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O presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA, e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – 

RIMA, foram elaborados com vistas a subsidiar o processo de licenciamento ambiental do empreendimento 

linear denominado Linha de Transmissão 500 kV Complexo Eólico Serra da Palmeira - Subestação Campina 

Grande III. A LT 500 kV é um empreendimento linear que será instalado no interior do estado da Paraíba. Sua 

finalidade é transportar a energia elétrica gerada pelo futuro Complexo Eólico Serra das Palmeiras até a 

Subestação Campina Grande III, a qual atualmente encontra-se em operação e sob propriedade da Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco – CHESF (Figura 1.1). 

 
Figura 1.1. Localização geral do empreendimento. 

 

O empreendedor responsável pelo empreendimento é a Serra da Palmeira Energias Renováveis 

S.A., subholding da CTG Brasil. O presente estudo foi elaborado pela empresa de consultoria ambiental 

CARUSO Soluções Ambientais & Tecnológicas e o órgão ambiental responsável por conduzir o 

licenciamento é a Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA, conforme justificado na 

sequência. 
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Os estudos foram elaborados conforme as determinações da legislação ambiental vigente, em 

especial às Resolução nº 1, de 23 de janeiro de 1986; Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente; e Norma Administrativa - NA 101 2ª Edição publicada em 15 de dezembro de 2021. 

O licenciamento ambiental da Linha de Transmissão 500 kV CE Serra das Palmeiras - SE Campina 

Grande III é estabelecido, principalmente, pelas seguintes legislações específicas: 

• LEI COMPLEMENTAR Nº 140, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011: a qual determina a 

competência do licenciamento ambiental. De acordo com a referida lei: 

Art. 8º São ações administrativas dos Estados: 
[...]  
XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de 
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º; 

Portanto, considerando que o empreendimento será instalado somente dentro do estado da 

Paraíba e não irá abranger áreas restritas que, consequentemente, conferem o licenciamento à União, o 

licenciamento ambiental será de competência da SUDEMA. 

Ressalta-se que o estudo ambiental aqui apresentado dará subsídio à solicitação de Licença 

Ambiental Prévia (LP) por meio da contextualização socioambiental da região de inserção do projeto. O 

resultado desses estudos técnicos é um diagnóstico da área, o qual, em conjunto com as características técnicas 

do projeto, permite a avaliação sistemática das consequências consideradas potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente e a análise dos possíveis impactos de natureza positiva e negativa, 

conexos às diferentes etapas desse empreendimento, o qual resulta na proposição de medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias com vistas à sua implantação. 

O conteúdo apresentado a seguir objetiva cumprir o disposto no Termo de Referência – TR emitido 

pela SUDEMA 25/05/2022 e referente ao Processo SUDEMA nº 2022-00 l 698/TEC/LP-3681. Nesse contexto, o 

presente EIA foi estruturado seguindo a ordem de apresentação dos seguintes capítulos: 

• Capítulo 1 – Introdução: o empreendimento é apresentado de modo geral, o contexto 

em que se insere, os requisitos para o seu licenciamento, bem como uma breve 

descrição geral do presente estudo e sua consolidação.  

• Capítulo 2 – Informações Gerais: são apresentadas as informações gerais acerca da 

empresa responsável pelo empreendimento, da empresa de consultoria ambiental 

responsável pela elaboração do EIA/RIMA e da equipe técnica multidisciplinar 

envolvida na elaboração do estudo. 
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• Capítulo 3 - Caracterização do empreendimento: contemplando a descrição técnica do 

projeto de engenharia, as atividades a serem desenvolvidas nas fases de planejamento, 

implantação, operação e manutenção, bem como os canteiros de obras, áreas de 

apoio, acessos, sistemas de controle de poluição, entre outros aspectos. Neste capítulo 

é apresentado juntamente os objetivos e justificativas do empreendimento. 

• Capítulo 4 – Estudos de Alternativas: são apresentadas as alternativas locacionais 

estudadas para implantação do empreendimento e justificar técnica, econômica e 

ambientalmente a alternativa selecionada, comparando com as demais alternativas. 

• Capítulo 5 – Legislação Aplicável: é apresentada a avaliação da compatibilidade 

ambiental do empreendimento com as diversas instruções legais, especialmente as 

relativas às atividades a serem desenvolvidas e às restrições ambientais da região de 

intervenção. 

• Capítulo 6 – Áreas de Influência: é apresentada a descrição e os limites geográficos das 

áreas que serão diretamente ou indiretamente afetadas pelos impactos do 

empreendimento a ser construído. 

• Capítulo 7 – Diagnóstico Ambiental: são apresentadas as informações sobre os 

principais aspectos dos meios físico, biótico e socioeconômico das áreas de influência.  

• Capítulo 8 - Identificação e Avaliação dos Impactos: são apresentados e descritos os 

impactos ambientais para cada uma das fases do empreendimento – planejamento, 

implantação e operação – organizados de acordo com seus efeitos nos meios físico, 

biótico e socioeconômico, considerando a tipologia do empreendimento pretendido e 

as características ambientais da sua área de inserção. 

• Capítulo 09 - Medidas Mitigadoras: indicação e detalhamento das medidas que tenham 

como objetivo minimizar os impactos negativos identificados no EIA. 

• Capítulo 10 - Programas Ambientais: são apresentadas as propostas de medidas e 

programas ambientais com ações preventivas, mitigadoras e compensatórias 

associadas a cada impacto negativo identificado e analisado, relacionando-as com a 

regulamentação a ser atendida. 

• Capítulos 11 –Compensação Ambiental: trata-se do cálculo e apresentação dos valores 

de compensação ambiental previstas pela legislação. 
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• Capítulo 12 - Prognóstico Ambiental: é apresentada a avaliação da situação ambiental 

das áreas de influência com a implantação e operação do empreendimento, 

considerando a adoção dos programas ambientais propostos, bem como a comparação 

da situação ambiental das áreas de influência, considerando os cenários com ou sem o 

empreendimento. 

• Capítulo 13 – Conclusão: é apresentada as principais conclusões acerca da viabilidade 

ambiental do empreendimento, bem como as recomendações que possam alterar sua 

viabilidade.  

Os capítulos deste EIA contemplam as informações descritivas e suas referências bibliográficas além 

dos respectivos documentos apêndices e anexos. Com relação aos mapas, esses documentos são encaminhados 

junto ao EIA, de forma que tais produtos cartográficos são citados (títulos) ao longo do estudo. 

Diante do exposto, o presente EIA visa atender à legislação ambiental vigente e o Termo de 

Referência definido pela SUDEMA, cuja cópia acompanha este EIA (Anexo 1.1), seu respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA, elaborado em linguagem acessível à população de maneira geral, permitindo assim 

o entendimento do empreendimento e sua interação com o meio ambiente. 

  



 

 
 

outubro/22 
Direitos Autorais Lei nº 9610/98, art. 7° 

Capítulo 1 - Introdução 
10/13 

Estudo de Impacto Ambiental 
LT 500 kV CE Serra da Palmeira - SE Campina 

Grande III 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Não foram utilizadas referências bibliográficas para elaboração do presente capítulo.  
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APÊNDICES 

Não foram produzidos documentos apêndices para elaboração do presente capítulo.  
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Anexo 1.1. Termo de Referência emitido pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente para 
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. 
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ADMINISTRAC~O DO MEIO AMBIENTE : Gaverno do Estado 

APRESENTAC~Q GERALDO EMPREENDIMENTQ 

O presente Termo de Refer~neia (TR) cont~m as diretivas do estudo ambiental necessrio 

para identificar os Impactos Positivos e Negativos decorrentes da implantac;ao da Linha de 

Transmiss~o 500kV que tem por objetivo realizar a transmisso da energia gerada pelo 

Complexo E~lico Serra da Palmeira seguindo at~ a Subestaqo SE Campina Grande III, de 

propriedade da CHESF. 

O trajeto da referida Linha de Transmiss~o de 500kV percorrer os municipios de Nova 

Palmeira, Pedra Lavrada, Cubati, Olivedos, Pocinhos, Boa Vista e Campina Grande (todos 

no estado da Paraiba), cuja extenso aproximada para fins de projeto ~ de 80,82 km. A 

faixa de servid~o do projeto ter~ 70m de largura. 

Destaca-se que, quanto ao licenciamento ambiental do Complexo Elico Serra da Palmeira 

(Fase de Licen~a de Instala~~o), este ocorre por meio de processo especifico para a 

atividade em quest~o (Proe. SUDEMA n" 2022-001220/TEC/LI-8393), as quais ser~o alvo 

de an~lise especifica por meio deste processo. 

O Termo de Refer~ncia (TR) tamb~m cont~m as diretrizes para elabora~~o e apresentaco 

dos pianos de monitoramento e controle e das alternativas mitigadoras e compensat6rias 

correspondentes ~ ger~ncia e recupera~~o dos danos ambientais decorrentes. 

De modo a determinar os impactos e efeitos derivados do empreendimento, nas fases de 

instala~~o e opera~~o, na localidade e suas adjacencias, se faz necess~rio identificar os 

elementos ambientais afetados assim coma a influ~ncia da atividade no ambiente ao redor. 

Nesse mister, o aprofundamento cognitivo das rela~~es ambientais existentes, para antes e 

depois da opera~o, ~ imprescindivel pois, deste modo, ser possivel planejar as 

intervenc;:6es de modo a minimizar os impactos ambientais. 

OBJETIVO 

Estabelecer o referencial orientador para a equipe que realizar~ o ESTUDO DE TMPACTO 

AMBIENTAL e 0 RELAT~RIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA/RIMA. 

" JUSTIFICATIV f ' 
A realiza~~o do estudo e a confec~~o do relatorio ambiental, em conformidade com este 

Termo de Refer~ncia, al~m de atender a designa~~o legal patria e normatiza~~o estadual, 

subsidiar~o a SUDEMA -SUPERINTEND~NCIA DE ADMINISTRAC~O DO MEIO 
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FUNDAMENTACiO LEGAL 

AMBIENTE, com as informa~~es necess~rias para identifica~o da viabilidade ambiental 

do projeto e tamb~m na instru~o do procedimento de licen~a, a ser postulado nesta 

Superintend~ncia. 

A elabora~~o deste Termo de Refer~ncia tem como premissa o atendimento ~ Constitui~~o 

Federal que, no seu art. 225, inciso IV, determina que para as atividades ou obras 

potencialmente causadoras de significativa degradaco ambiental ~ exigivel o estudo 

pr~vio do impacto, o qual, inclusive, se dar~ publicidade, atendendo assim aos ditames do 

art. 37, caput, da Carta Constitucional. 

Seguindo a Carta Magna, observa-se o Decreto Federal n° 8.437, de 22 de abril de 2015, 

que regulamentou a Lei Complementar n° 140, de 08 de dezembro de 2011. 

Ademais, t~m-se a Resolu~~o CONAMA n" 001/86 que, em seu Art. 2°, Inciso VI, 

estabelece a elabora~~o de EIA/RIMA para atividades modificadoras do meio ambiente 

tais como Linhas de transmiss~o de energia el~trica, acima de 230KV. 

Este Termo de Refer~ncia tamb~m tem, por fundamento legal, a aplicabilidade da 

Resolu~~o CONAMA n" 237/97 que estabelece os procedimentos para o licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, 

possam causar degrada~~o ambiental. 

Registre-se que o EIA integra a etapa de avaliaco da viabilidade ambiental do 

empreendimento e no condiciona o ~rg~o ~ emiss~o da mesma. 

(6} 555i# 
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DIRETRIZES GERAIS 
• O estudo dever~ ser elaborado por equipe multidisciplinar habilitada, respons~vel 

tecnicamente, conforme aduz a legisla~~o; 

• Os dados que o estudo/relat~rio fizer refer~ncia dever~o ser prioritariamente de 

fontes prim~rias e, supletivamente, secund~rias; 

• Dever~ ser detalhada a metodologia escolhida para coleta e an~lise dos dados 

prim~rios, justificando a escolha metodolgica em detrimento das demais que 

poderiam ser utilizadas; 

• Todos os custos e despesas referentes ~ realiza~~o do EIA e do RIMA, tais como 

coleta e aquisi~~o de dados, inspe~~es de campo, an~lises laboratoriais, estudos 
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t~cnicos e eientificos, a~~es de acompanhamento e monitoramento dos impactos, 

correro ~s expensas do empreendedor; 

• Ao recebimento deste TERMO DE REFER~NCIA, o empreendedor 

providenciara, sob suas expensas, os estudos e relat6rios que dever~o ser 

encaminhados ~ Comiss~o de Analise de Estudos de Impacto Ambiental 

CAEIA/SUDEMA, em prazo compativel aos ditames dos artigos 14, 15 e 16 da 

Resolu~0 CONAMA 237/1997: 

• Antes da entrega definitiva do EIA/RIMA, a equipe responsvel por sua 

elabora~~o dever realizar uma apresenta~~o preliminar ~ equipe t~cnica que 

comp~e a CAEIA/SUDEMA; 

• No EIA e no RIMA, a Pessoa Juridica que for contratada para realizar o estudo 

dever~ ser a mesma que realizar o relatorio; 

• No EIA e no RIMA, nas folhas anexas, devera constar o atestado de regularidade e 

da capacidade t~cnica da Pessoa Juridica que realizar~ o estudo/relatorio, com 

documentos do ~rg~o de classe ao qual esteja vinculada e do Cadastro T~cnico 

Federal (IBAMA); 

• Tamb~m dever~ constar no EIA e no RIMA c~pia autenticada de instrumento que 

indique o tipo de Pessoa Juridica contratada (se empresa, associa~o, etc.), seus 

respons~veis, bem como sua capacidade e regularidade t~cnica, endere~os, 

telefones e certides judiciais, estaduais e federais, negativas; 

• No EIA e no RIMA, para cada individuo que subscrev~-lo, dever~ constar em 

pagina pr~pria, a fim de identific~-lo como correspons~vel, os seguintes dados: 

nome, nome do ~rgo de classe com a profisso a qual est~ vinculado e o respectivo 

n" de registro. Cada profissional dever~ assinar seu nome, tal qual est no 

documento de identifica~~o profissional, com caneta esferogr~fica de tinta azul; 

• No EIA e no RIMA, para cada individuo que subscrev~-los, tamb~m dever 

constar c~pia autenticada da Anotao de Responsabilidade T~cnica (ART) ou 

anota~o similar caso o conselho profissional n~o adote essa nomenclatura; 

• No EIA e no RIMA, para cada individuo que subscrev~-los, tamb~m dever 

constar documento emitido pelo ~rg~o de classe atestando que a respectiva ART 

(ou anota~~o similar caso o conselho profissional no adote essa nomenclatura) 

teve a baixa; 

:.I) 
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• As ARTs (ou anota~~o similar caso o conselho profissional no adote essa 

nomenclatura) dever~o descrever claramente o nivel de participa~o de cada 

profissional, de modo a individualizar sua responsabilidade no estudo; 

• Dever~ ficar clara a identificaco do profissional respons~vel pela Coordena~~o do 

estudo, inclusive na ART (ou anota~~o similar caso o conselho profissional n~0 

adote essa nomenclatura); 

• Em caso de restarem d~vidas acerca de qualquer ponto constante no documento, 

poder~ o ~rgo ambiental requerer explica~~es ~ equipe t~cnica, que providenciar~ 

a clarificaco exigida, eujo resultado dever~ ser entregue ~ CAEIA/SUDEMA, na 

forma de separata, em uma via impressa e uma digital, no prazo estipulado e 

decidido em comum acordo; 

• Ap~s autoriza~o da SUDEMA para realizac~o de Audi~ncia Pblica, conforme 

previsto na Portaria SUDEMA n° 073 de 08 de agosto de 2012, o empreendedor 

providenciar, sob suas expensas, a divulga~~o do evento nos meios de 

comunica~~o, devendo apresentar ~ SUDEMA prova da comunica~~o; 

• Para a realiza~o de Audi~neia P~blica, o empreendedor encaminhar~ 

obrigatoriamente c6pias do RIMA para as seguintes entidades: uma (01) ao 

MINIST~RIO P~BLICO ESTADUAL, uma (01) a0 MINIST~RIO P~BLICO 

FEDERAL, e uma (01) para a Prefeitura em que se pleiteia a instala~~o do 

empreendimento. Devera o empreendedor anexar c6pia de documento que 

comprove o recebimento do RIMA pelos referidos ~rgos; 

• A SUDEMA incluir~ em seu site o EIA e 0 RIMA para consulta p~blica. 

DIRETRIZES ESPECiFICAS 

• O Termo de Refer~ncia ter~ validade de 01 (um) ano, a contar da data de 

recebimento por parte do empreendedor; 

• 0 resultado do estudo (EIA) dever~ ser apresentado em 01 (UMA) VIA 

IMPRESSA e 01 (UMA) VIA DIGIT AL; 

• 0 resultado do relat6rio (RIMA) dever~ ser apresentado em 02 (DUAS) VIAS 

IMPRESSAS e 01 (UMA) VIA DIGITAL': 

Uma via ficar~ obrigatoriamente na SUDEMA para consulta p~blica. 
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• Os documentos que necessitarem ser digitalizados dever~o ter a resolu~~o de 

300dpi, sem que haja altera~ao do tamanho original, a ser gravado em formato de 

figura TIF ou geoTIFF em caso de fotografias a~reas georreferenciadas ou 

imagens de sat~lites, que comp~em os produtos cartogr~ficos. 

• As fotografias dever~o permanecer no formato RAW contendo a data e hora 

acertada ao fuso, e se possivel com a etiqueta de posicionamento global ligada, 

caso o recurso esteja presente. 

• Todos os DADOS fruto de mensura~o dever~o ser apresentados de acordo com a 

Portaria n° 590, de 02 de dezembro de 2013, do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - INMETRO; 

• Os DADOS CARTOGRAFICOS dever~o ser georreferenciados no Sistema 

Geod~sico Brasileiro: SIRGAS2000; 

• Os produtos cartogr~ficos dever~o ser apresentados na PROJECO UTM; 

• Qualquer ponto que seja evidenciado para indicar um evento espacial ou qualquer 

memorial descritivo definidor de ~rea dever~ ser apresentado em tabela com suas 

coordenadas originais (geod~sicas) com suas respectivas transforma~~es para 

coordenadas planas X,Y (Ne E); 

• As refer~ncias altim~tricas dever~o ser medidas e ajustadas sobre um marco 

(Refer~ncia de Nivel), materializado nas proximidades do empreendimento e que 

seja transportado de alguma esta~~o altim~trica homologada pelo IBGE e que esteja 

preferencialmente mais pr6xima ao projeto; 

• A RN(Refer~ncia de Nivel) a ser materializada dever~ seguir a Norma de Servi~o 

n" 001/2008 do IBGE, que trata da padroniza~o de marcos geod~sicos'; 

• Os produtos cartogr~ficos dever~o ser apresentados em folha A0 com escalas 

gr~fica e num~rica; 

• Os produtos cartogr~ficos dever~o representar, separadamente, o que for 
• 4 ! demonstrando na AREA DE TNFLUENCIA e o que for demonstrando na AREA 

DTRETAMENTE AFETADA; 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RT AC002050.pdf 
3 ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pdf/padronizacao_marcos_geodesicos.pdf 

Area sujeita a impactos indiretos decorrentes e associados, mediante a interfer~ncia nas suas interrela~es 
ecol6gicas, sociais e economicas, anteriores ao empreendimento e resultantes deste, envolvendo inclusive 
os impactos nas rodovias que sero utilizadas para recebimento dos residuos. 
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ASPECTOS METODOLGICOS 

• Os mapas/cartas ou cartogramas que forem usados no EIA, devero ser 

apresentados tamb~m no RIMA. 
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Metodologicamente o Estudo Ambiental est dividido nas fases descritas abaixo, e 

posteriormente itemizadas neste Tenno: 

I - Identificac~o do Empreendimento: nesta fase destaca-se o estudo e defini~~o da melhor 

alternativa, sobre os aspectos t~cnicos, econ~micos e ambientais para o empreendimento e, 

posteriormente, descrito, justificado, delimitada sua ~rea de influ~ncia, principalmente, 

sendo caracterizado em suas fases de implanta~~o e opera~o. 

2- Legislao pertinente: Levantamento da legislaq~o federal, estadual e municipal 

incidente sobre o empreendimento em qualquer das suas fases. Analise do enquadramento 

do empreendimento na legislaqo federal, estadual e municipal de uso do solo e prote~~o 

dos recursos ambientais, notadamente em rela~o ~s ~reas com restri~es ambientais 

segundo a legisla~~o ambiental vigente no ~mbito da ~rea do projeto e de seu entorno 

imediato. Ser~o consideradas a legisla~~o de licenciamento ambiental, aspectos ambientais 

especificos e aspectos setoriais. 

3 - Diagnostico Ambiental da Area proposta para a implanta~o do empreendimento: esta 

fase consiste na caracteriza~~o das principais vari~veis dos meios fisico, bi~tico e 

antr~pico da ~rea de influ~ncia, que interferem ou podero sofrer interfer~ncia do 

empreendimento. 

4 -Prognostico e Avaliaco dos Impactos Ambientais: fase em que dever ser identificado 

e avaliado os impactos negativos e positivos do empreendimento, sobre as variveis ou 

componentes ambientais, qualificando e quantificando-os. 

5 Proposi~~o de Medidas Mitigadoras e Compensatorias: ap~s a qualificaq~o e 

quantificaq~o dos impactos significativos, sero identificadas medidas mitigadoras e 

compensatorias para tais impactos, que dever~o estar contempladas e inseridas em solu~~es 

especificas de engenharia, ou em solu~~es de carter ambiental. 

6 -Plano de Controle e Monitoramento Ambiental: finalizando parte do objetivo pr~tico 

do Estudo Ambiental, ser~o elaborados prograrnas e projetos a serem implementados nas 

fases de constru~~o e/ou de opera~~o do empreendimento. 
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SUDEm 



� 
SUDEm 

SECRETARIA DE ESTADO c, 4/ 
DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS ,

8 
,__/,,,,,,,, C""""' 

ocoseooeo veers # PRAIB SUPERINTEND~NCIA DE t ¢ 

ADMINISTRA~AO DO MEIO AMBIENTE Governo do Estado 

Independente da definir;:ao dos programas e projetos a serem elaborados estar diretamente 

relacionados ~s caracteristicas de cada obra, ao meio ambiente em que estar inserida, e 

aos impactos que dever~o causar, aspectos estes que ser~o identificados somente por 

ocasi~o do desenvolvimento do EIA/RIMA, alguns j s~o pr~-estabelecidos como 

necessrios, tais como: Programa de Comunica~~o Social, Programa de Educa~o 

Ambiental e Programa de Compensa~~o Ambiental. 

Muitas das medidas mitigadoras dever~o ser inseridas em projetos especificos, em solu~~es 

de engenharia, na fase de planejamento e projeto da obra. Por~m, outras medidas 

mitigadoras, bem como as compensatorias, dever~o ser implantadas na constru~~o e 

opera~o do empreendimento, incorporadas aos programas e projetos do Plano de Controle 

e Monitoramento Ambiental. Assim, os respectivos programas e projetos devero ser 

objetivamente detalhados, a nivel executivo, para a realidade da obra em estudo. 

Dado a sua natureza o TR ter validade de 01 (um) ano, a contar da data de recebimento 

por parte do empreendedor, podendo ser renovado, a crit~rio da SUDEMA. A seguir ~ 

apresentada uma itemiza~~o do EIA/RIMA, com algumas considera~es e recomenda~~es 

para o seu desenvolvimento. 

QRIENTAC~ES AQESTUDO DE IMPACTQ_AMBIENTAL 

O estudo dever~ apresentar, no minimo, os seguintes t~picos: 

1. INFORMAC~ES GERAIS 

IDENTIFICAC~O DO EMPREENDEDOR, 

• Nome ou razo social. 

• CNPJ e Registro no Cadastro T~cnico Federal. 

• Endere~o completo, telefone e e-mail. 

• Representante legal (nome completo, endere~o, fone e e-mail). 

• Pessoa de contato (nome completo, endere~o, fone e e-mail). 

IDENTIFICAC~O DA EMPRESA RESPONS~VEL PELOS ESTUDOS 

• Nome ou razo social. 

• CNPJ e Registro no Cadastro T~cnico Federal. 

• Endere~o completo, telefone e e-mail. 

CAEIA - COMISS~O DE ANALISE DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
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DADOS DA EQUIPE T~CNICA MULTIDISCIPLINAR; 

• Representante legal (nome completo, endere~o, fone e e-mail). 

• Pessoa de contato (nome completo, endere~o, fone e e-mail). 

• Nome. 

• Formao profissional. 

• Nmero do registro no respectivo Conselho de Classe, quando couber. 

• N~mero do Cadastro T~cnico Federal. 

• Curriculo profissional 

• ART quando couber. 

Observa~~o: cada membro da equipe t~cnica dever assinar o EIA na pagina de 

identifica~~o da equipe t~cnica multidisciplinar 
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1.2. CARACTERIZAK ~O DO EMPREENDIMENTO 

1.2.1 OBJETIVOS E JUSTIFICA TIV AS DO PROJETO 

Descri~~o do Projeto Executivo explicitando os objetivos gerais e especificos do 

empreendimento e sua justificativa em termos de import~ncia t~cnica, econ~mica, social e 

ambiental no contexto do municipio, da regiao metropolitana e do estado, incluindo: 

Descrio do Projeto Executivo explicitando os objetivos gerais e especificos do 

empreendimento e sua justificativa em termos de import~ncia t~cnica, econ~mica, social e 

ambiental no contexto do municipio, da regio metropolitana e do estado, incluindo: 

a) Descrever e detalhar o projeto, os dados t~cnicos e localiza~~o georreferenciada de toda 

a obra e infraestrutura associada: 

- Tens~o (kV); 

- Extenso total da Linha (km), largura e ~rea da faixa de servid~o; 

- N~mero estimado e altura de torres (estruturas padro e especiais, dist~ncia m~dia entre 

torres, dist~ncia minima entre cabos e solo, tipo e dimenso das bases); 

- Dist~ncias el~tricas de seguran~a e sistema de aterramento de estruturas e cercas; 

- Subesta~~es existentes que necessitem de amplia~o e a posi~~o dos p~rticos de entrada/ 

saida das novas L Ts; 

- Deserio sucinta das subesta~es, pot~ncia, ~rea total e do patio energizado, e o sistem 

de drenagem pluvial; 

CAEIA - COMISS~O DE ANALISE DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
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- Indica~~o de pontos de interliga~~o subesta~~es; 

- Identificar outras linhas de transmisso que mantenham a mesma faixa de servido, bem 

coma o distanciamento das mesmas. 

- Indicar as interfer~ncias da LT nas faixas de servid~o de rodovias, ferrovias, oleodutos e 

gasodutos, piv~s centrais e aer~dromos. 

b) Avalia~~o das politicas, planos e programas governamentais existentes, propostos e em 

implanta~o na ~rea de influncia do empreendimento, e sua compatibilidade com o 

empreendimento; 

c) Alcance socioecon6mico do projeto; 

d) Previso da evolu~o de atividades direta ou indiretamente ligadas ao empreendimento; 

e) Nivel de participac~o da comunidade local no planejamento e desenvolvimento do 

projeto. 

1.2.2DESCRICiQ DO EMPREENDIMENTO 

Apresenta~~o e caracteriza~~o do empreendimento com suas atividades relacionadas, 

devendo-se basear na alternativa tecnol6gica e locacional preferencial. Partindo da 

exposi~~o do contexto hist~rico e politico da concep~~o do empreendimento, apresentar as 

informa~~es relacionadas ao projeto em suas fases de implanta~~o e opera~~o, ilustrada por 

mapas, plantas, diagramas e quadros, contendo: 

• T~cnicas para lan~amentos de cabos da linha de transmisso considerando os 

diferentes ambientes ao longo do tra~ado; 

• Caracteriza~~o da(s) ~rea(s) destinada(s) ao canteiro de obra, incluindo layout e 

descri~~o de suas unidades, de oficinas mec~nicas e de postos de abastecimento; 

• Descri~~o da gera~~o e destina~o dos residuos e efluentes gerados durante a 

implanta~~o do empreendimento; 

• Estimativa dos volumes de carte e aterro, necessidades de acesso, de areas de bota- 

fora e de empr~stimo; 

• Estimativa da contrata~~o da mo-de-obra (empregos diretos e indiretos e 

qualifica~o necess~ria); 

• Indica~~o da localiza~~o das pra~as de montagem de torres; 

• Estimativa do fluxo de tr~fego; 

CAEIA - COMISSAO DE ANALISE DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
Av. Monsenhor Walfredo Leal, 181 -- Tambi~ - Jo~o Pessoa - PB - CEP 58.020-540 
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• Areas de supress~o de vegetaco destacando as Areas de Preserva~o Permanente e 

de Reserva Legal averbadas, considerando a faixa de servid~o e todas suas areas de 

apoio e infraestrutura durante as obras; 

• Diretrizes para logistica de sa~de, transporte e emerg~ncia m~dica das frentes de 

trabalho, e estimar a demanda prevista para utilizar os sistemas locais de saude no 

periodo de obras; 

• Restri~~es ao uso da faixa de servido e acessos permanentes; 

• Cronograma fisico da implanta~~o do empreendimento e estimar o custo do 

empreendimento; 

• A~~es/intervenes no ambiente natural necessarias/os opera~~o e manuten~~o da 

LT; 

• Identifica~~o e classifica~~o dos tipos de acidentes possiveis, relacionados ao 

empreendimento nas fases de instala~o e opera~~o, suas consequ~ncias, m~todos e 

meios de interven~~o; 

• Indica~~o das a~~es/interven~~es no ambiente natural necessarias para a opera~o e 

manuten~~o da LT; 

• Indica~o das restri~~es ao uso da faixa de servido; 

• Indica~~o dos acessos permanentes. 

INFORMAC~ES GERAIS 

Mapa de localiza~~o do empreendimento em escala 1/50.000 atrelado ao sistema de 

proje~~o e coordenadas geogr~ficas, seu posicionamento na diviso politico-administrativa, 

assinalando os seguintes pontos relevantes: comunidades rurais, setores censitrios do 

IBGE, cursos d'~gua e a~udes. 

Mapa de areas com restri~~es ambientais de uso (Unidades de Conserva~~o -UC, Areas 

de Preserva~~o Permanente APP, Areas Priorit~rias para a Conserva~~o da 

Biodiversidade, Comunidades Tradicionais, Projetos de Assentamento, etc.) e faixas de 

dominio e servido de rodovias e linhas de transmiss~o, por exemplo, as existentes na Area 

de Influ~ncia Direta (AID) do empreendimento. 
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1.2.4 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOL~GICAS 

Informar o valor total dos investimentos necessrios para implantaco do empreendimento 

( complexo como um todo ), no incluidos os investimentos referentes aos pianos, projetos e 

programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigac~o de 

impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre 

o financiamento do empreendimento. 

1.2.3 VALOR DE INVESTIMENTO 
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Apresenta~~o do processo de sele~~o das alternativas locacionais e tecnol~gicas para o 

projeto e suas respectivas justificativas, apresentando mapas em escala 1/25.000 que 

indique claramente as areas analisadas, especificando a area aprovada, com a localiza~~o 

do empreendimento em rela~~o ~s areas circunvizinhas, dist~ncias e pontos referenciais 

conhecidos, incluindo bacia hidrogr~fica, estado e municipio. 

Para a justificativa da ~rea selecionada, dever~o ser apresentados os procedimentos 

adotados na fase do licenciamento. Para tanto deverao ser considerados, no minimo, os 

seguintes dados: 

a) Necessidade de abertura de estradas de acessos; 

b) Interfer~ncia em areas de import~ncia biol~gica, ~reas priorit~rias para a 

conservaao da biodiversidade (Minist~rio do Meio Ambiente) e em ~reas legalmente 

protegidas; 

e) Interferencia na paisagem; 

d) Estimativa de ~rea com cobertura vegetal, por tipologia de vegeta~~o, passivel de 

ser suprimida, em hectares, e seu efeito sobre a estratifica~~o original (corte raso ou 

seletivo), destacando as Areas de Preserva~~o Permanente e de Reserva Legal, 

considerando a faixa de servido e todas suas areas de apoio e infraestrutura durante as 

obras; 

e) Necessidade de realoca~~o populacional; 

f) Intercepta~o de ~reas urbanas; 

g) Interfer~ncia em quilombolas, e em Terras Indigenas,projetos de assentamento, 

comunidades outras comunidades tradicionais. Interfer~ncia em patrimonio 

espeleo16gico, arqueo16gico, hist6rico e cultural; 

h) Interfer~ncia em corpos hidricos; 
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1.2.5. AREAS DE INFLU~NCIA 

Para as alternativas tecnol6gicas deverao ser discriminadas cada uma <las atividades a 

serem desenvolvidas no empreendimento justificando a escolha das tecnologias 

adotadas e apresentando, quando necessario, refer~ncias de outros projetos. 

Defini~~o e justificativa dos limites da ~rea geogr~fica diretamente afetada (ADA), de 

influ~ncia direta (AID) e de influ~ncia indireta (AII) pelos impactos do projeto. A ADA, 

AID e a All engloba o ambiente susceptivel de sofrer, diretamente ou indiretamente, 

efeitos significativos da implanta~~o e opera~~o do projeto. Cont~m tamb~m as diferentes 

areas de incidencia dos impactos para as diversas variveis enfocadas, bem como a area de 

incidencia dos mesmos. 
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Quanto aos Mapas de Areas de Influ~ncia, sugerem-se as seguintes escalas para 

mapeamento: ADA em escala 1/25.000, AID em escala 1/100.000 e All em escala 

1/100.000. 

2. LEGISLAC ~O PERTINENTE 
Para esta fase elencar e adotar o arcabou~o normativo relacionado ~ atividade da Linha de 

Transmisso, devendo ser observadas todas aquelas pertinentes ~ instala~~o do 

empreendimento em suas vers~es atualizadas. Deve ser incluida a legisla~~o dos tr~s niveis 

do ente p~blico: federal, estadual e municipal. 

3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA AREA 
Descri~~o e anlise dos fatores ambientais e suas intera~es, de modo a caracterizar a 

situa~~o ambiental da ~rea de influencia, antes da implanta~~o do empreendimento. O 

CAEIA - COMISS~AO DE ANALISE DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENT AL 

indicadas no Item 3 - Areas de influ~ncia, deste Termo de Refer~ncia. 

do meio natural e antr~pico susceptiveis de serem afetados por sua realiza~o, expondo 
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diagn6stico devera englobar os fatores susceptiveis de sofrer, direta e/ou indiretamente, $ 
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rela~~es e intera~~es entre os diversos componentes do ambiente e abordando as diferentes 

formas de apropria~~o do meio pela populaco, tendo em vista valores sociais, culturais e 

economicos. 

3.1 MEIO FiSICO 

3.1.1- CLIMA E CONDIC~ES METEOROLOGICAS 

• Precipitac~o: chuvas minima, m~dia e maxima mensal e anual; delimitac~o do 

periodo seco e chuvoso; 

• Ventos: dire~~o, sentido e velocidade m~dia mensal e anual; 

• Temperatura do ar: temperatura minima, m~dia e maxima mensal e anual; 

• Umidade relativa do ar: minima, m~dia e maxima mensal e anual; 

Os estudos climatologicos devem utilizar, na medida do possivel, s~ries hist~ricas com 

minimo de 30 anos de dados para temperatura m~dia, precipitao mensal e anual m~dia e 

umidade relativa do ar na caracteriza~o climatologica do local do empreendimento. A 

caracteriza~~o do regime pluviom~trico tamb~m deve utilizar dados de uma esta~o 

pr~xima ao empreendimento com s~rie hist~rica (Normal Climatologica) com mais de 30 

anos de dados sendo que os gr~ficos para os eventos m~dios, minimos e m~ximos de 

precipitaco mensal devem seguir o padr~o do ano hidrolgico regional. 

3.1.2 - GEOLOGIA 

• Caracteriza~~o geologica da AID e da AII do empreendimento; 

• Mapa Geol6gico em escala 1 :250.000 ate I: I 00.000 da ATD e da AH incluindo a 

coluna geologica tipo com descri~~o de cada litologia, com respectivas fontes de 

dados; 

• Descri~~o geologico-geot~cnica da ~rea contemplando a natureza e as camadas 

constituintes do subsolo, o nivel do len~ol fre~tico, as sondagens e ensaios do solo; 

• Caracterizar as areas de apoio (jazidas/empr~stimos e deposi~o de material 

excedente) a serem utilizadas na obra, com respectiva localiza~o geografica; 

3.1.3 - GEOMORFOLOGIA 

Caracteriza~~o da geomorfologia geral incluindo: 
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• Compartimenta~o topogr~fica da area de influencia; 

• Tipo de forma de relevo dominante na area estudada; 

• Classifica~~o das formas de relevo quanto ~ sua origem; 

• Caracteristicas din~micas do relevo (presen~a ou propens~o ~ eros~o acelerada e 

assoreamento, areas sujeitas a inunda~~es, destacando os demais fen~menos 

caracteristicos da ~rea); 

• Mapa Geomorfol6gico em escala 1/25.000 contemplando toda a All com suas 

tipologias pertinentes e com respectivas fontes de dados; 

• Carta imagem com isoipsas (curvas de nivel) com cotas altim~tricas e curvas de 

nivel a cada 5 (cinco) metros correspondentes a toda AID; 

• Mapa de declividade de terreno contemplando as faixas de declividade, com os 

seguintes intervalos: 0% a 5% (Plano), 5% a 10% (Suave Ondulado ), 10% a 15% 

(Ondulado), 15% a 25% (Muito Ondulado), 25% a 47% (Forte Ondulado), 47% a 

100% (Areas de Uso Restrito), e maiores que 100% (Area de Preserva~~o 

Permanente), em escala de 1/25.000 contemplando toda a AID. 

3.1.4-SOLO 

• Caracteriza~o dos solos da AII, AID e ADA, incluindo defini~~o de classes de 

solo presentes e sua caracteriza~~o morfol~gica e analitica, inclusive de coeficiente 

de percola~~o; 

• Mapa Pedol6gico (Solos) em escala 1 :250.000 ate 1: 100.000 contemplando toda a 

All, das classes de solo presentes e sua distribui~~o espacial individual ou por 

associa~~o (quando no forem passiveis de representa~~o isolada) com respectivas 

fontes de dados. 

Considerar nos estudos de solo a serem realizados na area do empreendimento: 

• Caracteriza~o dos aspectos morfol~gicos, fisicos e quimicos dos principais tipos 

de solos existentes nas areas de estudo do empreendimento; 

• Apresenta~~o de mapa pedologico em escala compativel; 

• Descri~~o de perfis de solos existentes; 

• Descri~~o e mapeamento do terreno e condi~~es dos solos na rea do projeto. 
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3.1.5- RECURSOS HiDRICOS 

Caracteriza~~o dos recursos hidricos na ADA, AID e da AII, incluindo: 

• Aguas Superficiais: bacias hidrogr~ficas com seus mananciais, regime hidrologico, 

riscos de inunda~o e rede de drenagem; 

• Qualidade das ~guas: caracteriza~~o fisico-quimica e bacteriologica das ~guas 

superficiais de acordo com a Resolu~~o CONAMA 357/2005, da Area Diretamente 

Afetada (ADA) do empreendimento, com boletim analitico do laborat6rio 

respons~vel pelas an~lises; 

• Uso das aguas na bacia hidrogr~fica onde ser~ realizado o empreendimento, com 

identifica~~o dos usos para abastecimento dom~stico e industrial, preserva~~o da 

fauna e flora, irriga~o, lazer e turismo; 

• Mapa hidrogr~fico e de qualidade da ~gua superficial em escala 1/25.000 da ADA, 

AID e da AII com sobreposio de pontos amostrais de qualidade. 

• Mapa da bacia hidrogr~fica (Ottobacia) em escala de 1/50.000 com base na 

numera~~o concebida pelo m~todo Otto Pfafstetter (subdivis~o de niveis) para os 

niveis 4, 5 e 6, que englobam a ~rea do empreendimento e os dados fisiogr~ficos 

das mesmas (~rea, declividade m~dia, altitude m~dia, declividade do curso de ~gua 

principal, ordem dos cursos de ~gua,); 

• Balan~o hidrico climatologico e vaz~es de refer~ncia, para os principais cursos de 

agua da ~rea, utilizando dados das esta~es de medi~~o mais proximas do 

empreendimento contemplando series hist6ricas de dados de no minimo trinta anos; 

• Carta imagem do aspecto do relevo com os divisores das microbacias e rede de 

drenagem fluvial, sobrepostos; 

• Perfil litol~gico, estimativa de volume de ~gua do aq~ifero subterr~neo caso 

pretenda-se explorar gua; 

• Estudos para determina~o da qualidade das ~guas subterraneas utilizando-se os 

mesmos par~metros contemplados na Resolu~~o CONAMA N" 396 de 03/04/2008. 

Deve-se elaborar carta imagem com a localiza~~o dos pontos amostrados. 

• Medidas que minimizem as altera~~es do nivel do len~ol fre~tico; 

• Determina~~o dos riscos do sistema de drenagem das aguas pluviais, com 

identifica~~o com possiveis pontos de lan~amentos e ac~mulo de ~gua na rea do 

empreendimento. 
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3.1.6- ESPELEOLOGIA 
Estudar o patrimonio espeleologico na ~rea de influ~ncia direta, conforme estabelecido no 

Decreto n? 99.556/90. Dever~ ser realizada a caracteriza~~o do levantamento 

espeleol6gico, incluindo: 

• Realiza~~o do levantamento do potencial de ocorr~ncia de cavidades, conforme 

metodologia que deve considerar informa~~es de aspectos geologicos, 

geomorfol~gicos e hidrogr~ficos. 

• Delimita~~o na Area de Estudo, a localiza~~o dos componentes do 

empreendimento, os pontos de cavernas cadastradas nas bases de dados do CANIE- 

CECA V/ICMBio e de grupos de espeleologia, ou conhecidas pela popula~~o local. 

• Com base na consulta da Carta de Classes de Potencialidade Espeleol6gica 

(CECA VE) caracterizar a area do empreendimento. Apresentar Relat6rio de 

campo, incluindo: a representa~o gr~fica dos pontos e caminhamentos registrados 

em aparelho GPS; a descri~~o dos locais amostrados, incluindo os aspectos lito- 

estruturais, aspectos geomorfol6gicos e pedol6gicos; a discussao dos aspectos 

observados em rela~~o ~ favorabilidade de ocorr~ncia de cavidades, no sentido de 

verificar a correla~~o com as ~reas definidas como de alto potencial; e a redefinio 

das classes de potencial espeleologico, caso necess~ria. 

• Executar estudos detalhados, caso se configure a possibilidade de impacto 

ambiental sobre as cavidades naturais subterraneas ou em areas distantes at~ 250 

metros das cavidades, que atendarn aos requisitos legais dispostos no Decreto N° 

6640/2008 e na Instruq~o Normativa MMA n° 02 de 30 de agosto de 2017. 

3.1.7- SISMICIDADE 

Caracterizar a ocorr~ncia (distribuio geogr~fica, magnitude e intensidade) de 

movimentos sismicos, incluindo hist6rico de eventos. 

3.1.8 - RECURSOS MINERA IS 

Identificar junto a ANM, os processos de extra~~o de minerais existentes na area de 

influ~ncia direta, com localizao geografica das diferentes ~reas registradas, incluindo 

informac~es sobre a situa~~o dos processos (requerimento/autoriza~o de pesquisa ou 

lavra), observando possiveis interferencias no arranjo empreendimento. 
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3.1.9- AVALIACO DE RUiDOS 

• Caracterizar os indices de ruidos, na area de influ~ncia direta do empreendimento, 

em atendimentos as normas da ABNT e CONAMA. 

• Descrever as principais fontes de ruidos do empreendimento, para as fases de 

implanta~~o e opera~~o. 

3.2 MEIO BI~TICO 
O diagnostico dever~ abranger a ~rea de influ~ncia direta e indireta do empreendimento, 

n~o devendo se limitar ~ rela~o e descriao das esp~cies, mas apresentar resultados, como 

a caracteriza~~o das comunidades faunisticas e floristicas de cada um dos ambientes da 

area de interesse e os processos biologicos inerentes a elas, a intera~~o entre estes 

ambientes e avalia~o da press~o do empreendimento sobre os bi~topos. 

Considerar, no diagnostico do meio bi~tico, a fauna e a flora, destacando as esp~cies 

indicadoras da qualidade ambiental, de valor cientifico e econ~mico, raras e ameaadas de 

extin~~o e as areas de preserva~~o permanente. Dever~o ser mapeados os tipos de habitats, 

com indica~~o do tamanho em termos percentuais e absolutos. 

Dever~o ser caracterizados, por meio de levantamentos de dados prim~rios e secund~rios, 

os ecossistemas presentes nas areas atingidas pelas interven~~es do projeto, descrevendo a 

flora e a fauna nas ~reas de influ~ncia do local de interesse, seus habitats (incluindo ~reas 

antropizadas), sua distribui~~o, relev~ncia e interferncia na biota regional, determinando o 

grau de import~ncia ambiental e econ~mica para as principais esp~cies existentes na 

regi~o. 

O diagnostico do meio bi~tico dever~ subsidiar a indica~~o e localiza~~o de areas a serem 

preservadas ou areas a serem recuperadas e considerar a localiza~o do empreendimento 

em rela~o a Unidades de Conserva~~o ou zonas de amortecimentos. 

Os locais de amostragem da fauna dever~o ser os mesmos da flora. Dados secund~rios 

poder~o ser utilizados para complementaco do diagnostico. 

Deve incluir descri~~o sucinta dos procedimentos metodol~gicos utilizados no trabalho de 

campo para levantamento da fauna e da flora, assegurando um n~mero de campanhas 

suficientes para a caracteriza~o dos ambientes e grupos faunisticos, detalhando o esfor~o 

amostral. 
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Quantifica~~o e qualificao da vegeta~o diretamente afetada e a ser suprimida, 

caracterizando seu estado de conserva~o e estrutura e rela~~o de impacto sobre os 

ambientes remanescentes. 

Destacar em todas as classes relacionadas ~s esp~cies da fauna ou flora que possam servir 

como indicadores biologicos de altera~~es ambientais e de qualidade ambiental, 

migratorias e de interesse para a sa~de p~blica, como animais pe~onhentos e os vetores de 

doen~as. 

3.2.1- CARACTERIZAC~O DA FLORA 

Descrever e caracterizar a cobertura vegetal, indicando a sua extens~o e distribui~o em 

mapa georreferenciado identificando rede hidrogr~fica, biomas, corredores ecol~gicos, 

areas protegidas por legisla~~o e outras ~reas com potencial para ref~gio de fauna. O 

levantamento da vegeta~o deve incluir esp~cies arb~reas, arbustivas, subarbustivas, 

herb~ceas, epifitas e lianas. O levantamento floristico deve ser realizado em todos os 

estratos fitofision~micos, inclusive nos ambientes alagaveis. A caracteriza~~o da flora deve 

consistir na amostragem qualiquantitativa, devendo o estudo apresentar, no minimo: 

• Identificaco e mapeamento das fitofisionomias presentes. 

• Identifica~o e mapeamento dos fragmentos florestais indicando suas ~reas (em 

hectare) e seus est~gios secessionais. 

• Lista de esp~cies da flora informando: 

► Ordem, familia, nome cientifico, nome vulgar; 

»> Estado de conserva~o, considerando as listas oficiais de esp~cies ameaadas, tendo 

como refer~ncia CITES, IUCN, MMA, listas estaduais e municipais; 

»> Georreferenciar o local onde foram encontradas aquelas amea~adas de extin~o; 

> Condi~o bioindicadora, end~mica, rara, exotica, no descrita pela ci~ncia e no 
descrita para regio. 

> Estudos fitossociologicos, com estimativa dos par~metros de estrutura horizontal, 

tais como: densidades absoluta e relativa, frequ~ncia, dominancias absoluta e relativa, e 

indice de diversidade; 

Tamb~m devem ser incluidas as seguintes informa~~es: 
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• Cobertura vegetal: caracteriza~~o da cobertura vegetal original e presente na ADA, 

AID e na All, uso da vegetaqo e diferentes estratos vegetais; densidade da vegetac~o e 

levantamento floristico da AID, com identifica~~o das esp~cies raras e amea~adas de 

extin~~o; 

• Procedimento metodol6gico adotado, incluindo os periodos das campanhas, se 

houve consulta a cole~~es, levantamento bibliogrfico, bem como indicar os m~todos de 

coleta de dados; 

• Para as ~reas destinadas ~ supress~o vegetal, apresentar o rendimento lenhoso e 

respectiva destina~~o; 

• Identificar as esp~cies protegidas por lei, particularmente aquelas com restriqo de 

corte; 

• Mapa Fitossociol6gico em escala 1/15.000 referente a AID, com seus respectivos 

estratos vegetacionais sucessionais, bem como suas areas; 

• Mapa indicando os im~veis rurais afetados pelo empreendimento, bem coma as 

intervenes nas areas destinadas ~s Reservas Legais e/ou Areas de Preserva~~o 

Permanente -APP (quando houver); 

3.2.2-CARACTERIZAC~O DA FAUNA 

Para o diagnostico faunistico ser~ utilizado o somat~rio de dados prim~rios (coletas de 

campo) e secund~rios (bibliogr~ficos), estes ~ltimos, sendo uma compila~~o de informa~~o 

sobre os grupos alvo na area de estudo, publicados ou n~0. Grande parte dos dados 

secund~rios dever~ estar disponivel na forma de artigos cientificos, relatrios de impacto 

ambiental anteriores, bem como no acervo das cole~~es cientificas de alguma Institui~o 

de Ensino Superior (IES), no caso da Paraiba, dever~ ser o Departamento de Sistem~tica e 

Ecologia, da Universidade Federal da Paraiba. 

Faz-se necessario a obten~o, pela equipe respons~vel pelo estudo, cartas de aceite de 

dep~sito de material biol~gico junto aos curadores das Cole~~es Biol~gicas das IES, 

institui~~o parceira e fiel deposit~ria do patrim~nio gen~tico do Brasil. 

Para a identifica~o das esp~cies animais presentes, inclusive aquelas end~micas do 

Bioma, e/ou amea~adas de extin~~o na ADA, AID e na AI, devero ser adotados os 

procedimentos abaixo elencados, al~m da apresenta~~o atrav~s de mapas em escala de 

1/25.000 at~ 1:50.000. 
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DESTACA-SE QUE O LEVANTAMENTO DOS DADOS PRIM~RIOS DE FAUNA 

ORIENTA QUE AS A TIVIDADES DE CAMPO DEVEM REALIZADAS EM DUAS 

CAMPANHAS, SENDO UMA EM ESTA~~O SECA E OUTRA EM ESTACO 

CHUVOSA; uma vez que ~ preciso levar em considera~~o que as dr~sticas oscila~~es 

pluviom~tricas e climaticas entre as esta~~es que ocorrem, as quais influenciam 

diretamente na disponibilidade de alimentos, fazendo com que o processo migrat~rio de 

outras esp~cies seja bastante intenso. Desse modo, ~ fundamental que a sazonalidade seja 

incorporada ao desenho amostral, de uma forma otimizada, visando aproveitar da melhor 

forma possivel os recursos e o tempo investido no estudo. 

As coletas s~ poder~o ser iniciadas ap~s emiss~o da devida Autoriza~~o pela Divis~o 

de Fauna - DIFAU desta SUDEMA, cujas tratativas e obten~~o de Termo Especifico 

para o diagnostico da FAUNA se dar~o de forma exclusiva no ~mbito daquela 

Divis~o. Para tanto, segue anexado ao presente documento, um Termo de Refer~ncia 

exclusivo para o levantamento dos dados de FAUNA elaborado pela DIFAU/SUDEMA. 

3.3 MEIO ANTR~PICO 

0 diagn6stico devera apresentar a capacidade de suporte da estrutura urbana do municipio 

face ~ realiza~~o do empreendimento, tendo em vista a qualidade socioambiental atual das 

areas ocupadas e a serem ocupadas e os impactos sobre sua estrutura socioecon~mica e 

urbana, com rela~o a: 

• Presta~~o de servi~os urbanos b~sicos; 

• lnfraestrutura de saneamento; 

• Sistema vi~rio e transportes; 

• Altera~~o de fluxos migratorios rural/urbano e regional; 

• Altera~~o na demanda de empregos; e 

• Altera~~o da estrutura comunitaria. 

A ~rea de influencia direta dever~ ser caracterizada com informa~~es b~sicas sobre a 

popula~o economicamente ativa, os equipamentos urbanos existentes e o nivel de vida 

(educa~~o, sa~de, seguran~a p~blica, lazer, cultura e organiza~~es sociais). 
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Em rela~~o aos bens culturais (material e imaterial) e arqueol~gicos, identificados na AID 

do empreendimento observar os procedimentos definidos na INSTRUCO 

NORMATIVA N" 001, de 25 de mar~o de 2015, do IPHAN, para fins de obten~~o de 

Anu~ncia para o licenciamento ambiental. 

Dever ser verificada a exist~ncia de comunidades tradicionais que por ventura utilizem 

como forma de representa~o cultural ou atividade econ~mica os recursos naturais da ~rea. 

Os question~rios aplicados junto ~ populao, devidamente preenchidos, dever~o ser 

apresentados como anexo do EIA/RIMA. 

3.4-USO E OCUPAC~O DO SOLO 

• Identifica~~o e delimita~~o em escala adequada na AII do meio antr~pico, das ~reas 

de expansao urbana, industrial e turistica e dos principais usos do solo: residencial, 

comercial, industrial, de recrea~~o, turistico, areas de preserva~~o, agricultura, 

pecuria e atividades extrativas, bem como dos equipamentos urbanos e elementos 

do patrimonio hist6rico, arqueol6gico, paisagistico e cultural, anexando as 

disposi~~es legais do zoneamento; 

• Carta imagem com sobreposi~~o do layout do empreendimento, tendo como pr~- 

requisito a ortofotodigital com data superior a 2008; 

• Mapa de Uso e Ocupa~~o do Solo em escala 1/15.000 referente a AID, com suas 

respectivas terminologias(~rea consolidada, remanescente de vegeta~~o nativa e 

pousio), conforme preconiza a Lei Federal n° 12.651/2012; 

• Recibo de Inscri~~o do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos im~veis rurais 

situados na ADA; 

• Mapa de Aptido Agricola em escala 1/25.000 referente a AII, com respectiva fonte 

de dados; 

• Mapa de fragilidade arnbiental em escala 1/15.000 AID definida em cinco classes 

ou niveis hier~rquicos (muito baixa, baixa, m~dia, alta e muito alta), utilizando os 

seguintes fatores na an~lise da fragilidade: pedologico (solos), declividade, uso e 

ocupa~~o do solo (com as tipologias de uso), dist~ncia de rios e riachos e dist~ncia 

de nascentes e a~udes; 
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• Mapa de Susceptibilidade ~ Eros~o em escala 1/15.000 AID definida em tr~s 

classes ou niveis hier~rquicos (baixa, m~dia e alta susceptibilidade) utilizando os 

seguintes fatores na an~lise: pedologico (solos), declividade e uso e ocupa~~o do 

solo ( com as tipologias de uso ); 

• Identifica~o da tipologia de usos nas ~reas urbanas (comercial, residencial, 

hoteleiro, industrial, sade, servios etc.); 

• Grau de interfer~ncia e/ou altera~o da paisagem com a implanta~~o do 

empreendimento; 

• Identificac~o das interfer~ncias do empreendimento na estrutura vi~ria existente, 

tanto para a fase de implantac~o quanto para a fase de opera~o do 

empreendimento; 

• Descrever as tratativas e/ou decis~es referentes aos aspectos ambientais e de uso e 

ocupa~~o do solo da area que foram ou est~o sendo tratadas no ~mbito do 

Minist~rio Publico, do Poder Judicirio ou de outras institui~~es p~blicas; 

• Compatibiliza~~o do projeto com os empreendimentos e adensamentos urbanos 

localizados nas areas vizinhas. 

3.5-UNIDADES DE CONSERVAC~O (UCS) 

• Listar e mapear as UCs (federais, estaduais, municipais e particulares -RPPN) 

existentes na area de influ~ncia do empreendimento (bem como as propostas de 

cria~~o de Unidades de Conserva~~o em andamento junto aos ~rgos federais, 

estaduais e municipais), informando ainda o distanciamento deste em rela~~o ~s 

UCs, o bioma e a bacia hidrogr~fica onde est~o inseridas; 

• Mapa de Areas Priorit~rias para a Conserva~~o em escala 1/25.000 ou 1/50.000 

referente a All, tendo como base as Areas Prioritarias para a Conservaqo, Uso 

Sustent~vel e Reparti~~o dos Beneficios da Biodiversidade (Portaria n° 463, de 18 

de Dezembro de 2018) do Minist~rio do Meio Ambiente; 

• Apresentar avalia~o dos possiveis impactos e comprometimentos decorrentes da 

implanta~~o e opera~~o do empreendimento sobre as UCs existentes (inclusive 

RPPNs) e em processos de cria~~o ou recategoriza~~o em andamento junto aos 

~rg~os federais, estaduais e municipais, contemplando a indica~~o de medidas 
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mitigadoras e compensatorias ou alternativas de conserva~o dos recursos 

biol~gicos e socioculturais que se pretende conservar; 

• Caso o empreendimento afete Unidade de Conserva~~o especifica ou sua zona de 

amortecimento, dever~ ser apresentada anu~ncia do rgo respons~vel pela gest~o 

da referida unidade; 

• Elaborar quadro comparativo das Unidades de Conserva~~o federais, estaduais, 

municipais e particulares, encontradas nas areas de influ~ncias direta e indireta, 

relacionando as informa~~es pesquisadas, tais como: documento legal de cria~~o, 

~rea, limites definidos, categoria de manejo, situa~~o fundi~ria, o bioma onde est~ 

inserida; 

• Apresentar sugest~es de Unidades de Conserva~o a serem beneficiadas ou criadas 

com o recurso da compensa~~o ambiental, com base nos estudos desenvolvidos 

para a elaborag~o do EIA/RIMA. 

• Apresentar o c~lculo do Grau de Impacto e respectivo valor da Compensa~~o 

Ambiental conforme preconiza a Lei 9.985/2000 (Lei do SNUC). 

4. PROGNOSTICO 
CORRELA~~O DOS MEIOS FiSICO, BI~TICO E ANTR~PICO DO DIAGNOSTICO 

AMBIENTAL COM A CONCEPC~O DO EMPREENDIMENTO 

Neste t~pico deve ser realizada a an~lise integrada dos aspectos fisicos, bi~ticos e 

antr~picos do Diagnostico Ambiental e defini~~o das premissas ambientais para elabora~o 

do projeto. Dever~o ser apresentados: 

a) Layout geral do empreendimento; 

b) Mapas de localiza~~o da ~rea do empreendimento em escala adequada, contendo o local 

da obra a ser licenciada; o perimetro urbano do municipio; vias de acesso; articula~~o 

vi~ria; ~rea da microbacia/Ottobacia de nivel 5de interfer~ncia; faixas de dominio de 

rodovias; dist~ncia em rela~o a unidades de conserva~o; posicionamento e nome das 

comunidades rurais; curso d'~gua de riachos/c~rregos; 

e) Projeto do empreendimento em escala adequada, com loca~~o do perimetro da ~rea, ~rea 

de interfer~ncia e entomo imediato, perimetro do im6vel rural que o envolve, rnalha de 

coordenadas, e uso e ocupa~~o do solo da ~rea e do seu entorno; 
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d) Memorial descritivo do projeto, contendo: quadro de areas com porcentagem de 

ocupa~~o do solo por usos e atividades; 

e) Caracteristicas gerais do empreendimento, quanto ~ ocupa~~o e aos tipos de uso; 

f) Mapa de usos de acordo com a proposta de ocupa~~o da ~rea; 

g) Fluxogramas de funcionamento; 

h) Concep~~o dos sistemas de abastecimento de ~gua; 

i) Concep~~o dos sistemas de esgotamento sanit~rio; 

j) Concep~~o dos sistemas de limpeza e manejo de residuos s~lidos; 

k) Concep~~o dos sistemas de drenagem e manejo das ~guas pluviais; 

I) Concep~o dos sistemas de fornecimento e distribui~o de energia el~trica 

m) Movimenta~~o de terra, indicando as possiveis areas de empr~stimo e bota-fora a serem 

utilizadas para esse tipo de servi~o e instala~~o do empreendimento. 
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ANALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

An~lise com identifica~~o, previs~o da magnitude e interpreta~~o dos prov~veis impactos 

ambientais nas fases de planejamento, implanta~~o e opera~~o do empreendimento sobre o 

meio fisico, biol~gico e antr6pico. 

Constar~ na previso da magnitude, considerando graus de intensidade e dura~~o dos 

impactos identificados, especificando os indicadores de impacto, m~todos e t~cnicas de 

previs~o utilizadas, bem como crit~rios adotados para a interpreta~~o e an~lise de suas 

intera~~es. Os niveis de magnitude dever~o ter uma correla~o com intervalos num~ricos 

devidamente justificativos. A an~lise deve ser apresentada em duas formas: 

• Sintese conclusiva dos impactos relevantes de cada fase prevista para o 

empreendimento - planejamento, implanta~~o e opera~o - acompanhada da an~lise 

(identifica~~o, previso da magnitude e interpretac~o) de suas intera~~es; 

• Descri~~o detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante considerado 

no diagn6stico arnbiental (meio fisico, biol6gico e antr~pico), dando previso da 

magnitude e interpreta~~o. 

Os impactos ambientais poder~o ser avaliados atrav~s da superposi~~o de cartas, associada 

a metodologia de matriz de impactos ambientais, bem como na metodologia de fragilidade 

ambiental. 

A sintese dos impactos ambientais, positivos e negativos, previstos em cada fase do 

empreendimento, dever permitir o progn6stico da qualidade ambiental 
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influ~ncia direta e indireta no caso de ado~~o da alternativa selecionada, e na hip~tese de 

sua n~o implementa~~o, determinando e justificando os horizontes de tempo considerados. 

a) Na fase de planejamento do empreendimento, no minimo: 

• Impactos sobre a estrutura urbana do entomo; 

• Impactos sobre o uso e ocupa~~o do solo da regio; e 

• Impactos sobre a valoriza~~o imobili~ria na regi~o. 

b) Na fase de instalaco do empreendimento, no minimo; 

• Inc~modos provocados na popula~~o por ruidos, polui~~o do ar, vibra~~es sonoras 

e do solo e tr~fego de m~quinas, em fun~o da instala~ao das obras e das atividades 

desenvolvidas na rea do empreendimento; 

• Tnterferencia das obras nos sistemas de infraestrutura e nos equipamentos urbanos; 

• Impactos dos movimentos de terra nos corpos d'~gua (se for o caso); 

• Altera~~es no lencol fre~tico, na estabilidade dos solos e sobre as funda~~es das 

edifica~~es vizinhas ~s obras, em fun~o do movimento de terra previsto; 

• Impactos relativos ~s condi~~es de permeabilidade, infiltra~o e escoamento 

superficial; 

• Impactos sobre as vaz~es, fluxo e alimenta~~o dos recursos hidricos; 

• Interfer~ncia com fen~menos biol~gicos (fonte de alimento, sitios de reprodu~~o, 

abrigo, presenc;:a de microhabitats especificos, etc); 

• Interfer~ncia das obras no patrimonio hist~rico e paisagistico. 

e) Nafase de opera~~o do empreendimento, no minimo: 

• Impactos sobre o comportamento hidr~ulico dos cursos d'~gua; 

• Impactos sobre a fauna e a flora; 

• Impactos do incremento de popula~o, estimada de acordo com os par~metros de 

uso e ocupa~o dos solos adotados pela legisla~o urbanistica municipal, sobre o 

entomo e sobre a estrutura e infraestrutura urbana do entorno; 

• Altera~es na estrutura produtiva; 

• Impacto visual, paisagistico e ac~stico; 

• Altera~~o na valoriza~~o imobili~ria; 
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5. PROPOSIC~O DE MEDIDAS MITIGADORAS 

• Progn6stico da gualidade ambiental nas areas de influencia do empreendimento 

quando; Da nao implantac~o do empreendimento e Com a implanta~~o do 

empreendimento. 

Proposi~o de medidas que visem minimizar os impactos adversos identificados e 

quantificados, com o detalhamento de processos, m~todos, tecnologias e a~~es que 

conduzam ~ elimina~~o, redu~~o ou compensa~o dos danos ambientais, justificando 

inclusive os impactos que no podem ser evitados ou mitigados. Essas medidas dever~o ser 

apresentadas e classificadas quanto a: 

• Sua natureza preventiva ou corretiva, avaliando, inclusive, a efici~ncia dos 

equipamentos de controle de polui~~o em rela~o aos padres de disposi~o de 

fluentes liquidos, emiss~es atmosf~ricas e residuos s~lidos; 

• Fase do empreendimento em que dever~o ser adotadas: planejamento, implanta~o, 

opera~o e para o caso de acidentes; 

• Fator arnbiental a que se destinam: fisico, biol6gico e socioecon6mico; 

• Prazo de perman~ncia de suas aplica~~es: curto, m~dio ou longo; 

• Responsabilidade pela sua implementa~~o: empreendedor, poder p~blico ou outros; 

• Proposi~~o de medidas compensatrias. 
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6. PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 
Ap~s o diagnostico e a an~lise dos impactos ambientais, dever~o ser propostos programas 

com o intuito de efetivar os sistemas de controle e manter/ melhorar a qualidade ambiental 

do empreendimento e suas areas de influ~ncia, conforme os exemplos a seguir: 

- Programa de monitoramento da qualidade dos corpos d'~guas; 

- Programa de resgate e reloca~~o de fauna; 

- Programa de contrata~o de m~o de obra e servios; 

- Programa de educa~~o ambiental; 

- Programa de comunicac~o social; 

- Programa de recomposi~o das ~reas de empr~stimo e bota-fora; 

- Programa de gerenciamento de residuos s61idos; 

- Programa de preven~~o, monitoramento e controle de processos erosivos. 
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Dever~o ser elaborados tamb~m, em atendimento ~ Instru~~o Normativa N? 001/2015 do 

Instituto do Patrim~nio Hist~rico e Artistico Nacional - IPHAN os Programas de Protec~o 

ao Patrim~nio Cultural e Prospec~~o Arqueol~gica, bem como o Programa de Educa~~o 

Patrimonial, os quais dever~o ser aprovados pelo ~rg~o competente. Ressalte-se que, em 

caso de aprova~~o do EIA/RIMA pela SUDEMA, a emisso da Licen~a Pr~via do 

empreendimento est condicionada ~ emisso de Termo de Anu~ncia pelo IPHAN. 

CONCLUS~ES 
Apresenta~~o das conclus~es sobre os resultados na Avalia~~o de Impacto Ambiental, 

enfocando: 

• Avalia~~o do prognostico realizado na rea de estudo quanto ~ viabilidade do 

empreendimento; 

• Modifica~~es ambientais (naturais, sociais e econ~micas) decorrentes das 

altemativas locacionais propostas; 

• Beneficios socioeconomicos ambientais decorrentes da implanta~~o e opera~~o do 

empreendimento. 

EQUIPE T~CNICA 
Dever~ ser identificada a equipe t~enica respons~vel pela elabora~~o do Estudo Ambiental, 

com a discriminac~o de sua participac~o bem como as assinaturas de cada profissional, 

informando a habilita~~o profissional, o registro profissional no Conselho de Classe e a 

Anota~~o de Responsabilidade T~cnica. Dever~ ser apresentado tamb~m o comprovante de 

Cadastro T~cnico Estadual de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental de cada 

profissional da equipe t~cnica. 

RELAT~RIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO 

EMPREENDIMENTO 
O RIMA constar de informac~es t~cnicas em linguagem acessivel ao p~blico geral, 

ilustrados por mapas, quadros e gr~ficos, mostrando com clareza as possiveis 

consequ~ncias ambientais do projeto e de suas alternativas, comparando as vantagens e 

desvantagens de cada uma delas. Tera resumos dos seguintes t~picos: 

• Objetivos e justificativas do empreendimento; 
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• Descri~~o do empreendimento; 

• Sintese dos resultados dos estudos de diagn6stico ambiental e tend~ncias 

ambientais da ~rea de influ~ncia; 

• Descriqo dos impactos ambientais analisados; 

• Descri~~o do efeito esperado das medidas mitigadoras e compensatorias; 

• Programa de monitoramento dos impactos ambientais; 

• Equipe t~cnica autora (nome, titulo, registro profissional e itens de responsabilidade 

t~cnica de cada capitulo). 

• Conforme Resolu~~o CONAMA 09/87, 0 EIA/RIMA ser~ apresentado em 

audiencia p~blica local. 

CONSIDERAC~ES FINAIS 

O Estudo Ambiental, Projetos e Plantas devero ser apresentados ao ~rg~o ambiental em 

formato impresso e digital, desbloqueados (formatos .doc e .pdf). As plantas e projetos 

dever~o ser georrefenciados e os arquivos digitais dever~o ser entregues em formato 

shapefile (.shp, .shx e .dbf), .dwg ou .dxf. 

Este Termo de Refer~ncia no pretende esgotar todas as quest~es relativas aos estudos 

ambientais para implanta~~o e opera~~o do projeto. Cabe ao respons~vel pela elabora~~o 

do estudo justificar a inclus~o de itens neste TR. 

As refer~ncias bibliograficas utilizadas dever~o ser indicadas no Estudo Ambiental de 

acordo com as normas t~cnicas. 

ANEXOS 

Documenta~~es Complementares: 

a) Anu~ncia Municipal quanto ao Uso e Ocupa~o do Solo. Nessa anu~ncia 

deve constar a zona na qual o empreendimento se insere e a lei municipal 

que estabelece o zoneamento; 

b) Mapa de Uso e Ocupa~~o do Solo, devidamente assinado pelo t~cnico 

respons~vel, com demarca~~o da ~rea de Reserva Legal; 

c) Anu~ncia da concession~ria local de saneamento sobre a viabilidade de 

atendimento, opera~o e manuten~~o dos sistemas de abastecimento de ~gua 

e esgotamento sanit~rio a serem implantados; 
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d) Termo de Anu~ncia do Instituto do Patrimonio Hist~rico e Artistico 

Nacional- IPHAN; 

e) Carta da Concession~ria de Energia El~trica quanto ~ viabilidade t~cnica de 

fomecimento de energia para o empreendimento; 

f) Cronograma de implanta~~o do empreendimento; 

g) Anota~~o de Responsabilidade T~cnica (ART) referente ~ autoria de todos 

os estudos e projetos apresentados; 

h) Laudos analiticos devem ser assinados por T~cnico Responsvel 

(Profissional de Quimica) e o Laborat6rio deve ter registro no Conselho 

Regional de Quimica (CRQ e/ou acreditado pelo TNMETRO); 

i) Certificados de Calibraco dos aparelhos utilizados para realiza~~o das 

medic~es in situ e em laboratorio; 

j) Caso as an~lises sejam realizadas pela SUDEMA desconsiderar os itens "h" 

e "i". 

Joo Pessoa, 25 de Maio de 2022. 
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