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Número dos processos junto a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA). 
 

UFV CNPJ 
Nº DO PROCESSO 
LICENÇA PRÉVIA 

Nº DO PROCESSO 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

Rio Alto STL I Geração de Energia SPE LTDA 40.585.991/0001-36 2021-001765/TEC/LP-3448 2021-003631/TEC/LI-7834 

Rio Alto STL II Geração de Energia SPE LTDA 40.586.002/0001-29 2021-001764//TEC/LP-3447 2021-008401/TEC/LI-8157 

Rio Alto STL III Geração de Energia SPE LTDA 40.586.027/0001-22 2021-001763/TEC/LP-3446 2021-008411/TEC/LI-8165 

Rio Alto STL IV Geração de Energia SPE LTDA 40.586.043/0001-15 2021-001762/TEC/LP-3445 2021-008409/TEC/LI-8163 

Rio Alto STL V Geração de Energia SPE LTDA 40.790.472/0001-00 2021-001796/TEC/LP-3452 2021-008410/TEC/LI-8164 

Rio Alto STL VI Geração de Energia SPE LTDA 40.586.566/0001-61 2021-001761/TEC/LP-3444 2021-008408/TEC/LI-8162 

Rio Alto STL VII Geração de Energia SPE LTDA 40.586.619/0001-44 2021-001759/TEC/LP-3443 2021-008416/TEC/LI-8166 

Rio Alto STL VIII Geração de Energia SPE LTDA 40.586.796/0001-20 2021-001757/TEC/LP-3441 2021-008406/TEC/LI-8161 

Rio Alto STL IX Geração de Energia SPE LTDA 40.586.767/0001-69 2021-001758/TEC/LP-3442 2021-008405/TEC/LI-8160 

Rio Alto STL X Geração de Energia SPE LTDA 40.586.838/0001-23 2021-001747/TEC/LP-3433 2021-008403/TEC/LI-8159 

Rio Alto STL XI Geração de Energia SPE LTDA 40.587.022/0001-14 2021-001768/TEC/LP-3450 Fase II 

Rio Alto STL XII Geração de Energia SPE LTDA 40.586.983/0001-04 2021-001767/TEC/LP-3449 2021-008402/TEC/LI-8158 

Rio Alto STL XIII Geração de Energia SPE LTDA 40.587.043/0001-30 2021-001769/TEC/LP-3451 2021-008400/TEC/LI-8165 

Rio Alto STL XIV Geração de Energia SPE LTDA 40.587.055/0001-64 2021-001753/TEC/LP-3438 Fase II 

Rio Alto STL XV Geração de Energia SPE LTDA 40.656.404/0001-52 2021-001754/TEC/LP-3439 Fase III 

Rio Alto STL XVI Geração de Energia SPE LTDA 40.656.490/0001-01 2021-001755/TEC/LP-3440 Fase III 

Rio Alto STL XVII Geração de Energia SPE LTDA 40.656.553/0001-11 2021-001751/TEC/LP-3437 Fase III 

Rio Alto STL XVIII Geração de Energia SPE LTDA 40.656.651/0001-59 2021-001750/TEC/LP-3436 Fase III 

Rio Alto STL XIX Geração de Energia SPE LTDA 40.656.713/0001-22 2021-001746/TEC/LP-3432 Fase III 

Rio Alto STL XX Geração de Energia SPE LTDA 40.656.808/0001-46 2021-001749/TEC/LP-3435 Fase III 

Rio Alto STL XXI Geração de Energia SPE LTDA 40.656.881/0001-18 2021-001748/TEC/LP-3434 Fase III 
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1 PROPOSTA DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO, 

RESGATE DA FAUNA SILVESTRE SENSÍVEL E/OU 

AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 

1.1 Relatório de Monitoramento e Resgate da Fauna Silvestre 

Ameaçada de Extinção 

1.1.1 Introdução 

A implantação e operação do Complexo Solar Santa Luzia tem 

capacidade de impactar o ecossistema das áreas circunvizinhas ao 

empreendimento, em especial interferindo substancialmente na fauna silvestre. 

Ganhando maior proporção ao passo que foram verificadas durantes as 

campanhas de diagnóstico, indivíduos da fauna silvestre sensível e/ou 

ameaçados de extinção. Considerando os possíveis impactos sobre estas 

espécies e as orientações advindas do órgão ambiental licenciador, a saber a 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente do Estado da Paraíba - 

SUDEMA, através da Comissão de Análise de Estudos de Impacto Ambiental – 

CAEIA e da Divisão de Fauna – DIFAU, apresenta-se a proposta de Relatório de 

Monitoramento da Fauna Silvestre Sensível e/ou Ameaçada de Extinção, que 

acompanhará o Programa de Monitoramento, Resgate e Realocação de Fauna 

– (PMRRF) (apresentado no Plano Básico Ambiental). 

Mesmo com ausência de regulamento estadual versando sobre o tema, 

fez-se uso da Instrução Normativa nº146 de 2007, do IBAMA, mesmo tal 

regulamento estando restrito a empreendimentos de geração de energia 

hidrelétrica – de acordo com a Portaria nº 10 de 2009 do IBAMA, a presente 

proposta relatório optou pelo uso da referida IN para balizar as diretrizes de 

atuação. 

Considerando as espécies sensíveis e/ou ameaçadas de extinção 

identificadas na região o Pica-pau-anão-canela (Picumnus fulvescens), Rato-de-

fava (Wiedomys Pyrrhorhinos) e o Gato-do-mato-pequeno (Leopardus emiliae), 

sendo uma espécie da avifauna e duas da mastofauna, respectivamente 

enquadradas (Tabela 1): 



COMPLEXO SOLAR SANTA LUZIA 

 

 

 

Tabela 1: Espécies sensíveis e/ou ameaçadas no interior da AII do empreendimento. 

Nome científico Nome popular IUCN 

Picumnus fulvescens 
Pica-pau-anão-

canela 
Quase Ameaçada 

(NT) 

Wiedomys 
pyrrhorhinos 

Rato-de-fava 
Pouco Preocupante 

(LC) 

Leopardus emiliae 
Gato-do-mato-

pequeno 
Vulnerável (VU) 

Fonte: ICMBio (2018); IUCN (2021). 

Destaca-se que o Rato-de-fava (Wiedomys pyrrhorhinos) apresenta 

classificação de risco pelo IUCN como pouco preocupante (LC), contudo, em 

virtude de ser uma espécie endêmica da região, faz-se necessário portanto um 

acompanhamento aproximado por parte do empreendimento. 

1.1.2 Objetivos 

Para esta proposta de relatório, considera-se como objetivo geral: 

• Executar ações de monitoramento, resgate, afugentamento da fauna 
silvestre, sensível e/ou ameaçada de extinção local, presentes no interior 
da ADA e AID do empreendimento, visando reduzir os impactos 
ambientais sobre as espécies da fauna durante a vida útil Complexo Solar 
Santa Luzia. 

Para viabilizar tal objetivo, são necessários os seguintes objetivos 

específicos: 

• Monitorar, resgatar, afugentar ou realocar indivíduos da fauna silvestre 
sensível e/ou ameaçada de extinção local, que estiverem localizados em 
áreas que sofrerão intervenções de limpeza de área e supressão vegetal 
na ADA; 

• Monitorar espécies da fauna silvestre sensível e/ou ameaçada de 
extinção local, que estiverem localizadas no interior da ADA; 

• Definir e monitorar áreas de solturas no interior da ADA; 

• Realizar soltura imediata de espécimes da fauna resgatados em áreas de 
soltura, parcelas vegetais, APPs e Reservas Legais no interior da ADA; 

• Acompanhar, identificar e registar dados relacionados aos indivíduos 
regatados/salvos; 

• Avaliar clinicamente indivíduos da fauna que apresentarem ferimentos ou 
mobilidade comprometida; 

• Reabilitar animais, após avaliação clínica, que apresentem condições de 
recuperação e soltura; 

• Destinar espécimes em óbito e carcaças para coleções científicas; 

• Adotar medidas específicas para o manejo e monitoramento das espécies 
ameaçadas. 
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1.1.3 Metas 

A meta da proposta de relatório é reduzir os impactos que incidem sobre 

a fauna sensível e/ou ameaçados de extinção, oriundos das ações e atividades 

do empreendimento. Acompanhar e analisar os efeitos que os impactos 

negativos do empreendimento vão proporcionar à fauna sensível e/ou ameaçada 

de extinção local. 

1.1.4 Atendimento de requisitos legais 

Legislação Federal 

• Lei Federal nº 5.197 de 03 de janeiro de 1967 – Lei de Proteção a Fauna, 
alterada pela Lei 7.653 de 12 de fevereiro de 1988; 

• Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 – Institui a Lei de Crimes 
Ambientais; 

• Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000 – Institui o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza; 

• Instrução Normativa (MMA) nº 03, de 28 de maio de 2003 – Reconhece 
como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas 
constantes em lista;  

• Resolução CONAMA nº 001 de 23 de janeiro de 1986 - . Dispõe sobre 
critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental; 

• Portaria Normativa IBAMA Nº 10, de 22 de maio de 2009 – Dispõe que a 
aplicação da Instrução Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2007, fica 
restrita ao licenciamento de empreendimentos de aproveitamento 
hidrelétrico e dá outras providências; 

• Instrução Normativa IBAMA N° 146, de 10 de janeiro de 2007 - 
Estabelecer os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna 
silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e 
destinação) em áreas de influência de empreendimentos e atividades 
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna 
sujeitas ao licenciamento ambiental, como definido pela lei n° 6938/81 e 
pelas resoluções CONAMA n° 001/86 e n° 237/97; 

• Resolução CFBio nº 301, de 08 de dezembro de 2012 – que padroniza os 
procedimentos de captura, contenção, marcação, soltura e coleta do 
espécime animal ou parte dele para obtenção de amostras de material 
biológico de animais silvestres nativos e exóticos in situ e ex situ, para 
estudos, pesquisa. 

1.1.5 Procedimentos metodológicos 

As ações de monitoramento, resgate, afugentamento e realocação de 

indivíduos de espécies sensíveis e/ou ameaçadas de extinção serão realizadas 

pelas atividades do PMRRF durante toda instalação do Complexo Solar Santa 
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Luzia, contudo, o monitoramento deverá ser desenvolvido considerando esta 

proposta de relatório. 

Através dos dados e ações do PMRRF darão sustentação à elaboração 

do relatório presente nesta proposta, alcançando apenas a fauna sensível e/ou 

ameaçada de extinção. 

A abrangência geográfica do monitoramento deverá alcançar as parcelas 

vegetais e áreas de reserva legal no interior da ADA do empreendimento, de 

acordo com o que prevê o art.8º da IN 146/2007. 

Mesmo com ausência de legislação estadual que verse sobre o tema, 

serão utilizados como referência os procedimentos e ações apresentados nas 

Instruções Normativas de número 7, de 30 de abril de 2015, e 146, de 10 de 

janeiro de 2007, elaboradas e aplicadas no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, bem como as 

orientações e condicionantes de licença ambiental emitidas pela SUDEMA. 

Compondo a etapa preparatória para realização do monitoramento, está 

a obtenção da Autorização de Captura, Manejo e Transporte de Fauna, que 

acompanha o PMRRF, devendo ser solicitada à SUDEMA, por parte 

empreendedor com apresentação da documentação necessária e cumprimento 

das eventuais condicionantes que forem estipuladas pelo órgão estadual. 

Os profissionais envolvidos consistirão em biólogos e auxiliares que 

atuarão nas áreas/frentes de supressão vegetal, acompanhando e atuando 

quando necessário, e que receberão treinamento para executar o resgate. Além 

dos EPIs obrigatórios a todos os funcionários, serão empregados apetrechos de 

captura e coleta de animais, garantindo maior segurança ao profissional 

envolvido. 

Os produtos que a execução do PMRRF visa desenvolver são os 

relatórios trimestrais que sustentam o relatório anual de execução do programa. 

Desta forma, os dados e informações podem ser computados e analisado pela 

equipe responsável de forma a permitir o bom desenvolvimento das atividades. 
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Assim, como para a etapa de diagnóstico da fauna, o monitoramento 

deverá considerar enquanto procedimentos metodológicos a utilização de 

armadilhas de interceptação e queda (Pitfall’s) geralmente utilizadas com o 

propósito de captura de mamíferos de pequeno porte; Live Traps dos tipos 

Shermam e Tomarawk dispostas em pares e abertas ao longo de 24 horas com 

vistoria diária no início da noite e da manhã; armadilhas fotográficas para a 

observação das espécies com menor interação; bem como realização de 

caminhadas ativas durante 3h pela manhã e 3h pela tarde. 

No que se refere aos exemplares da avifauna, propõe-se a aplicação da 

Listas de Machinnon, baseada em percorrer ambientes com maior potencial de 

variedade de espécies para identificação e elaboração de uma lista de dez 

espécies diferentes, identificadas com auxílio de binóculos, gravadores e 

identificação das vocalizações. Outro método a ser aplicado são as redes de 

neblina, que deverão ser implementadas ao longo das áreas de influência e 

vistoriadas em um intervalo de 20 a 30 minutos de acordo com a variação da 

temperatura. Podendo passar por alterações de acordo com as necessidades 

metodológicas identificadas e justificadas pelos profissionais responsáveis pela 

execução do monitoramento ambiental. 

A adoção de medidas que envolvam a captura, marcação e triagem das 

espécies monitoradas tomara como base as definições da Resolução n° 301, de 

8 de dezembro de 2012, do Conselho Federal de Biologia, que dispõe sobre os 

procedimentos de captura, contenção, marcação, soltura e coleta de animais 

vertebrados in situ e ex situ. As técnicas específicas adotadas para a marcação 

serão descritas nos relatórios apresentados a SUDEMA, elaborados por 

profissionais legalmente habilitados. 

As ações de monitoramento posterior a implantação do Complexo Solar 

Santa Luzia deverão ser apresentadas no pedido de Licença de Operação do 

empreendimento, devendo tal solicitação considerar os resultados do PMRRF e 

o relatório de monitoramento de fauna sensível e/ou ameaçada de extinção. 
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1.1.6 Indicadores de efetividade 

Os indicadores de efetividade das ações que envolvem o objeto dessa 

proposta de relatório compreendem uma relação entre os indicadores utilizados 

no PMRRF, e indicadores próprios para avaliar apenas espécies de fauna 

sensível e/ou ameaçadas de extinção. 

• Quantidade de indivíduos de espécies sensíveis e/ou ameaçadas de 
extinção resgatados e devolvidos à natureza; 

• Quantidade de indivíduos de espécies sensíveis e/ou ameaçadas de 
extinção reabilitados e devolvidos à natureza; 

• Quantidade de indivíduos de espécies sensíveis e/ou ameaçadas de 
extinção destinados a coleções científicas; 

• Número de colaboradores envolvidos em incidentes com indivíduos de 
espécies sensíveis e/ou ameaçadas de extinção; 

• Monitoramento de indivíduos de espécies sensíveis e/ou ameaçadas de 
extinção em áreas em processo de recuperação; 

• Monitoramento de indivíduos de espécies sensíveis e/ou ameaçadas de 
extinção em áreas de soltura, parcelas vegetais, APPs e reservas legais; 

• Quantidade de avistamentos de indivíduos de espécies sensíveis e/ou 
ameaçadas de extinção; 

• Quantificar e analisar o número de incidentes envolvendo indivíduos da 
fauna sensível e/ou ameaçada de extinção; 

• Avaliar o grau de diversidade faunística em parcelas vegetais no interior 
da área empreendimento. 

1.1.7 Cronograma de execução 

O cronograma referente a execução do monitoramento de fauna sensível 

e/ou ameaçada de extinção deverá seguir o roteiro de ações previsto no PMRRF 

do empreendimento, com campanhas trimestrais e entrega de relatórios anuais 

de consolidação das atividades, dados e resultados, devendo ser realizadas 

campanhas em períodos secos e chuvosos. 


