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Identificar restrições ao uso da faixa de servidão e acessos
permanentes;

Apresentar o cronograma físico da implantação do empre-
endimento e estimar o custo do empreendimento;

Identificar as ações/intervenções no ambiente natural neces-
sárias/os para a implantação, operação e manutenção da LT;

Identificar e classificar os tipos de acidentes possíveis, re-
lacionados ao empreendimento nas fases de instalação e operação,
suas consequências, métodos e meios de intervenção.

2.3. Operação e Manutenção
Indicar as ações/intervenções no ambiente natural necessárias

para a operação e manutenção da LT.
Indicar o quantitativo de pessoal envolvido.
Indicar as restrições ao uso da faixa de servidão.
Indicar os acessos permanentes.
3. ESTUDOS DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS, TEC-

NOLÓGICAS E CONSTRUTIVAS
Apresentar alternativas locacionais, tecnológicas e constru-

tivas, utilizando matriz comparativa das interferências ambientais in-
tegrando os meios físico, biótico e socioeconômico; indicar a mag-
nitude de cada aspecto considerado (peso relativo de cada um) e
justificar a alternativa selecionada. Considerar:

Necessidade de abertura de estradas de acessos.
Interferência em áreas de importância biológica, áreas prio-

ritárias para a conservação da biodiversidade (Ministério do Meio
Ambiente) e em áreas legalmente protegidas.

Interferência na paisagem.
Estimativa de área com cobertura vegetal, por tipologia de

vegetação, passível de ser suprimida, em hectares, e seu efeito sobre
a estratificação original (corte raso ou seletivo), destacando as Áreas
de Preservação Permanente e de Reserva Legal, considerando a faixa
de servidão e todas suas áreas de apoio e infra-estrutura durante as
obras.

Necessidade de realocação populacional.
Interceptação de áreas urbanas.
Interferência em Terras Indígenas, projetos de assentamento,

comunidades quilombolas, e em outras comunidades tradicionais.
Interferência em patrimônio espeleológico, arqueológico, his-

tórico e cultural.
Interferência em corpos d' água.
4. PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS
Avaliar a compatibilidade do empreendimento com os pla-

nos, programas e projetos, governamentais e privados, propostos e em
implantação na área de influência.

5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
O diagnóstico deve traduzir a dinâmica ambiental das áreas

de influência da alternativa selecionada. Deve apresentar a descrição
dos fatores ambientais e permitir a identificação e avaliação dos
impactos ambientais decorrentes das fases de planejamento, implan-
tação e operação, subsidiando a análise integrada, multi e interdis-
c i p l i n a r.

As informações relativas à área de influência indireta devem
ser baseadas em dados secundários, desde que sejam atuais e pos-
sibilitem a compreensão sobre os temas em questão, sendo com-
plementadas, quando necessário, com dados primários.

Para a área de influência direta, devem ser utilizados dados
primários. Serão aceitos dados secundários, obtidos em estudos am-
bientais, dissertações e teses acadêmicas, livros, publicações e do-
cumentos oficiais, desde que a(s) metodologia(s) e a localização da
coleta e tratamento de dados esteja(m) citados no EIA.

A metodologia deverá ser claramente especificada, referen-
ciada, justificada e apresentada ao IBAMA de forma detalhada, junto
a cada tema. Para os levantamentos primários no meio biótico, quan-
do couber, com previsão de uma coleta, preferencialmente, que po-
derá ser realizada em período seco ou chuvoso, subsequente à emis-
são da autorização de captura e coleta de fauna.

Poderão ser considerados como dados primários as infor-
mações provenientes de levantamentos primários coletados e dis-
ponibilizadas em estudos de impacto ambiental, aprovados por órgão
ambiental competente e em estudos técnicos elaborados por exigência
dos órgãos envolvidos, em prazo não superior a 5 (cinco) anos, com
abrangência nas áreas de influência direta e indireta do empreen-
dimento.

Os estudos abrangerão os aspectos abaixo relacionados:
5.1. Meio Físico
5.1.1. Clima e condições meteorológicas
Caracterizar o clima e as condições meteorológicas, segundo

os seguintes parâmetros: regime de precipitação, temperatura do ar,
umidade relativa do ar, pressão atmosférica, insolação, regime de
ventos, nível ceráunico (estabelecer relações com as estruturas de
proteção contra descargas atmosféricas), fenômenos meteorológicos
extremos.

5.1.2. Geologia, Geomorfologia e Geotecnia
Descrever as principais unidades geomorfológicas e suas ca-

racterísticas dinâmicas; caracterizar os diversos padrões de relevo e os
diferentes graus de suscetibilidade ao desencadeamento de movimen-
tos de massa, processos erosivos e assoreamento de corpos d'água,
tanto naturais como de origem antrópica. Caracterizar as condições
geológicas e de estabilidade geotécnica de áreas sensíveis, incluindo
margens de corpos d'água, terrenos de declividades elevadas e ter-
renos úmidos. Analisar as condições geotécnicas, principalmente nas
fundações. Identificar, mapear e caracterizar as áreas prováveis de
serem utilizadas para empréstimo e bota-fora, com vistas à obtenção
de licença ambiental específica.

5.1.3. Recursos Hídricos
Identificar e mapear os principais corpos d'água atravessados

pelo empreendimento. Apresentar a caracterização geral dos prin-
cipais cursos d'água a serem atravessados pelo empreendimento, in-
cluindo informações sobre classes dos rios, usos preponderantes da
água. Mapear as nascentes e áreas alagáveis, apresentando uma aná-

lise dos fenômenos de cheias e vazantes, a fim de subsidiar o Projeto
Executivo da Linha quanto à locação de estruturas e a definição de
métodos construtivos. Quando o projeto apresentar interferência em
áreas alagadas ou sujeitas a inundação sazonal deverá avaliar as
condições de drenagem nas áreas úmidas em que for necessária a
construção de acessos, com o objetivo de verificar as interferências
nos fatores bióticos e abióticos.

5.1.4. Cavidades
Levantar as áreas de ocorrência de cavidades naturais sub-

terrâneas na área de influência direta, de acordo com a legislação
vigente.

5.1.5. Sismicidade
Caracterizar a ocorrência (distribuição geográfica, magnitude

e intensidade) de movimentos sísmicos, incluindo histórico de even-
tos, com base em dados oficiais.

5.1.6. Recursos Minerais
Identificar junto ao DNPM os processos de extrações mi-

nerais existentes na área de influencia direta, com a localização geo-
gráfica das diferentes áreas registradas, incluindo informações sobre a
situação legal dos processos (requerimento / autorizações de pesquisa
ou lavra).

5.2. Meio Biótico
Caracterizar os ecossistemas nas áreas atingidas pelas in-

tervenções do empreendimento, a distribuição, interferência e sua
relevância biogeográfica. Descrever o total da área amostrada e o
percentual em relação a AID para cada fitofisionomia, relacionada a
sazonalidade regional. Selecionar as áreas de estudo de acordo com a
variabilidade de ambientes, para que a amostragem seja representativa
em todo o mosaico ambiental. Os locais selecionados para amos-
tragem deverão ser listados, georreferenciados, mapeados e justifi-
cados tecnicamente. Identificar espécies vetores e hospedeiras de
doenças.

Descrever e caracterizar a cobertura vegetal; indicar a sua
extensão e distribuição em mapa georreferenciado identificando rede
hidrográfica, biomas, corredores ecológicos, áreas protegidas por le-
gislação e outras áreas com potencial para refúgio de fauna; in-
ventário florestal da faixa de servidão (estratos vegetais e composição
florística). Identificar e caracterizar as unidades de conservação no
âmbito federal, estadual e municipal, localizadas na área de influência
do empreendimento e as respectivas distâncias em relação ao traçado
da linha de transmissão. Mapear e apresentar a relação das áreas
prioritárias para conservação formalmente definidas pelos governos
federal, estadual e municipal. Caracterizar as populações faunísticas e
sua distribuição espacial e sazonal, com especial atenção às espécies
ameaçadas de extinção, raras e/ou endêmicas e migratórias.

Caracterizar a fauna silvestre em nichos de vegetação e cor-
redores, em unidades de conservação ou em áreas especialmente
protegidas por lei, que funcionem como possível rota migratória ou
berçário para espécies existentes.

O levantamento florístico deve ser realizado em todos os
estratos fitofisionômicos contemplando espécies arbóreas, arbustivas,
subarbustivas, herbáceas, epífitas e lianas. O estudo deverá conter no
mínimo:

Identificação e mapeamento das fitofisionomias presentes;
Identificação e mapeamento dos fragmentos florestais in-

dicando suas áreas (em hectare) e seus estágios sucessionais;
Lista de espécies da flora informando: Ordem, família, nome

científico, nome vulgar;
Estado de conservação, considerando as listas oficiais de

espécies ameaçadas, tendo como referência as listas: CITES, IUCN,
MMA, listas estaduais e municipais. Georreferenciar o local onde
foram encontradas aquelas ameaçadas de extinção;

Condição de bioindicadora, endêmica, rara, exótica, não des-
crita pela ciência e não descrita para a região;

Habitat;
Destacar as espécies de importância econômica, medicinal,

científica, alimentícia e ornamental;
Estudos fitossociológicos, com estimativa dos parâmetros de

estrutura horizontal, tais como: densidade absoluta e densidade re-
lativa, frequência, dominâncias absoluta e relativa, e índice de di-
versidade;

Identificar áreas com potencial para o extrativismo vegetal.
A caracterização da fauna deve consistir na amostragem qua-

li-quantitativa, devendo o estudo apresentar, no mínimo:
Lista de espécies da fauna informando: Ordem, família, no-

me científico, nome vulgar;
Estado de conservação, considerando as listas oficiais de

espécies ameaçadas, tendo como referência as listas: CITES, IUCN,
Ministério do Meio Ambiente, estaduais e municipais, georreferen-
ciando o local onde foram encontradas aquelas ameaçadas de ex-
tinção;

Condição de bioindicadora, endêmica, rara, exótica, não des-
crita pela ciência e não descrita para a região;

Forma de registro;
Habitat.
Destacar as espécies de importância cinegética, econômica,

medicinal, científica, alimentícia e ornamental, bem como aquelas
invasoras, de risco epidemiológico, silvestres domesticáveis e as mi-
gratórias. Para as espécies migratórias, as rotas deverão ser apre-
sentadas em mapa com escala apropriada. Identificar e mapear em
escala compatível os sítios de reprodução, nidificação e refúgio da
fauna.

5.3. Meio Socioeconômico
Demonstrar os efeitos sociais e econômicos advindos das

fases de planejamento, implantação e operação e as suas interrelações
com os fatores ambientais, passíveis de alterações relevantes pelos
efeitos diretos e indiretos do empreendimento. As variáveis estudadas
no meio socioeconômico deverão ser apresentadas em séries his-
tóricas oficiais, visando à avaliação de sua evolução temporal. A
pesquisa socioeconômica deverá ser realizada de forma objetiva, uti-

lizando dados atualizados e considerando a cultura e as especifi-
cidades locais. Os levantamentos deverão ser complementados pela
produção de mapas temáticos, inclusão de dados estatísticos, uti-
lização de desenhos esquemáticos, croquis e fotografias. O estudo do
meio socioeconômico deverá conter, no mínimo:

5.3.1. Caracterização Populacional
Apresentar quantitativo, distribuição e mapeamento da po-

pulação, densidade e crescimento populacional, com base nas in-
formações do IBGE; identificar os padrões de migração existentes e
as interferências sobre os serviços de saúde, educação e segurança
pública; e identificar os vetores de crescimento regional. Identificar
grupos e instituições sociais (associações e movimentos comunitá-
rios); avaliar as expectativas da população em relação ao empre-
endimento.

5.3.2. Uso e Ocupação do Solo
Descrever o histórico da ocupação humana na região de

influencia do empreendimento. Caracterizar e mapear o uso e ocu-
pação do solo, em escala adequada; indicar os usos predominantes,
áreas urbanas e malha viária. Identificar os planos diretores ou de
ordenamento territorial nos municípios interceptados; analisar a com-
patibilização do empreendimento com os zoneamentos, áreas e ve-
tores de expansão urbana e restrições de uso e ocupação do solo.
Identificar a existência ou previsão de projetos de assentamentos
rurais, junto aos órgãos competentes; caracterizar quanto à locali-
zação, área, número de famílias e atividades econômicas.

Identificar as principais atividades agrossilvopastoris; indicar
as culturas temporárias e permanentes. Identificar a ocorrência de
interceptação de reservas legais averbadas na faixa de servidão. Iden-
tificar interferências do empreendimento com a malha de transportes,
infraestrutura de saneamento, dutos, transmissão e distribuição de
energia elétrica e telecomunicações.

5.3.3. Estrutura Produtiva e de Serviços
Caracterizar os setores produtivos e de serviços, formais e

informais, incluindo os seus principais fluxos e mercados. Identificar
e caracterizar a infraestrutura existente em relação a: transporte, ener-
gia elétrica, comunicação, e segurança pública. Caracterizar a in-
fraestrutura e os serviços de saúde.

Apresentar as atuais atividades econômicas das comunidades
na área de influencia direta do sistema de transmissão de energia
elétrica , com destaque para os principais setores, produtos e serviços
(separando áreas urbanas e rurais); geração de emprego; situação de
renda, e potencialidades existentes.

5.3.4. Caracterização das Condições de Saúde e Doenças
Endêmicas

Analisar a ocorrência na área de influencia do sistema de
transmissão de energia elétrica de DST's e doenças endêmicas, no-
tadamente malária, dengue e febre amarela; apresentar, quando dis-
ponível em estatísticas oficiais, os dados quantitativos da evolução
dos casos, a fim de possibilitar uma avaliação da influência do em-
preendimento nestas ocorrências.

5.3.5. Caracterização dos territórios de Comunidades Tra-
dicionais e Quilombolas e Terras Indígenas.

Identificar a existência de territórios de comunidades tra-
dicionais (definidas pelo Decreto nº 6.040, de 2007) e quilombolas e
terras indígenas; apresentar a distância entre essas e o empreen-
dimento. Apresentar: localização, descrição das atividades econômi-
cas e fontes de renda (agricultura, pecuária, pesca, extrativismo, ar-
tesanato e outras atividades produtivas), aspectos e características
culturais, expectativas em relação ao empreendimento.

5.3.6. Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico
Diagnosticar, caracterizar e avaliar a situação do patrimônio

histórico, cultural e arqueológico com base em informações oficiais;
Identificar e mapear possíveis áreas de valor histórico, cultural, ar-
queológico e paisagístico, incluindo os bens tombados pelo IPHAN
ou outros Órgãos Estaduais e Municipais de proteção ao patrimônio
histórico.

5.3.7. Análise integrada
A análise integrada tem como objetivo fornecer dados para

avaliar e identificar os impactos decorrentes do empreendimento, bem
como a qualidade ambiental futura da região. Esta análise, que ca-
racteriza a área de influência do empreendimento de forma global,
deve ser realizada após a conclusão do diagnóstico de cada meio.
Deve conter as interrelações entre os meios físico, biótico e so-
cioeconômico, ilustrados com mapas de integração, sensibilidades e
restrições ambientais.

6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AM-
B I E N TA I S

Deverão ser identificadas ações impactantes e analisados os
impactos ambientais potenciais nos meios físico, biótico e socioe-
conômico, relativos às fases de planejamento, implantação e operação
do empreendimento. Os impactos serão avaliados considerando as
áreas de influência definidas. Na avaliação dos impactos sinérgicos e
cumulativos com empreendimentos lineares, quando couber, deverão
ser considerados a distribuição dos ônus e benefícios sociais, e os
usos socioeconomicos existentes nas áreas de influência direta e in-
direta, de forma a possibilitar o planejamento e integração efetiva das
medidas mitigadoras. Para efeito de análise os impactos devem ser
classificados de acordo com os seguintes critérios:

Natureza - característica do impacto quanto ao seu resultado,
para um ou mais fatores ambientais (positivo ou negativo);

Importância - característica do impacto que traduz o sig-
nificado ecológico ou socioeconômico do ambiente a ser atingido
(baixa, média, alta);

Magnitude - característica do impacto relacionada ao porte
ou grandeza da intervenção no ambiente (alta, média ou baixa);

Duração - característica do impacto que traduz a sua tem-
poralidade no ambiente (temporário, ou permanente);

Reversibilidade - traduz a capacidade do ambiente de re-
tornar ou não à sua condição original depois de cessada a ação
impactante (reversível ou irreversível);
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