplício. 

• Responsável técnico, junto ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), pelo licenciamento de um 
aterro sanitário implantado em Sapucaia, RJ., no âmbito do PBA do AHE Simplício. 

MARTE Engenharia Ltda. 

Coordenador de Projeto prestando serviços em FURNAS Centrais Elétricas S.A., atuando no 
planejamento das ações ambientais para a UHE Simplício. 

BAURUENSE Tecnologia e Serviços Ltda. 

Coordenador de Projeto prestando serviços em FURNAS Centrais Elétricas S.A., atuando nos estudos 
de viabilidade (EIA-RIMA) do Complexo Madeira (UHEs Santo Antônio e Jirau) e sistema de transmissão 
associado (elaboração de R1e R2).  

FURNAS Centrais Elétricas SA. 2002-2003 

Atuando na coordenação e execução das Ações Ambientais do Aproveitamento Hidrelétrico de Capanda, 
província de Malanje, Angola. Prestando serviços para FURNAS Centrais Elétricas S.A. e GAMEK 
(Gabinete do Aproveitamento do Médio Kwanza). 

SONDOTÉCNICA Engenharia de Solos S.A. 

Responsável pela coordenação e execução da “Operação Tapiti” de Resgate de Fauna no 
Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM Manso), prestando serviços para FURNAS Centrais Elétricas 
S.A. 

SEMINÁRIOS E ATIVIDADES CIENTÍFICAS 

Atividades didáticas proferindo palestras e ministrando cursos em Congressos e Workshops e/ou em 
Instituições de Ensino e Pesquisa, como a Universidade de São Paulo. Publicação de artigos em 
periódicos científicos como Brazilian Journal of Biology e capítulo em livros como “Habitantes da terra, o 
livro da “Experimentoteca; Educação para as Ciências da Natureza através de práticas experimentais”. 



 

 

 

CONSULTORIAS 

Consultorias em empresas como Tangará Energia SA., Eletrobrás Furnas, Eletrobrás Eletronorte, 
Botânica Paisagismo, TC/BR, IBAMA e Fundação Pro-Vita, Usina Açucareira da Serra S/A, Lápis Johann 
Faber S/A (LPJ) e UFSCar entre outras. 
 
VIVÊNCIA INTERNACIONAL 

• 2016-2017 - Oceania (Nova Zelândia e Austrália) – Aperfeiçoamento de idioma 

• 2002-2004 – Angola - Coordenação e execução das ações ambientais do Aproveitamento 
Hidrelétrico de Capanda, província de Malanje, Angola. 

 
IDIOMAS 

• Inglês Intermediário 



Nome Lucas Camba Garcia
Nome em citações bibliográficas GARCIA, L. C.
Lattes iD http://lattes.cnpq.br/7320453636925559

Endereço Profissional Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental. 
Rua Apinajés, 1.100
Perdizes
05017-000 - Sao Paulo, SP - Brasil
URL da Homepage: www.walmambiental.com.br

2005 - 2010 Graduação em Geografia. 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
Título: Urbanização Turística de Itamambuca: Análise do Período Pós-BR-101. 
Orientador: Dra. Rita de Cássia Ariza da Cruz. 

2017 - 2017 Design em Permacultura (PDC). (Carga horária: 72h). 
Instituto de Permacultura da Mata Atlântica, IPEMA, Brasil. 

2015 - 2015 Manejo Ecológico da Água. (Carga horária: 24h). 
Instituto Humana Terra, IHT, Brasil. 

2009 - 2009 Fonte de Dados e Indicadores Socioeconômicos. (Carga horária: 15h). 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEADE, Brasil. 

2008 - 2008 Teoria e Prática de Etno-conservação Marinha. (Carga horária: 30h). 
Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas 
Brasilei, NUPAUB -USP, Brasil. 

Vínculo institucional

Lucas Camba Garcia
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7320453636925559
ID Lattes: 7320453636925559
Última atualização do currículo em 02/02/2020

Geógrafo pela USP-SP com especialização em educação ambiental pela USP de São Carlos. 

Atualmente é supervisor ambiental na ARCADIS Logos S.A. Tem experiência na elaboração, 

execução e coordenação de projetos ambientais diversos (EIA/RIMA, EIV, Programas de 

Educação Ambiental e Comunicação Social, entre outros). Possui experiência em diagnósticos 

participativos e trabalhos com populações tradicionais do Brasil. (Texto informado pelo autor)

Identificação

Endereço

Formação acadêmica/titulação

Formação Complementar

Atuação Profissional

Arcadis Logos S.A, ARCADIS, Brasil. 



2018 - Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Supervisor Ambiental, 
Carga horária: 40

Outras informações Coordenador de estudos ambientais

Vínculo institucional
2018 - Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Supervisor Ambiental, 

Carga horária: 40
Outras informações Coordenação de estudos ambientais.
Vínculo institucional
2011 - 2018 Vínculo: Profissional, Enquadramento Funcional: Geógrafo, Carga horária: 40
Outras informações Atuação como consultor ambiental nos diversos segmentos (energia, 

transporte, óleo e gás, saneamento, imobiliário, planejamento territorial) com 
foco nos diagnósticos do meio socioeconômico e também como coordenador 
de projetos ambientais diversos (EIA/RIMA, Avaliação Socioambiental e 
Programa de Educação Ambiental).

Vínculo institucional
2008 - 2010 Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiário do meio 

socioeconômico, Carga horária: 30
Outras informações - Participação na elaboração de EIA/RIMA de diversos tipos de 

empreendimentos. -Particiação na execução dos Programas de Educação 
Ambiental propostos no EIA/RIMA. -Participação no Programa de Educação 
Ambiental "PEA - CISS" nos municípios afetados (Caçu, São Simão e Itarumã 
- GO) pelos empreendimentos hidrelétricos Salto, Salto do Rio Verdinho e Foz 
do Rio Claro, realizando as seguintes atividades: -Monitoria na exposição dos 
PBAs (Programas Básicos Ambientais) para os 3 municípios afetados. -
Elaboração e execução de uma Oficina de Instrumentos Musicais feitos com 
Materiais Reciclados e de um Festival de Música Ambiental nos 3 municípios 
citados. -Elaboração e execução de uma Oficina sobre Energia Elétrica para 
alunos do ensino fundamental ao ensino médio nos 3 municípios citados. - 
Participação no licenciamento ambiental da hidrelétrica de Couto Magalhães, 
realizando a seguinte atividade: -Entrevista com os proprietários rurais do 
entorno do Rio Araguaia sobre extração de recursos naturais. Identificação 
das redes de esgoto da Cidade de Alto Araguaia - MT e Fotos dos 
Fragmentos de Vegetação presentes em imagem de Satélite que deixavam 
dúvidas quanto a sua fisionomia.

Vínculo institucional
2008 - 2008 Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20
Outras informações -Participação do Grupo de Pesquisas de Comunidades Tradicionais em 

Conflito com Unidades de Conservação Ambiental, com orientação do Dr. 
Antônio Carlos Diegues e da Dr. Simone Rezende da Silva (Elaboração de um 
Inventário do Brasil sobre esse tema./Leitura de textos e discussão.) -Leitura 
de textos, livros e teses sobre a temática da conservação ambiental, 
comunidades tradicionais e sobre história oral. -Atualização do site do 
NUPAUB

Vínculo institucional
2006 - 2007 Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiário do setor de 

geoprocessamento, Carga horária: 20
Outras informações - Atualização e elaboração dos Bancos de Dados (correção e formatação dos 

dados para o geoprocessamento no Mapititude). - Atualização e elaboração 
de Mapas. Participação na elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade Social. 
Leitura e atualização dos textos sobre o IPVS - Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social

Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental, WALM, Brasil. 

Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Área, NUPAUB - USP, Brasil. 

Coordenadoria do Observatório de Políticas Sociais, COPS/SMADS, Brasil. 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, Brasil. 



Vínculo institucional
2005 - 2006 Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 30
Outras informações - Participação na elaboração do projeto de gerenciamento de resíduos sólidos 

de Itanhaém. - Elaboração de tabelas e textos. - Participação na elaboração 
de um manual de gerenciamento de resíduos sólidos. -Leitura de textos, 
teses e periódicos com a temática de resíduos sólidos -Todas as atividades 
do estágio com orientação do Geólogo Dr. Ângelo José Consoni

Vínculo institucional
2003 - 2004 Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 30
Outras informações -Monitoramento de grupos (crianças, adolescentes, adultos e idosos, grupos 

escolares, universitários e visitantes em geral). -Apresentação do Memorial 
aos visitantes, explicando sua função, objetivo e espaços. -Acompanhamento 
dos visitantes ao Salão de Atos Tiradentes com exposições sobre a formação 
do povo brasileiro, através dos painéis de Poty e Carybé. A Inconfidência 
Mineira e a arte cubista através do quadro de Tiradentes de Cândido Portinari 
e uma abordagem da história da América Latina através da escultura da 
Grande Mão. -Divulgação sobre o funcionamento da Biblioteca, o seu acervo 
e eventuais exposições como, por exemplo, a de Pablo Neruda. -Visita a 
outros espaços, como o Masp, Estação Pinacoteca e o Sesc. -
Acompanhamento dos visitantes à Galeria Marta Traba com exposições sobre 
arte contemporânea.

1. Grande área: Outros / Área: Ciências Ambientais. 
2. Grande área: Ciências Humanas / Área: Geografia. 

Inglês Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco. 
Espanhol Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco. 

1. GARCIA, L. C.. Memórias do Quilombo Sertão do Itamambuca. O vídeo como ferramenta educativa. 
2016. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). 

2. GARCIA, L. C.. Fundamentos e Ideais da Educação Ambiental. 2014. (Apresentação de 
Trabalho/Conferência ou palestra). 

1. GARCIA, L. C.. Homem versus Terra 2015 (Poesia). 
2. GARCIA, L. C.. Agrotóxico 2015 (Poesia). 

Fundação Memorial da América Latina, MEMORIAL, Brasil. 

Áreas de atuação

Idiomas

Produções

Produção bibliográfica

Apresentações de Trabalho

Outras produções bibliográficas

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras



1. 15° Encontro Metropolitano (EMPLASA - SP). 2010. (Encontro). 
2. 16° Encontro Metropolitano (EMPLASA-SP). 2010. (Encontro). 
3. O Uso da Avaliação Ambiental Estratégica no Processo Decisório (POLI-USP). 2010. (Seminário). 
4. Seminário Milton Santos. 2009. (Seminário). 
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Geógrafo com foco licenciamento ambiental, conservação da biodiversidade/sustentabilidade e
geotecnologias. - Experiência em licenciamento ambiental em diversos empreendimentos (setores agroindustrial,
hidroelétrico, distribuição de energia, ferroviário, minerário, portuário entre outros). - Experiência na condução
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manejo de áreas protegidas, planos de conservação e uso do entorno de reservatório artificial - PACUERA e
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RAUL TEIXEIRA FRANCISCO 
Rua Doutor Seng, 12, Bela Vista 
CEP: 01331-020 | São Paulo, SP 

Telefone celular: (11) 9 6384 1224 
Data de nascimento: 09/10/1988 

e-mail: tf.raul@gmail.com 
 

RESUMO PROFISSIONAL 
 

Profissional formado em Ciências Biológicas, com mais de 5 anos de atuação em gestão              
ambiental/licenciamento ambiental. Atuação em órgão público, compreendendo: pesquisa e         
execução de projetos de recuperação de áreas degradadas, levantamento de flora para            
estudos acadêmicos, coordenação de projetos de melhoramento de áreas verdes urbana e            
gestão de processos licenciamento ambiental municipais. Vasta atuação no licenciamento          
ambiental do setor de energia renovável (eólica, solar e hídrica), compreendendo: gestão de             
processos de licenciamento ambiental (fases prévia, implantação e operação), contratação          
e gestão de consultorias ambientais (validação de escopo, custo e produtos finais),            
interlocução com órgãos licenciadores e intervenientes das esferas federal, estadual e           
municipal, realização de due diligence ambientais como subsídios para tomada de decisão            
de compra e/ou venda de ativos. Sólida atuação em consultoria ambiental, compreendendo:            
Elaboração de diagnóstico ambiental para vegetação, avaliação de impacto ambiental e           
medidas mitigadoras para meio biótico, assessoria técnica de processos de licenciamento,           
elaboração de propostas técnicas, coordenação financeira e técnica de projetos (estudos           
ambientais). 
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

Graduação 
 
• Bacharelado e Licenciatura em Ciência Biológicas pela Universidade de São Paulo (USP).             
Ano de conclusão: 2014 (BACH) | 2015 (LIC). * bolsista CNPq 
• Especialização em Direito Ambiental pela Universidade Estácio de Sá. (em andamento) 

 
Capacitação 
 
• Smart cities Startup weekend, Google for Startups, 2019, 54h. 
• Contabilidade Financeira, Fundação Getúlio Vargas, 2019, EAD 30h. 
• SQL Fundamental Course, Solo Learn, 2019, EAD 30h. 
• Gestão de Projetos, Fundação Getúlio Vargas, 2018, EAD 30h. 
• Seminário Socioambiental do setor eólico, Hotel Sheraton, 2016, Salvador/BA. 
• Congresso de Licenciamento Ambiental e Gestão Socioambiental no Setor Elétrico, Hotel            
Tivoli São Paulo Mofarrej. 16h. de 2015; São Paulo. 
• Curso Binacional de Restauração de Ecossistemas Savânicos e Florestais; Universidade           
de São Paulo; Conclusão em 2012. 
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• Técnico em administração; Núcleo Rotary de aprendizagem profissional – NURAP;           
Conclusão em 2004. 
 
Idiomas 
 
• Inglês: Avançado/Fluente (85 overall score on TOEFL iBT) 
 
 
 
 
 

PRODUÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 
 
Trabalhos publicados em anais de congressos 
 
• Francisco, R.T., Pivello, V.R., Mello, L.P., AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL E            
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM EMPREENDIMENTOS DE      
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. In. Simpósio         
Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, 2014, São Paulo. 
 
• Mauro, M.R.; Pivello, V.R., Ferreira, F.Z., Cornia, M.G.K., Francisco, R.T., Correa, B.B.R.,             
Nishi, J.N.S.. RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR EM NASCENTE, CÓRREGO E LAGO NO            
CAMPUS CAPITAL DA USP. In. I Congresso dos profissionais das Universidades Estaduais            
de São Paulo, 2011, São Paulo. 
 
• Francisco, R.T., Bitencourt, A.C.D., Mauro, M.R.. MANEJO DOS ESPÉCIMES DA           
PALMEIRA INVASORA SEAFORTIA (Archontophoenix cunninghamiana) NA CIDADE       
UNIVERSITÁRIA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA – USP. In. XVI Congresso Brasileiro           
de Arborização Urbana. 
 
• Bogatzky, B.R.C., Mauro, M.R., Cugnasca, C.E., Prudente, R., Francisco, R.T., Bitencourt,            
A.C.D., Martini, J.S.C., Sá Sonnewend, J.E., Saraiva, A.M.. PROPOSITION OF NA           
ENRIVONMENTAL INVENTORY MODEL IDENTIFIED BY RADIOFREQUENCY TAGS. In.        
8th Internacional Conference on Ecological Informatics. 
 
Organização de Eventos 
 
• 1ª Virada Sustentável USP; Atuante na elaboração e organização do evento; concepção             
do material visual, adequando o conteúdo científico ao público alvo; apresentação de            
projetos ambientais da Universidade durante o evento. 
 
Estudos Ambientais Executados 
 
• Projeto: Estudo de Impacto Ambiental para a Usina Termelétrica (UTE) Vila do Conde.              
Barcarenas – PA. Cliente: Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A.. Abril de 2018. Atuação:                



Elaboração Diagnóstico Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais e Proposição de          
Medidas Mitigadoras para o Meio Biótico. 
  
• Projeto: Estudo de Impacto Ambiental para o Complexo Eólico Ibiapaba Sul. Poranga - CE.               
Cliente: Omega Desenvolvimento de Energia 1 S.A.. Maio de 2018. Revisão Estudo de             
Impacto Ambiental e Elaboração Relatório de Impacto Ambiental. 
 
• Biólogo de Campo. Projeto: Estudo de Impacto Ambiental para o Complexo Rancho             
Grande. Cliente: Federal Energia S.A. desde Maio 2018. Levantamento de dados primários            
de vegetação, elaboração de diagnóstico ambiental, avaliação de impacto ambiental e           
proposição de medidas mitigadoras. 
  
• Biólogo. Projeto: Avaliação Ambiental para Linhas de Transmissão e Subestação – Leilão             
de Transmissão da Aneel 02/2018 – Lote 17. Cliente: Neoenergia. Junho de 2018.             
Avaliação das restrições ambientais e do rito de licenciamento ambiental para linhas de             
transmissão do lote 17 do Leilão de transmissão de energia Aneel 02/2018. 
 
• Biólogo. Projeto: Estudo de Impacto Ambiental para Linha de Transmissão 500kV. Cliente:             
Neoenergia. Julho de 2018. Elaboração de diagnóstico ambiental, avaliação de impacto           
ambiental e medidas mitigatórias para vegetação, Cálculo de Compensação Ambiental. 
 
• Biólogo Revisor. Projeto: Estudo de Impacto Ambiental para o Linha de Transmissão             
500kV GNA. Cliente: GNA S.A. desde Fevereiro, 2018. Revisão do diagnóstico ambiental            
para o meio biótico, elaboração da avaliação de impacto ambiental e proposição de             
medidas mitigatórias, Cálculo Compensação Ambiental. 
 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Arcadis Ltda. 
• Abril/2018 – Atual: Analista de Meio Ambiente Pleno, responsável pela           
coordenação/elaboração de estudos ambientais. 
❖ Elaboração de estudos ambientais (EIA-RIMA, PBA, Relatórios de Atendimento à          

condicionantes, entre outros) para empreendimentos de diversos setores. 
❖ Coordenação de trabalhos de levantamento de dados de vegetação para          

composição de estudos ambientais. 
❖ Acessoria técnica à processos de licenciamento ambiental junto aos órgãos          

ambientais. 
❖ Elaboração de propostas técnicas para prospecção de clientes. 
❖ Coordenação técnica e financeira de projetos de estudos ambientais diversos.. 

 
 
Omega Energia Renovável S/A 
• Agosto/2014 – Abril/2018: Analista de Meio Ambiente Junior, responsável pela gestão de             
processos de licenciamento ambiental de projetos em fase de desenvolvimento. 
• Abril/2013 – Agosto/2014: Estagiário Licenciamento Ambiental, gestão dos processos de           
licenciamento da companhia. 



❖ Gestão dos processos de Licenciamento ambiental dos empreendimentos de         
geração e transmissão de energia elétrica (eólica e solar). 

❖ Obtenção de Licenças e Autorizações nas três fases do licenciamento (prévio,           
instalação e operação). 

❖ Acompanhamento e cumprimento de condicionantes ambientais primando pelo        
cumprimento de todos os requisitos, compromissos e metas definidos. 

❖ Validação de informações técnicas e estudos ambientais (EIA-RIMA, RAS, PBA,          
Relatórios de Acompanhamento) para apresentação aos órgãos estaduais de meio          
ambiente, IPHAN, FUNAI, ICMBio, IBAMA, Fundação Palmares. 

❖ Experiência com gestão e interlocução junto aos órgãos ambientais e demais           
instituições das esferas municipal, estadual e federal, bem como junto à           
fornecedores; 

❖ Promoção de treinamentos e capacitações na área ambiental, voltados para o           
público interno. 

❖ Atuação em processos de Due Diligence Ambiental com execução de análises           
técnicas de compliance ambiental (técnica e jurídica) de projetos de energia           
renováveis (solar, eólica e hídrica). 

❖ Elaboração de Termo de Referência e contratação de serviços de consultoria           
ambiental (estudos, relatórios, implantação de programas ambientais, entre outros). 

 
Laboratório de Ecologia de Paisagem e Conservação – Dept. de Ecologia – Instituto             
de Biociências – USP 
• Junho/2011 - Agosto/2015: Aluno de Iniciação Científica. 
❖ Concepção e execução do projeto de pesquisa: Avaliação de Impacto Ambiental e            

Conservação da Biodiversidade em empreendimentos de infraestrutura Rodoviária        
do Estado de São Paulo. 

❖ Atuante na concepção e acompanhamento de projeto de manejo e recuperação da            
reserva florestal CUASO (Campos USP-SP). 

❖ Experiência em levantamento e identificação de espécies arbóreas e confecção de           
mapas temáticos (programa ArcGis). 

❖ Participação em grupo semanal de discussão científica focado em ecologia aplicada. 
 
Prefeitura do Campus USP da Capital – PUSP-C 
• Agosto/2011 - Abril/2013: Estagiário do Departamento de Gestão Ambiental, responsável           
pela elaboração de execução de projetos para melhoria da qualidade área verdes urbanas. 
❖ Atuante no levantamento de dados para o licenciamento ambiental (identificação de           

árvores, plaqueamento, encaminhamento aos órgãos governamentais competentes). 
❖ Experiência na gestão de processos de licenciamento ambiental de obras civis e            

urbanísticas para a prefeitura do campus. 
❖ Interlocução com Órgão Ambiental, Agentes Financiadores e Consultorias        

Ambientais. 
❖ Experiência na divulgação científica (Conferências, Simpósios, etc) das atividades         

do departamento. 
❖ Participação da Comissão de Proteção a Reserva Ecológica do Campus da USP. 

 
Etapa Ensino e Cultura Ltda. 



• Fevereiro/2010 - Junho/2010: Estagiário de ensino em biologia. 
❖ Aplicação de provas e simulados (curso pré-vestibular e colégio). 
❖ Correção de provas e simulados (curso pré-vestibular e colégio). 

 
Semp Toshiba S/A 
• Janeiro/2007 - Agosto/2008: Administrativo de Venda 
❖ Administração de pedidos de compra (desde a entrada do pedido nos sistemas da             

empresa até a entrega do aparelho na residência do comprador); 
❖ Realização de vendas para funcionários. 

 
Cegelec LTDA. 
• Outubro/2004 - Outubro/2006: Menor Aprendiz, responsável pela administração de          
serviços gerais 
❖ Envio e recebimento de correspondências, controle das despesas com serviços          

gerais (táxi, foto-cópia, correio, etc). 
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Anexo IV. Licença de Instalação N°IN050962. 
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