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APRESENTAÇÃO

SE Rio Novo do Sul 345/138 kV

A Subestação Rio Novo do Sul 

345/138 kV e o Seccionamento das 

Linhas de Transmissão 345 kV 

Campos-Viana - Rio Novo do Sul e   

345 kV Campos-Vitória - Rio Novo do 

Sul, serão tratados neste documento 

apenas como SE Rio Novo do Sul 

345/138 kV. O termo Linha de 

Transmissão, por sua vez, será 

retratado simplesmente como LT.

Este empreendimento foi planejado 

pela Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), empresa pública vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia.

Posteriormente, o empreendimento foi 

c o n c e s s i o n a d o  à  E m p r e s a 

Transmissora Capixaba S.A. (ETC) 

para que realizasse a sua implantação 

no Município de Rio Novo do Sul, na 

região sul do Estado do Espírito Santo.

A subestação apresenta uma área 

adquirida de 250.000 m² (25 ha) e 

suas instalações estão divididas em 

duas fases: a primeira e inicial 

contempla uma área de 66.000 m²  

(6,6 ha) e a segunda uma área de 

184.000 m² (18,4 ha), caracterizando-

se como uma ampliação da fase 

inicial.

Destaca-se que o licenciamento 

ambiental aqui tratado prevê somente 

a primeira fase do empreendimento.



LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 

Uma vez que se identifique a necessidade 

de construir uma subestação de energia 

elétrica, a empresa responsável pelo 

projeto inicia os estudos de engenharia, 

chamados de Projeto Básico, o qual vai 

a v a l i a r  a  v i a b i l i d a d e  t é c n i c a  d o 

empreendimento.

Dentre os estudos realizados antes do 

início da construção do empreendimento, 

cita-se ainda o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), o qual tem como objetivo 

avaliar as condições ambientais e sociais 

da região onde será instalado o 

empreendimento.

É com base nessa avaliação que se torna 

p o s s í v e l  p r e v e r  o s  i m p a c t o s  d o 

empreendimento e assim propor os 

p r o g r a m a s a m b i e n t a i s e s o c i a i s 

necessários para minimizar os impactos 

identificados.

O EIA é então analisado pelo órgão 

ambiental estadual, neste caso o IEMA/ES. 

Durante esta análise é realizada uma 

Audiência Pública, na qual o empreendedor 

apresenta à população que vive nas 

proximidades do empreendimento todas as 

características do projeto.

Caso o IEMA/ES entenda que o projeto é 

viável ambientalmente e socialmente, 

emite-se então a Licença Prévia (LP), a 

qual tem como objetivo atestar exatamente 

a viabilidade ambiental e social do 

empreendimento.

Após a obtenção da LP, o empreendedor 

elabora então os programas ambientais e 

sociais necessários para minimizar todos 

os impactos ambientais identificados na 

fase de estudos ambientais. Este 

documento é denominado Plano Básico 

Ambiental (PBA).

Após analisar o PBA, o IEMA/ES emite 

então a Licença de Instalação (LI), a qual 

permite que o empreendedor inicie as obras 

do empreendimento.

Finalizadas as obras e cumpridas todas as 

exigências do IEMA/ES, inclusive aquelas 

relacionadas à execução dos programas 

ambientais e sociais propostos no PBA, o 

órgão ambiental emite então a Licença de 

Operação (LO), a qual garante ao 

empreendedor operar o empreendimento, 

dentro das normas ambientais previstas na 

legislação.

O que é RIMA

é  um resumo do EIA, em uma

linguagem menos técnica e 

de fácil entendimento, para

que a comunidade envolvida

possa tomar conhecimento do

conteúdo do EIA e participar

do processo de licenciamento.
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RESPONSÁVEIS 
PELOS ESTUDOS

A Empresa Transmissora Capixaba S.A. (ETC) foi 
criada como uma Sociedade de Propósito Específico 
pela empresa Alupar Investimentos S.A, após o Edital de 
Leilão nº 013/2015 ANEEL, com a finalidade de ser 
responsável pelo licenciamento, implantação e operação 
da SE Rio Novo do Sul 345/138 kV.
A Alupar Investimentos S.A. é uma holding de controle 
nacional privado, com atuação no setor de energia, mais 
especificamente nos segmentos de transmissão e 
geração, tendo como objetivo desenvolver e investir em 
projetos de infraestrutura relacionados ao setor de 
energia no Brasil e nos demais países da América Latina.

Empreendedor

Consultoria
Ambiental Azurit Engenharia Ltda. é uma empresa de consultoria 

ambiental fundada em 2006 com propósito de atender a 
u m  m e r c a d o  c a d a  v e z  m a i s  e x i g e n t e  p o r 
responsabilidade socioambiental, aliando a isso a 
necessidade e a importância do desenvolvimento 
econômico.
As áreas de atuação da empresa estão divididas em três 
(3) grandes esferas: meio ambiente, saneamento e 
recursos hídricos, estando todas elas ligadas, direta ou 
indiretamente, ao licenciamento ambiental.

Responsáveis: Joana Cruz e Luciano Cota
Telefone: (31) 3227-5722
Endereço: Av. Carandaí, nº 288, sala 201,  
bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-060
Email: azurit@azurit.com.br;
           joana@azurit.com.br; 
           luciano@azurit.com.br

Responsável: Eduardo D'Aurea Bordignon
Telefone: (11) 4571-2400
Endereço: Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 
conj. 151, 15º andar, sala Q, bairro Vila Olimpia, 
São Paulo/SP
CEP: 04547-006
E-mail: ebordignon@alupar.com.br
            contato.etc@alupar.com.br
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OBJETIVOS E 
JUSTIFICATIVA

A seguir são apresentados os objetivos e justificativas 
de implantação do projeto, com base em políticas 
setoriais, planos e programas governamentais.
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Justificativas de instalação do projeto

A expansão da energia elétrica no 
País tem sido definida com base 
em estudos de planejamento que 
abrangem diferentes horizontes de 
tempo. Estes estudos são 
apresentados nos Planos Decenais 
de Expansão de Energia (PDEs), 
elaborados pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE).

A Política Energética Nacional 
determina que as políticas 
nacionais de aproveitamento das 
fontes de energia devem identificar 
as soluções mais adequadas para 
o suprimento de energia elétrica
nas diferentes regiões do País.

As diretrizes setoriais do 
Plano Decenal de Expansão de 
Energia para o horizonte do ano de 
2024 também determinam a 
construção de uma nova 
subestação no sul do Estado, que 
será suprida pelo seccionamento 
das LTs em 345 kV Campos-Viana 
e Campos-Vitória, transmitindo 
esta energia para as LTs 
Cachoeiro e Guarapari, em 138 kV.
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Com o objetivo de atender esta 
Política Energética Nacional, os 
PDEs determinam programas 
semestrais chamados Programas 
de Expansão da Transmissão 
(PETs).

O PET do primeiro semestre de 
2014, que abrange o horizonte dos 
anos de 2014 até 2019, prevê uma 
ampliação de 5.546 km de linhas 
de transmissão no sistema das 
regiões Sudeste e Centro Oeste, o 
que corresponde à instalação de 
19 novas subestações de energia 
elétrica.

Este mesmo PET indicou a SE Rio 
Novo do Sul 345/138 kV e os 
seccionamentos das LTs Campos-
Viana e Campos-Vitória como 
empreendimentos propostos para 
a região sul do Estado do Espírito 
Santo.



ALTERNATIVAS 
LOCACIONAIS

Com o objetivo de identificar o melhor local de 
instalação do empreendimento, foram analisadas três 
(3) alternativas locacionais para a SE Rio Novo do Sul 
345/138 kV e três (3) alternativas de traçado das LTs.
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Alternativas de localização da 
SE Rio Novo do Sul

Esta foi a alternativa 
selecionada.

10

IIA IIBI



Localizada em 
área alagada

Alto volume de aterro e 
grande área de 
empréstimo de solos

Necessário alteamento 
para instalação de 
acessos

Travessia sob a BR-101

Fundações muito 
profundas por causa da 
camada de aterro

Localizada em área 
de morros

Redução de material 
de empréstimo

Acesso próximo 
à rodovia

Travessia sob a 
BR-101 e o mineroduto 
da Samarco

Necessidade de torres 
especiais por causa da 
travessia no 
minerodutoo

Localizada em área 
de morros

Equilíbrio na 
terraplanagem, 
aproveitando a 
declividade do terreno

de Aproveitamento 
acesso pré existente

Travessia sob a BR-101 

Fundações menos 
profundas e sem a 
necessidade de torres 
especiais

As matérias primase e mão de obra, 

as fontes de energia, os processos e 

técnicas operacionais, osa prováveis 

efluentes, emissões, resíduos e 

empregos diretos e indiretos são os 

mesmos para todas as alternativas.

 A escolha da alternativa mais 

viável  buscou os melhores critérios 

ambientais   e econômicos.



Alternativas locacionais da SE Rio Novo do Sul 345/138 kV
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Alternativas de traçado das LTs
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A Alternativa 1 foi descartada, pois a travessia no mineroduto da Samarco envolveria a 
necessidade de Anuência pela empresa e instalação de torres especiais, encarecendo o 
projeto. A Alternativa 2 foi descartada devido à custos altos com fundações e estruturas 
especiais. A Alternativa 3 mostrou-se mais viável ambientalmente e economicamente, não 
necessitando de anuência da Samarco ou de estruturas especiais de fundação.



O EMPREENDIMENTO

Para uma melhor contextualização do estudo, são 
apresentadas, a seguir,  informações sobre o 
empreendimento, visando o melhor entendimento dos 
seus propósitos.
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LOCALIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO

A SE Rio Novo do Sul 345/138 kV compõe 

um empreendimento projetado para ser 

instalado no Município de Rio Novo do Sul, 

no Estado do Espírito Santo.

Estado do 
Espírito Santo

Rio Novo
do Sul

 Subestação Rio Novo
do Sul 345/138 kV
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Representação esquemática de uma das LTs



ACESSOS

A área destinada à futura instalação da 

SE Rio Novo do Sul 345/138 kV pode ser 

acessada desde a capital Vitória por 

meio da Rodovia Estadual ES-060, 

também conhecida como Rodovia do 

Sol, por aproximadamente 40 km, e 

posteriormente pela Rodovia Federal 

BR-101 até a altura do km 388 sul, 

onde, especificamente, será construído 

o acesso ao local da obra.
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O PROJETO 

O projeto da Subestação Rio Novo do Sul 

345/138 kV está previsto para ocorrer em 

três (3) fases, sendo elas: (1) planejamento, 

(2 )  imp lan tação  e  (3 )  operação  e 

manutenção.

 1  3

Esta fase consiste na 
execução de diversas 
ações que têm como 
objetivo reduzir de 

maneira significativa os 
impactos ambientais e 

sociais do 
empreendimento, além 

de buscar a melhor forma 
de potencializar seu 

custo/benefício. Estas 
ações são realizadas 

concomitantemente com 
os projetos de 

engenharia civil e 
eletromecânico.

Esta é a atual fase do 
empreendimento.

Planejamento

A fase de implantação do 
empreendimento 

consiste na execução de 
trabalhos preliminares, 
que darão suporte ao 
desenvolvimento dos 
serviços principais.

Estas ações consistem 
na preparação da 
logística operativa, 

contratação de mão de 
obra, instalação do 
canteiro de obras e 
praças de trabalho, 

liberação da faixa de 
servidão das LTs, 

construção da via de 
acesso, montagem das 
torres, lançamento dos 

cabos, entre outras 
ações.

Implantação

As principais ações 
realizadas na fase de 

operação e manutenção 
da subestação e das LTs 

são referentes às 
inspeções periódicas 

aéreas e terrestres que 
têm como objetivo 

verificar a integridade 
das estruturas do 

empreendimento, tais 
como, aterramentos, 
cabos condutores e 

componentes eletrônicos 
e mecânicos.

Operação e Manutenção

 2 1
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Para cada uma das LTs 345 kV que 

entrarão na Subestação Rio Novo do Sul, 

haverá uma faixa de servidão, de 50 m de 

largura, ou seja, 25 m de largura para cada 

um dos lados das LTs.

A faixa de servidão é necessária tanto para 

garantir a operação adequada da LT quanto 

para preservação da vida.

O EMPREENDIMENTO 

A SE Rio Novo do Sul será composta por um 

setor de 345 kV e um setor de 138 kV. Estes 

dois (2) setores serão responsáveis por 

integrar as LTs em 345 kV Campos-Viana 
e Campos-Vitória à LT em 138 kV 

Cachoeiro Guarapari.

Ou seja, a energia em 345 kV chegará à 

SE Rio Novo do Sul 345/138 kV pelas LTs 

Campos-Viana e Campos-Vitória e na 

subestação será transformada em 138 kV, 

para assim ser transferida para a LT 

Cachoeiro Guarapari.

A SE Rio Novo do Sul 345/138 kV nada mais 

é que um local de regulação da energia 

elétrica, alterando a sua tensão de uma 

voltagem maior (345 kV) para uma 

voltagem menor (138 kV).

A energia que chegará à SE Rio Novo do 

Sul será conectada por duas LTs de      
345 kV, com cerca de 1,5 a 1,7 km de 
extensão, pelas LTs Campos-Viana e 
Campos-Vitória.

Subestação
Rio Novo do Sul

LT Cachoeiro 

Guarapari 138 kV

LT C
am

pos-V
iana

345 kV

LTs 345 kV

LT
 C

am
p
o
s-

V
it
ó
ri

a

34
5 

kV

Saída: Tensão 138 kV

Entrada: Tensão 345 kV

Na faixa de servidão... 

É PERMITIDO 

 Plantio de culturas rasteiras e de
pequeno porte.
 Árvores frutíferas de pequeno porte.
 Criação de gado

NÃO É PERMITIDO 

 Plantio de árvores de grande porte.
 Silvicultura, como eucalipto e 
seringueiras.
 Construções de residências, currais, 
paiol e outras estruturas desta natureza.
 Utilização de arados ou quaisquer 
maquinários agrícolas de grande porte.
 Queimadas ou fogueiras.
 Utilização de pivô central para irrigação.
 Instalação de equipamentos 
eletromecânicos.

LT 345 kV

25 m 25 m

50 m

Faixa de 
servidão

Faixa de 
servidão
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Arranjo do Empreendimento
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ÁREAS DE ESTUDO

As áreas de estudo são todos os espaços que podem vir 
a sofrer interferências diretas ou indiretas, decorrentes 
da construção e operação de um empreendimento. 
Portanto, a definição dessas áreas torna-se essencial 
para que seja possível localizar e analisar tais 
interferências e propor medidas para que sejam 
minimizadas.
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ÁREAS DE ESTUDO DO MEIO FÍSICO

Áreas de estudo do Meio Físico

O meio físico possui três áreas de estudo, sendo elas, Área de Influência 

Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA).
A AII corresponde apenas a uma fração da bacia hidrográfica do rio Novo, sendo 
definida pelos principais cursos d'água que contribuem diretamente para a área 

de inserção do empreendimento. Assim, a AII é delimitada a leste e oeste pelos 

topos de morro mais representativos regionalmente, enquanto que as porções 

norte e sul são delimitadas pelos rios Itapoama e Novo, respectivamente.

A AID abrange a área de entorno imediato ao empreendimento. Assim, como 

limite natural em suas porções norte, leste e oeste foram usados os topos de 

morro mais representativos localmente. A porção sul é delimitada por um curso 
d'água.

20

A ADA, por sua vez, refere-se às áreas que sofrerão intervenção direta em 
decorrência da implantação e/ou operação do empreendimento, ou seja, onde 
estarão as estruturas físicas e de apoio do empreendimento, tais como, acesso, 
subestação, áreas de corte e aterro, canteiro de obras, torres e faixa de servidão 
das LTs.



Áreas de estudo do Meio Biótico

ÁREAS DE ESTUDO DO MEIO BIÓTICO

O meio biótico possui duas áreas de estudo com delimitação física, sendo 
elas, Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA).

Porém, a fim de conhecer melhor a condição da região, foram levantadas 

informações sobre as plantas e animais do sul do Espírito Santo, a partir de 

outros estudos ambientais realizados na região e trabalhos técnicos e 

científicos realizados por pesquisadores ou pelos órgãos públicos.

A AID, no entanto, foi delimitada considerando-se diferentes características 
ambientais presentes na região, tais como topos de morro, área de 
baixada, fragmentos de mata, áreas de cultivo e de pastagens e estradas. 
Os seus limites são os mesmos apresentados na página anterior, que trata 
do meio físico.
A ADA do meio biótico também possui a mesma delimitação da ADA do 
meio físico. Isso se deve ao fato de um determinado empreendimento 
possuir uma única ADA, visto que, as áreas intervindas por ele no meio 
ambiente são sempre as mesmas.
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Áreas de estudo do Meio Socioeconômico

ÁREAS DE ESTUDO DO MEIO SOCIOECONÔNICO

O meio socioeconômico possui três áreas de estudo, sendo elas, Área de Influência 
Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA).
A AII corresponde exatamente ao limite do Município de Rio Novo do Sul, uma vez 

que o empreendimento será instalado neste município.

Já a AID abrange a área de entorno imediato ao empreendimento, sendo que, toda 
sede de propriedade rural ou moradia localizada a uma distância de até 500 m da 
subestação ou das LTs foram incluídas nesta área de estudo. Algumas residências e 
pontos comerciais da Rodovia Federal BR-101 localizados fora da AID também 
foram visitados, para que fosse possível conhecer um pouco mais sobre o que as 
pessoas da região entendem sobre meio ambiente.
A ADA do meio socioeconômico é igual à ADA dos meios físico e biótico, pois, como 
já mencionado anteriormente, esta área de estudo não varia quando se analisa um 
mesmo empreendimento.
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DIAGNÓSTICO 
SOCIOAMBIENTAL

O Diagnóstico Socioambiental apresenta as informações 
sobre os meios físico, biótico e socioeconômico da área de 
inserção da SE Rio Novo do Sul 345/138 kV, visando a 
posterior avaliação dos impactos socioambientais.
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HIDROGRAFIA 

O empreendimento está previsto para ser 

instalado na bacia hidrográfica do rio Novo.

O rio Novo nasce na Serra do Richimond, na 

localidade de Ipeaçu, no Município de 

Vargem Alta/ES. 

No Município de Piúma, o rio Iconha 

desemboca no rio Novo e recebe o nome de 

Piúma, desaguando no oceano Atlântico 

próximo à ilha do Gambá.

Próximo ao local do empreendimento há 

dois (2) cursos d'água principais, sendo o 

córrego Capim-Angola na porção sul, e o 

ribeirão São Francisco, na porção norte.

MEIO FÍSICO

CLIMA

No Município Rio Novo do Sul, o período 
de verão é caracterizado como chuvoso, 
especialmente em dezembro e janeiro. No 
inverno, o período é mais seco e frio, 
apresentando menores índices de chuvas 
e também temperaturas baixas, que 
alcançam o mínimo de 20°C. A umidade 
relativa do ar permanece constante, devido 
à influência das massas de ar vindas do 
oceano Atlântico.

Dados da estação climatológica Cachoeiro do Itapemirim
1961 a 1990

Vista do Rio Novo
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Ribeirão São Francisco localizado na
 porção norte do empreendimento.

GEOLOGIA 

Os estudos para a caracterização da 

geologia se basearam em pesquisas 

bibliográficas e trabalhos de campo.

Os tipos das rochas encontradas na área do 

empreendimento or ig inam de duas 

formações estruturais principais. A primeira,   

denominada Depósitos fluviais argilo-

a r e n o s o s ,  s ã o  á r e a s  p l a n a s  q u e 

periodicamente são alagadas e recebem 

material de composição arenosa. 

A segunda, Rochas metassedimentares do 

Grupo São Fidélis, corresponde a uma área 

com grande variedade de rochas, que são 

favoráveis aos processos de intemperismo 

e formação dos solos.

Afloramento rochoso localizado 
na área de influência do empreendimento
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HIDROGEOLOGIA

A ciência da hidrologia estuda as águas 

subterrâneas quanto ao seu volume, 

movimento, distribuição e qualidade.

De forma geral, o Estado do Espírito Santo 

está inserido na Província Hidrogeológica 

C o s t e i r a .  O s  a q u í f e r o s  q u e  s ã o 

desenvo lv idos nessa provínc ia  são 

caracterizados como porosos. Um aquífero é 

u m a  r e s e r v a  s u b t e r r â n e a  p a r a  o 

armazenamento de águas. E este, por ser 

poroso, é capaz de reter muita água, 

tornando-o um aquífero produtivo.

Ribeirão São Francisco 

GEOMORFOLOGIA

A geomorfologia é a ciência que 

estuda o relevo, ou seja, as 

formas existentes na superfície 

da Terra, como, por exemplo, os 

morros, vales, planícies etc.

A área do empreendimento é 

marcada por planícies, que são 

áreas de baixa inclinação. Além 

disso, há outras formas de 

relevo na região, de inclinação 

mais elevada, como pode ser 

percebido pelos inúmeros 

morros espalhados por toda 

região.

Em toda a área de estudo é 

possível ver ainda processos 

de perda de solo devido ao 

pisoteio constante do gado nas 

áreas de pastagem.

O pisoteamento do gado, além 

de contribuir para a perda de 

solo, promove a diminuição da 

taxa de infiltração de água no 

solo, fazendo que ela corra 

rapidamente na superfície, 

contribuindo para eventos de 

inundações.

Processos erosivos na área de
influência do empreendimento

Processos erosivos na área de
influência do empreendimento

Morros e planícies da 
região do empreendimento
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SOLOS

O estudo dos solos  tem 

como objetivo mapear, 

classificar e verificar a 

distribuição da cobertura 

dos solos.

A  á r e a  d o 

e m p r e e n d i m e n t o  é 

marcada, basicamente, 

p o r  s o l o s  a n t i g o s , 

o r i g i n a d o s  d a

degradação das rochas 

pela ação dos ventos, da 

chuva, do calor, etc. Este 

tipo de solo se distribui 

amplamente na área de 

estudo.

N a s  á r e a s  p l a n a s 

encontram-se outros 

tipos de solo, que são 

mais escuros devido à 

elevada presença em 

matéria orgânica.

Perfil de LATOSSOLO localizado na área
de influência do empreendimento

Amostra de ORGANOSSOLO localizada 
na área de influência do empreendimento
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USO DA TERRA

A cobertura da terra pode se dar de diferentes 

formas, seja ela natural, como as florestas e 

cursos d'água, ou antrópica (modificada pela 

ação do homem), podendo citar os plantios, 

pastagem, a construção de cidades, rodovias, 

etc.

Na área do empreendimento há predomínio de 

áreas de pastagem, que ocupam quase toda 

superfície da terra. Nota-se ainda a presença 

de alguns cultivos, especialmente de café e 

banana, que geralmente são plantados em 

conjunto, em uma única área.

Menciona-se ainda a Rodovia Federal        

BR-101 e algumas residências e comércios, 

que se concentram, principalmente, em torno 

da rodovia citada.

Como cobertura natural da terra pode-se 

mencionar os poucos fragmentos de mata 

ainda presentes, que são de tamanho 

bastante reduzido e, por este motivo, se 

destacam na paisagem.

Comércio às margens da Rodovia Federal BR-101
e plantio de café e banana ao fundo.

Comércio às margens da Rodovia Federal BR-101
e plantio de café e banana ao fundo.
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Gruta Maria Drumond

ESPELEOLOGIA

A espeleologia é a ciência que estuda as grutas e 

cavernas que tenham sido formadas naturalmente.

Para a área do empreendimento foram 

realizadas, inicialmente, pesquisas 

bibliográficas, ou seja, de informações 

produzidas pelo governo ou por outros 

pesquisadores. Posteriormente, foi 

realizado trabalho de campo, no qual os 

p r o f i s s i o n a i s  c o n f i r m a r a m  a s 

informações identificadas previamente 

em escritório e levantaram ainda novas 

informações, referentes ao potencial de 

existir cavernas ou grutas que poderiam 

ser afetadas pelo empreendimento.

Para a  área de estudo não fo i 

identificada nenhuma caverna ou gruta, 

nem mesmo foram encontradas 

condições que pudessem sugerir a 

existência dessas formações.

Menciona-se, no entanto, que na área 

urbana de Rio Novo do Sul há uma 

gruta, denominada Maria Drumond, a 

qual é atualmente utilizada para fins de 

lazer. Esta gruta não será afetada, de 

forma alguma, pela implantação do 

empreendimento.
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VEGETAÇÃO

A vegetação que ocorre na área de estudo 

da SE Rio Novo do Sul 345/138 kV 

corresponde ao bioma da Mata Atlântica.

Este bioma é considerado um dos mais 

importantes para a conservação da natureza 

no mundo, pois nele são encontradas 

diversas espécies de animais e plantas, 

muitas delas que ocorrem apenas na Mata 

Atlântica.

Este bioma, no entanto, está muito 

degradado, pois as áreas de florestas 

foram quase todas desmatadas para a 

construção das cidades, indústrias e 

plantio de pastagens e cultivos.

Na região de Rio Novo do Sul se observa 
esta mesma condição, uma vez que, 
atualmente, são mais comuns as áreas 
de pastagem e os cultivos agrícolas de 
banana, café e eucalipto. 

Para a implantação da SE Rio Novo do Sul 
345/138 kV algumas árvores isoladas 
localizadas ao longo do traçado das LTS, no 
meio do pasto e ao longo da Rodovia 
Federal BR-101 poderão ser cortadas. 
Essas intervenções na vegetação, caso 
ocorram, são para garantir que o 
empreendimento opere com segurança.

MEIO BIÓTICO

As linhas vermelhas tracejadas 
indicam alguns indivíduos que 

podem ser suprimidos

0 400 800200 Km

AMAZÔNIA

CAATINGA

CERRADO

MATA ATLÂNTICA

PAMPA

PANTANAL

Biomas Brasileiros

Plantio de banana e café

SE Rio Novo do 
Sul 345/138 kV
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RÉPTEIS

Os répteis incluem os lagartos, as cobras e 

os jacarés. 

Durante as pesquisas em campo, os 

biólogos encontraram uma espécie de 

lagarto, a lagartixa, duas espécies de cobras 

(jiboia e cobra-d'água) e uma espécie de 

jacaré, o jacaré-do-papo-amarelo. 

Nenhuma das espécies registradas é 

considerada ameaçada de extinção.

Vale lembrar que as duas cobras registradas 

são importantes para o meio ambiente, uma 

vez que elas comem outros animais, como 

ratos, e também servem de comida para 

outros animais.

Lagartixa (Hemidactylus mabouia).

jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris)
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ANFÍBIOS

Os anfíbios são compostos por sapos, 

pererecas e rãs e são comumente 

observados à noite em estradas, mata-

burros, barrancos e poças d'água. Nos 

t raba lhos  de  campo,  os  b ió logos 

encontraram nove (9) espécies de anfíbios.

Dentre elas, cinco (5) só ocorrem na Mata 

Atlântica, como a perereca-verde, por 

exemplo. Nenhuma espécie identificada 

está ameaçada de extinção.

Os locais onde foram encontradas as 

maiores quantidades de anfíbios são 

aqueles onde há brejos, cursos d'água e 

remanescentes de mata em regeneração. 

Isto se deve à maior quantidade de 

ambientes  d i fe rentes  para  serem 

explorados por estes animais nesses 

locais. Mesmo assim, em geral,  a 

diversidade de anfíbios na área é baixa, 

devido ao alto grau de interferência 

humana.

Pererequinha (Scinax alter).

Perereca-araponga 
(Hypsiboas albomarginatus).

Rã-assobiadora 
(Leptodactylus fuscus).
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AVES

As aves são um grupo particularmente 

conhecido por sua importância para o meio 

ambiente. Nas pesquisas de campo os 

biólogos encontraram 79 espécies de 

aves, das quais nenhuma é ameaçada de 

extinção.

Foram reg is t radas  espéc ies  bem 

conhecidas e abundantes na área, como o 

urubu-de-cabeça-preta, o pombão e o 

canário-da-terra, além de espécies 

restritas aos biomas da Caatinga e do 

Cerrado que têm expandido sua área de 

ocorrência devido ao desmatamento da 

Mata Atlântica, sendo elas o corrupião e a 

gralha-do-campo, respectivamente.

Casaca-couro-de-lama (Furnarius figulus).

Bico-de-lacre (Estrilda astrild)

Coruja-buraqueira (Athene cunicularia).
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MAMÍFEROS

Os mamíferos incluem os 

seres humanos e a maioria dos 

animais domesticados por nós, 

como  cacho r ros ,  ga tos , 

c a v a l o s  e  g a d o ,  t o d o s 

encontrados com frequência 

n a  á r e a  d e  e s t u d o  d o 

empreendimento.

As espécies domesticadas, 

como cães e gatos, possuem 

uma relação muitas vezes 

danosa com os mamíferos 

silvestres, seja caçando-os ou 

transmitindo-lhes diversas 

doenças.

Considerando-se apenas os 

mamíferos s i lvestres,  os 

biólogos encontraram nas 

pesqu isas  de  campo 23 

espécies, como a capivara, o 

guaxinim, a lontra, o macaco-

prego e a jaguatirica. Dentre 

eles, apenas a jaguatirica corre 

perigo de extinção.

Dentre as 23 espécies de 

m a m í f e r o s  s i l v e s t r e 

registradas, apenas quatro (4) 

foram confirmadas em campo 

pelos biólogos, visto que as 

o u t r a s  e s p é c i e s  f o r a m

registradas por meio das 

e n t r e v i s t a s  q u e  f o r a m 

realizadas com os moradores e 

trabalhadores da região.

Diante dos surtos de febre 

amarela que estão ocorrendo 

no Estado do Espírito Santo, é 

importante salientar, ainda, 

que os macacos não são 

transmissores dessa doença, 

logo o abate deles não impede 

n e c e s s a r i a m e n t e  a 

transmissão para os seres 

humanos, além de constituir 

um crime ambiental.

Pegadas de guaxinim (Procyon cancrivorus).

Pegada de capivara 
(Hydrochoerus hydrochaeris).

Toca de tatu.
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MEIO SOCIOECONÔMICO

RIO NOVO DO SUL 

O município em que será instalado o 

empreendimento, Rio Novo do Sul, compõe 

dois (2) distritos, sendo um deles a própria 

sede municipal de Rio Novo do Sul e o outro 

chamado de Princesa.

Regiões Administrativas

No que diz respeito à economia, avaliando o 

PIB (Produto Interno Bruto) – representa a 

soma de todos os bens e serviços finais 

produzidos em uma determinada região, 

durante um determinado período – registrou-

se um crescimento de 47% para o PIB total, 

entre os anos de 2010 e 2014. A maior parte 

da renda obtida é no setor de serviços, 

seguido do setor de administração pública e 

pela indústria. Apesar da agropecuária 

possuir apenas 9% do PIB municipal, é o 

setor mais significativo em termos de 

ocupação dos trabalhadores.

No que se refere à educação, o município 

possui nove (9) escolas do Ensino Pré-

escolar, 14 do Ensino Fundamental e duas 

do Ensino Médio.

Rio Novo do Sul encontra-se inserido na 

microrregião Litoral Sul, macrorregião Sul do 

Estado do Espírito Santo. No ano de 2010, o 

município apresentava uma área total de 

204.358km² e uma população total de 

11.325 residentes, constituindo assim uma 

d e n s i d a d e  d e m o g r á f i c a  d e  5 5 , 4 2 

habitantes/km².

A pirâmide etária do município revela o 

comportamento populacional entre os anos 

de 1991 e 2010, em que há o início de uma 

mudança da estrutura populacional: maior 

número de moradores com mais de 60 anos 

e menor número de moradores na faixa dos 

20 anos. Há ainda a diminuição do número 

de nascimentos. Uma maior expectativa de 

vida indica melhor qualidade de vida.

Pirâmide etária do município

35



O abastecimento de água da cidade é 

realizado a partir da captação superficial no 

rio São Caetano e no córrego São Vicente, 

ambos da bacia hidrográfica do rio Novo. O 

índice da coleta de esgoto para a zona 

urbana é de cerca de 50%, ou seja, metade 

do esgoto da cidade é jogado diretamente 

nos cursos d'água, contribuindo assim para 

poluí-los e afetar a saúde da população. A 

coleta de lixo é realizada em todo o 

município, mas apenas em alguns locais 

que os moradores recebem o serviço porta-

a-porta.

O fornecimento de energia elétrica é feito 

pela Escelsa – Espírito Santo Centrais 

Elétricas S.A. O fornecimento de água é 

feito pela CESAN – Companhia Espírito 

Santense de Saneamento.

O município possui um terminal rodoviário 

que possui linhas que atendem as zonas 

urbana e rural,  assim como l inhas 

intermunicipais. Os acessos principais do 

município são realizados pela Rodovia 

Federal  BR-101 e pelas Rodovias 

Estaduais ES-487 e ES-485.

A rede hospitalar de Rio Novo do Sul é 

composta por hospitais públicos e privados 

que prestam serviços ao SUS – Sistema 

Único de Saúde, além de outras unidades 

de apoio.

O município conta com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SEMAS), 

que atua por meio do Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) e do Centro 

de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS).

Na segurança pública, Rio Novo do Sul é 

atendido pela 9ª Companhia Independente 

da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) 

e por uma Unidade de Polícia Civil.

No que se refere ao turismo, a região é rica 

em rios e cachoeiras. Há ainda na sede do 

município a Gruta Maria Drumond, além do 

monumento “O Frade e a Freira”, que pode 

ser visto desde a sede do município e se 

encontra na divida de Rio Novo do Sul com 

Itapemirim, próximo à estrada de acesso à 

Cachoeiro do Itapemirim . 36



ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA (AID)

Para conhecer um pouco melhor a área 

onde o empreendimento será instalado, 

foram realizadas entrevistas com 12 

moradores e trabalhadores locais, nos 
meses de fevereiro e junho de 2017.

Dos entrevistados, a maioria (62%) possui 

o Ensino Fundamental incompleto. Dentre
os entrevistados, 54% estão trabalhando, 
23% são aposentados ou pensionistas e 
os outros 23% estão desempregados
As propriedades visitadas são atendidas, de 

forma geral, pelos serviços de coleta de lixo, 

rede elétrica, rede de telefonia móvel 

(celular), acesso à internet e televisão. 

Quanto à água encanada e rede de 

esgoto, todos os entrevistados relatou não 
possuir.

Quanto ao esgotamento sanitário, em 83% 

das residências o esgoto é destinado para 

fossas; o restante dos moradores lança o 

esgoto diretamente em curso d'água. A 

coleta de lixo é disponibilizada para 58% 

dos proprietários e o restante queima os 

resíduos. Vários entrevistados relataram o 

receio de deixar que o lixo se espalhe pela 

Rodovia Federal BR-101, que costuma ter 

muito lixo, principalmente no período de 

férias, quando o fluxo de pessoas alto.
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No que se refere aos serviços básicos de 

saúde, educação e segurança, conforme os 

entrevistados, a maioria desses serviços é 

acessada na sede de Rio Novo do Sul. 

Destaca-se que alguns entrevistados 

relataram que possuem plano de saúde e 

costumam ir ao Município de Cachoeiro do 

Itapemirim para exames e consultas 

especializadas.

De forma geral, os entrevistados relataram 

que a implantação e operação da SE Rio 
Novo do Sul 345/138 kV pouco irá interferir 

no cotidiano pessoal e regional. A 

expectativa é que com a implantação do 

empreendimento a região tenha uma 

condição melhor no que diz respeito à 

transmissão de energia elétrica.

Além das 12 pessoas entrevistadas para 

se conhecer melhor a condição de vida nas 

proximidades do local onde será instalado 

o empreendimento, foram feitas outras 35

entrevistas com moradores e comerciantes 

locais, a uma distância de até 1,8 km, 
aproximadamente, de onde será instalada 

a subestação.

Estas entrevistas foram feitas para verificar 

o que as pessoas entendem e qual o valor

que elas dão ao meio ambiente.

Para a maioria dos entrevistados o meio 

a m b i e n t e  e s t á  r e l a c i o n a d o  c o m 

preservação, mata (florestas) e água. Eles 

relataram ainda que o meio ambiente é 

importante por fornecer água de boa 

qualidade e ar puro, sendo estes dois 

elementos essenciais para a sobrevivência 

das pessoas.

Os maiores problemas existentes na 

região, segundo os entrevistados, são o 

desmatamento e a poluição do ar e dos 

cursos d'água, neste último caso, 

especialmente por falta de coleta e 

tratamento de esgoto.

Os entrevistados mencionaram ainda que há 

vários animais na região, tais como, cobras, 

gambás, tatus, macacos e diversos tipos de 

aves. Porém, é difícil vê-los nas áreas de 

pastagem, sendo mais comum encontrá-los 

perto das matas.

Por falar em matas, alguns entrevistados 

acreditam que as matas da região estão 

preservadas, pois já foi desmatado aquilo 

que era permitido e, agora, as que restam 

estão protegidas. Já outros entrevistados 

pensam que as matas não estão muito 

preservadas, pois elas praticamente não 

existem na região.
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ALTERAÇÕES 
SOCIOAMBIENTAIS

A fim de alcançar o melhor entendimento sobre as 
alterações socioambientais que podem ser causadas pelo 
funcionamento da SE Rio Novo do Sul 345/138 kV foi 
realizado, primeiramente, o prognóstico socioambiental da 
área de inserção do empreendimento, estudo que traduz as 
condições atuais e futuras do meio ambiente. Após essa 
análise, são apresentados os possíveis impactos 
decorrentes do funcionamento do empreendimento.
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PROGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

EVOLUÇÃO DA REGIÃO SEM A 

INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Se imaginarmos a região daqui a 

alguns anos, desconsiderando, 

neste caso, a instalação da SE Rio 

Novo do Sul 345/138 kV, é possível 

es t ima r  a l gumas  cond i ções 

ambientais e sociais, sendo elas 

descritas a seguir.

A maior parte da região aqui 

e s t u d a d a  é  c o m p o s t a  p o r 

pastagem, uma vez que a criação de 

g a d o  é  u m a  d a s  p r i n c i p a i s 

atividades econômicas rurais do 

Município de Rio Novo do Sul. Para 

a cr iação das pastagens, foi 

necessário, no passado, retirar a 

vegetação da Mata Atlântica que 

antes cobria os morros e os vales 

dos cursos d'água.

A retirada da vegetação deixa o solo 

mais vulnerável, uma vez que o 

capim da pastagem não possui a 

mesma capacidade de proteção do 

solo como as matas. Ainda, o 

pisoteio constante do gado promove 

a exposição do solo, que, com o 

passar do tempo, pode resultar em 

voçorocas e em outras formas de 

erosão, principalmente no período 

chuvoso, comprometendo assim a 

produtividade da pastagem.

Esta situação tende a se manter ao 

longo dos anos, uma vez que a 

criação de gado persistirá na região. 

Dessa forma, há uma tendência de 

cada vez mais serem observadas 

p o r ç õ e s  e x p o s t a s  d o  s o l o , 

comprometendo assim, em longo 

prazo, as áreas de pastagem e a 

estabilidade das encostas dos 

morros, ainda que estas encostas 

sejam suaves.

Uma s i tuação semelhante  é 

observada para as plantas e os 

animais da região. A criação das 

pastagens e até mesmo os cultivos 

de café e banana se deram com a 

retirada das matas, que no passado 

eram usadas como abrigo e fonte de 

alimento para os animais.
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Os poucos fragmentos de mata que 
ainda existem na região se tornam 
os locais preferenciais para os 
animais se abrigarem, especialmente 
aqueles que dependem das florestas 
para sobrevivência. No entanto, 
como o gado e outros animais 
domésticos, como gato e cachorro, 
também entram nas matas, os 
animais silvestres ficam cada vez 
mais ameaçados, seja por causa da 
transmissão de doenças ou por 
serem caçados/atacados.
Dessa forma, espera-se que com o 

passar dos anos, os animais e as 

plantas silvestres fiquem cada vez 

mais raros, podendo chegar um dia 

em que alguns deles já não serão 

mais observados na região. Porém, 

alguns animais tendem a ficar cada 

vez mais comuns, como, por 

exemplos, algumas aves que gostam 

de se alimentar em áreas de 

pastagem, como a seriema, a coruja-

buraqueira e o gavião-caboclo.

Além da criação de gado e dos 

cultivos de café e banana, há outras 

atividades produtivas na região, com 

destaque para os pontos comerciais 

localizados às margens da Rodovia 

Federal BR-101. Várias lanchonetes 

e restaurantes atendem as pessoas 

q u e t r a f e g a m p e l a r o d o v i a , 
especialmente no período de férias, 

quando muitas pessoas vão para o 

litoral capixaba.

As atividades comerciais e as 

residências localizadas próximas à 

Rodovia Federal BR-101 tendem a 

continuar  na  região.  No  caso  das 

moradias, não há motivos aparentes 

para que essas pessoas se mudem 

para a sede do Município de Rio 

Novo do Sul, uma vez que todas elas 

relatam que gostam de viver na zona 

rural e que, de certa forma, são 

atendidos pelos serviços oferecidos 

pelo município, como educação e 

saúde.

Já os comerciantes possuem um 

ótimo ponto de comércio, não 

apresentando também motivos 

aparentes para se desfazerem de 

seus pontos comerciais.

Ressalta-se, no entanto, que várias 

pessoas relataram sobre uma 

possível ampliação da Rodovia 

F e d e r a l  B R - 1 0 1 .  V á r i a s 

demonstraram receio com relação à 

ampliação, pois acreditam que 

podem ser desapropriados, tendo 

que se deslocar para outro local.

No entanto, de forma geral, acredita-

se que a região não tende a passar 

por grandes mudanças, uma vez que 

as atividades econômicas já estão 

bem estabelecidas (pecuár ia, 

cultivos e comércio) e as pessoas 

que ali vivem não demonstraram 

interesse em se mudar para outras 

regiões.

Por fim, é importante mencionar que 

o sistema de transmissão de energia

da região sul do Espírito Santo já está 

sobrecarregado e que, sem a 

instalação da SE Rio Novo do Sul 

345/138 kV, podem ocorrer falhas 

neste sistema, comprometendo 

assim a distribuição de energia 

elétrica na região sul do Estado.
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IMPACTOS AMBIENTAIS

 Incremento da Economia Local

 Aumento da Arrecadação Municipal

 Geração de Empregos Diretos e 
    Indiretos

 Aumento da Confiabilidade do
   Sistema Interligado Nacional (SIN)

 Geração de Conhecimento sobre
a Região

Impactos:

POSITIVOS

 Intensificação de Processos Erosivos

 Alteração da Qualidade do Solo

 Alterações na Qualidade do Ar

 Potencial Perda de Indivíduos da Flora
 Pressão Sobre a Fauna Silvestre

 G e r a ç ã o d e E x p e c t a t i v a s n a
    População 

 Geração de Ruídos

 Interferências no Cotidiano da 
    População
 Risco de Acidentes

 Desaquecimento do Mercado de 
    Trabalho 
 Risco de Acidente Elétrico

 Restrição de Uso nas Faixa de
   Servidão das Linhas de Transmissão 

NEGATIVOS

Impacto ambiental é “qualquer alteração, positiva ou 
negativa, das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer atividade humana”. 
A análise dos impactos ambientais da SE Rio Novo do Sul 
345/138 kV foi baseada em metodologia pautada no 
diagnóstico socioambiental elaborado e no cenário ambiental 
atual.
Os impactos gerados pelo empreendimento terão medidas 
para prevenir, diminuir ou compensar os efeitos dos impactos 
negativos e para aumentar os benefícios dos impactos 
positivos. Estas medidas foram organizadas em programas 
ambientais que promoverão tanto a recuperação, quanto a 
manutenção da qualidade ambiental da área de inserção do 
empreendimento.
No processo de Avaliação dos Impactos Ambientais da SE 
Rio Novo do Sul 345/138 kV foi avaliado um total de 17 
impactos ambientais. Desses impactos, cinco (5) são 
positivos e 12 negativos.
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Os impactos ambientais da SE Rio Novo do 
Sul 345/138 kV foram avaliados com base em 
12 parâmetros, descritos na sequência.

1

Refere-se à influência do impacto sobre a 
qualidade ambiental, podendo ser 
classificado em:
Positivo: quando resultar em melhoria da 
qualidade socioambiental.
Negativo: quando resultar em dano ou perda 
socioambiental.

EFEITO 
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2
Refere-se à relação de causa e efeito da 
ação geradora do impacto, podendo ser 
classificado em:
Direta: quando o impacto resulta diretamente 
de ação geradora, resultante de uma simples 
relação de causa e efeito.
Indireta: quando o impacto resulta de outro 
impacto, resultante de uma reação 
secundária.

FORMA 

3
Refere-se à escala temporal de permanência 
do impacto, podendo ser classificada como:
Temporária: quando o impacto ocorre 
durante um período de tempo definido.
Intermitente: quando o impacto ocorre de 
forma cíclica ou sazonal, uma vez iniciada 
sua ação geradora.
Contínua: quando o impacto ocorre de forma 
continuada, uma vez iniciada sua ação 
geradora.

DURAÇÃO 

4
Refere-se ao tempo de decorrência entre o 
início da atividade causadora e o início da 
ocorrência do impacto, sendo classificado em:
Imediato: quando o impacto se inicia 
concomitantemente à ação geradora.
Curto prazo: qquando o impacto se inicia 
alguns meses após o início da realização da 
atividade causadora.
Médio prazo: quando o impacto se inicia 
alguns anos após o início da realização da 
atividade causadora.
Longo prazo: quando o impacto se inicia pelo 
menos uma década após o início da 
realização da ação desencadeadora.

TEMPORALIDADE 

5
Refere-se à forma de difusão do impacto, 
sendo classificada em:
Localizada: quando a propagação do 
impacto se dá concentradamente e de forma 
determinada.
Dispersa: quando a propagação do impacto 
ocorre de forma difusa e indeterminada.

ESPACIALIZAÇÃO 

6
Refere-se à escala espacial da abrangência 
do impacto sobre os aspectos ambientais, 
sendo classificada em:
Pontual: quando o impacto possui 
abrangência espacial restrita.
Local: quando o impacto possui abrangência 
espacial restrita.
Regional: quando o impacto ocorre de forma 
amplamente disseminada.

ABRANGÊNCIA 



44

7
Refere-se à probabilidade de ocorrência do 
impacto em função da atividade causadora, 
sendo classificado em:
Certa.
Provável.
Improvável.

OCORRÊNCIA 

8 REVERSIBILIDADE

9
Refere-se à grandeza das alterações dos 
aspectos ambientais gerados por um 
determinado impacto, sendo classificada 
em. 
Desprezível.
Pequena.
Média.
Grande.

MAGNITUDE 

10

Refere-se à relevância do impacto sobre 
os aspectos ambientais, sendo 
classificada em: 
Irrelevante.
Baixa.
Média.
Alta.

IMPORTÂNCIA 

11

Refere-se à capacidade do impacto interagir 
com outros impactos, potencializando ou não 
os seus efeitos. É classificado em: 
Sim: quando sinérgico.
Não: quando não sinérgico.

SINERGISMO 

12

Refere-se à capacidade do impacto se 
acumular ao longo do tempo e do espaço, 
sendo classificada em: 
Sim: quando cumulativo.
Não: quando não cumulativo.

CUMULATIVIDADE 

Refere-se à capacidade da anulação ou 
minimização do impacto ambiental uma vez 
iniciada a atividade causadora, sendo 
classificada em:
Reversível: quando a alteração causada 
pelo impacto pode ser alvo de ações que 
restaurem o equilíbrio ambiental próximo 
ao pré-existente. 
Irreversível: quando a alteração 
causada pelo impacto não pode ser 
revertida por ações de intervenção.



1

Descrição: O incremento da economia local 

poderá ocorrer tanto na fase dos estudos 

ambientais quanto no período de obras, uma 

vez que os profissionais envolvidos com o 

empreendimento irão adquirir bens e 

mercadorias no Município de Rio Novo do Sul 

e em suas proximidades.

Programas: Programa de Comunicação 

Social e Programa de Priorização de 

Fornecedores e de Mão de Obra Local

Incremento da 
Economia Local

2 Aumento da Arrecadação
Municipal

Descrição: O aquecimento da economia da 

região durante a construção da SE Rio Novo 

do Sul 345/138 kV implicará no aumento da 

arrecadação fiscal do Município de Rio Novo 

do Sul e de outros próximos, por meio do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN) e do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICMS).

Programa: Programa de Priorização de 

Fornecedores e de Mão de Obra Local

3 Geração de Empregos
Diretos e Indiretos

Descrição: A implantação da SE Rio Novo do 

Sul 345/138 kV mobilizará mão de obra para a 

construção de suas instalações, resultando na 

geração de empregos diretos. Ainda, poderá 

haver a geração de empregos indiretos, para 

atender à obra. Após a implantação do 

empreendimento, haverá a geração de 

empregos diretos, necessários à sua 

operação, ainda que em menor escala se 

comparada com a fase anterior.

Programas: Programa de Priorização de 

Fornecedores e de Mão de Obra Local e 

Programa de Comunicação Social

4 Aumento da 
Confiabilidade do Sistema 
Interligado Nacional (SIN)

Descrição: A SE Rio Novo do Sul 345/138 kV 

e os seccionamentos das LTs 345 kV Campos-

Viana – Rio Novo do Sul e 345 kV Campos-

Vitória – Rio Novo do Sul representarão um 

reforço na rede do sistema de transmissão de 

energ ia  bras i le i ro ,  aumentando sua 

confiabilidade e diminuindo os riscos de 

problemas de transmissão de energia para a 

região sul do Estado do Espírito Santo.

Programa: Não há programa, apenas a 

c o n t i n u i d a d e  d a  o p e r a ç ã o  d o 

empreendimento.

5 Geração de Conhecimento
sobre a Região

Descrição: A elaboração de estudos e a 

presença de equipes técnicas na região do 

empreendimento contribuem para a geração e 

aprofundamento do conhecimento sobre o 

local. Este impacto permanece ainda na fase 

de implantação do empreendimento, uma vez 

que os dados obtidos a partir dos programas 

socioambientais propostos também agregam 

conhecimento sobre o local.

Programas: Programa de Comunicação 

Social e Programa de Educação Ambiental.45



1 Intensificação de
Processos Erosivos 

Descrição: A preparação da área para a 

implantação do empreendimento, bem como a 

construção de infraestruturas, implica na 

realização de atividades de corte, aterro e 

terraplenagem que irão expor, mesmo 

que temporariamente, solos que são 
naturalmente susceptíveis à erosão.

Programa: Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas.

2 Alteração da Qualidade
do Solo

Descrição: No canteiro de obras da SE Rio 

Novo do Sul 345/138 kV ocorrerá a geração 

de esgoto e resíduos sólidos, os quais 

podem afetar a qualidade do solo, caso não 

sejam tratados ou armazenados 

corretamente. Destaca-se que o canteiro de 

obras prevê locais específicos para tratar o 

esgoto e armazenar os resíduos.

Programa: Plano de Gestão Ambiental.

3 Alterações na 
Qualidade do Ar

Descrição: A movimentação de terra oriunda 

de processos de retirada de solo ou do fluxo 

de automóveis e equipamentos provoca a 

suspensão de partículas (poeira) que, junto 

com os gases emitidos por motores de 

veículos pesados e, eventualmente, por 

geradores de energia movidos a 

combustível, podem causar, alterações na 

qualidade do ar, momentaneamente.

Programa: Plano de Gestão Ambiental.

5 Pressão sobre a 
Fauna Silvestre

D e s c r i ç ã o :  A s  d i v e r s a s  a t i v i d a d e s 

relacionadas à implantação da SE Rio Novo do 

Sul 345/138 kV podem afugentar os animais 

silvestres, que, quando estão em fuga ficam 

m a i s  e x p o s t o s  à  c a ç a ,  c a p t u r a  e 

atropelamento. Além disso, esses animais 

podem fugir para os locais onde há pessoas 

morando ou trabalhando e, assim, serem 

capturados por essas pessoas.

Programas:  Programa de Educação 

Ambiental, Programa de Afugentamento e 

Monitoramento da Fauna e Plano de Gestão 

Ambiental.

6 Geração de Expectativas
na População

Descrição: A presença de diferentes 

profissionais na área de inserção da SE Rio 

Novo do Sul 345/138 kV, em suas fases de 

planejamento e implantação, pode gerar a 

circulação de informações a respeito do 

empreendimento na comunidade, gerando 

expectativas positivas ou negativas que, 

caso não venham a se concretizar, podem 

resultar em frustações.

Programa: Programa de Comunicação 

Social.

7 Geração de Ruídos

Descrição: Toda intervenção construtiva em 

implantação resulta na emissão de ruídos de 

maior ou menor intensidade, devido ao uso 

constante de máquinas e veículos pesados. 

Contudo, a SE Rio Novo do Sul 345/138 kV 

e n c o n t r a - s e  d i s t a n t e  d e  g r a n d e s 

aglomerações, não devendo assim afetar o 

conforto das pessoas que vivem ou trabalham 

próximo ao local da futura obra.

Programas: Plano de Gestão Ambiental e 

Programa de Comunicação Social.
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4 Potencial Perda de
Indivíduos da Flora 

Descrição: Nos locais das faixas de servidão 
das LTs pode ser necessário cortar algumas 
árvores, a fim de evitar acidentes com os 
cabos de transmissão de energia.
Programas: Programa de Afugentamento 
e Monitoramento da Fauna e Programa de 
Educação Ambiental.



8 Interferências no 
Cotidiano da População

Descrição: A mudança na dinâmica da 

circulação de pessoas no entorno do 

empreendimento advinda da obra de sua 

implantação pode gerar situações de conflito 

e/ou desconforto com os moradores. No 

entanto, será priorizada a contratação de 
profissionais da região, reduzindo assim a 

quantidade de pessoas desconhecidas que 

irão circular pelo local.

Programas: Programa de Comunicação 

Social e Programa de Priorização de 

Fornecedores e de Mão de Obra Local

9 Risco de 
Acidentes

Descrição: As atividades de instalação da SE 

Rio Novo do Sul 345/138 kV pode resultar em 

acidentes, especialmente envolvendo os 

trabalhadores da obra, devido ao constante 

manuseio com equipamentos, máquinas e 

veículos pesados.

Programa: Plano de Gestão Ambiental e 

Programa de Comunicação Social.

10 Desaquecimento do
Mercado de Trabalho

Descrição: O término do período de obra  

da SE Rio Novo do Sul 345/138 kV e o 

consequente início da sua operação 

resultará na desmobilização da mão de 

obra contratada, uma vez que as 

oportunidades de emprego, geradas a 

partir da demanda por serviços diversos, 

serão reduzidas, desaquecendo o mercado 

de trabalho.

Programa: Programa de Comunicação 

Social.

11 Risco de Acidente
Elétrico

Descrição: Com a operação da SE Rio 

N o v o  d o  S u l  3 4 5 / 1 3 8  k V  e  d o s 

seccionamentos das LTs 345 kV Campos-

Viana – Rio Novo do Sul e Campos-Vitória – 

Rio Novo do Sul, há o risco de acidentes 

elétricos. A área da subestação é cercada, o 

que impede o acesso de pessoas não 

autorizadas. Porém, as LTs não são 

cercadas, possibilitando assim o acesso de 

pessoas desinformadas, que podem praticar 

nestes locais at iv idades pro ib idas, 

resultando em acidentes.

Programa: Programa de Comunicação 

Social; Programa de Educação Ambiental e 

Plano de Gestão Ambiental.

12 Restrição de Uso nas
Faixas de Servidão das 
Linhas de Transmissão

Descrição:  Ainda que diversos usos 

agropecuários permaneçam possíveis na 

faixa de servidão após a implantação das  LTs, 

uma série de outras atividades ficará restrita. 

Destaca-se que, atualmente, nenhuma das  

propriedades atingidas pelo traçado das  LTs 

apresenta uso do solo incompatível com as 

atividades permitidas em faixas de servidão.

Programa: Programa de Comunicação 

Social; Programa de Educação Ambiental e 

Plano de Gestão Ambiental.
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MATRIZ DE IMPACTOS 

Os impactos ambientais identificados para a SE Rio Novo do Sul 345/138 kV foram avaliados 
conforme metodologia apresentada anteriormente nas páginas 43 e 44. É apresentada, na 
sequência, a forma como cada um destes impactos foi avaliada, seguida da matriz dos 
impactos ambientias pontuados para o empreendimento.
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Meio Biótico

Meio Físico

Interface dos meios físico, biótico e socioeconômico



Meio Socioeconômico
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MEDIDAS MITIGADORAS E 
AVALIAÇÃO AMBIENTAL

Buscando a mitigação dos impactos ambientais 
identificados para a SE Rio Novo do Sul 345/138 kV são 
propostos programas ambientais, os quais propõem um 
conjunto de ações para diminuir e compensar as 
alterações negativas causadas pelo empreendimento. Para 
tanto, é avaliada a qualidade ambiental da região com e 
sem a implantação do empreendimento, assim como as 
condições dos serviços disponibilizados pelo município à 
luz da Constituição Estadual.
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CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Administrativa

A Constituição Estadual é a lei maior que rege um determinado Estado. Nos 
estados brasileiros, o conteúdo desta constituição é elaborado pelos deputados 
estaduais e aprovado pelo governador.
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A constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989, possui 
nove títulos principais, sendo o título VII o que trata sobre a Ordem Social. 
Neste capítulo, mais especificamente no artigo 187, é estabelecido que todo 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) quantifique e especifique os tipos de 
serviços que o município oferece para a população, como, por exemplo, 
unidades de saúde, escolas, postos policiais, secretarias, etc.
Esse mesmo artigo diz que é função do empreendedor prever se será 
necessário ou não separar recursos financeiros para a manutenção ou até 
mesmo ampliação da infraestrutura destes serviços, principalmente na fase de 
obras do empreendimento, devido aos operários que vêm para a região para 
trabalhar.
O Município de Rio Novo do Sul possui infraestrutura administrativa, 
econômica, de educação, de saneamento básico, de transportes, de energia 
elétrica, de saúde, de assistência social e de segurança pública para seus 
cidadãos. Essa infraestrutura é apresentada na sequência.

• Secretaria Municipal de Administração
• Secretaria Municipal de Assistência Social
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Econômico, Rural, Industrial e Meio Ambiente
• Secretaria Municipal de Educação e Cultura
• Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo
• Secretaria Municipal de Finanças
• Secretaria Municipal de Obras, Transportes e

Serviços Urbanos
• Secretaria Municipal de Planejamento
• Secretaria Municipal de Saúde

Para a estrutura administrativa, Rio Novo do Sul possui 
a sede da prefeitura municipal e nove secretarias:



Na parte de educação, Rio Novo do 
Sul conta com 25 escolas, que 
atendem as crianças e jovens do 
município, além de 5 instituições 
para cursos superiores, conforme 
especificado abaixo:
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Educação Saúde

• 09 Ensino Pré-Escolar
• 14 Ensino Fundamental
• 01 Ensino Médio

• 01 Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)
• 04 Faculdades Privadas
• 01 Centro Universitário Privado

Na área de saúde, a rede hospitalar 
de Rio Novo do Sul é composta por 
estabelecimentos públicos e privados, 
que prestam serviço ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). A quantidade 
de estabelecimentos é apresentada a 
seguir.

• 01 Hospital
• 03 Centros de Saúde
• 01 Pronto Atendimento
• 03 Unidades de Saúde

Economia

Sobre a economia, Rio Novo do Sul 
possui uma produção agropecuária 
pequena, que participa de forma 
pouco efetiva na geração de renda 
do município.
O setor de comércio, que engloba 
lojas, supermercados, restaurantes, 
bares, padarias, bancos etc. é o 
principal responsável pela economia 
do município em termos de geração 
de impostos e circulação de dinheiro.
Menciona-se ainda que no município 
há 10 indústrias cadastradas.



Saneamento e Abastecimento
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Os serviços de abastecimento de água e 
coleta de esgotos são feitos pela 
Companhia Espírito Santense de 
Saneamento (CESAN), e atendem 50% 
da população urbana do município.

A coleta de resíduos sólidos é feita em 
toda a zona urbana e em uma parte da 
zona rural.
A distribuição de energia elétrica é 
feita pela Espírito Santo Centrais 
Elétricas S.A. (Escelsa), tanto na sede 
urbana quanto na área rural.

Segurança

O município é atendido por duas 
Rodovias Estaduais, sendo elas a 
ES-487 e a ES-485, além de uma 
Rodovia Federal, a BR-101 ou 
Rodovia do Sol.
Em Rio Novo do Sul existem também 
duas empresas de ônibus que 
atendem os moradores. Os ônibus 
partem do terminal rodoviário 
municipal.

• Viação Planeta
• Viação Sudeste

Transporte

A segurança pública é garantida no 
município por duas instituições 
públicas, que atendem tanto a zona 
urbana quanto a zona rural de Rio 
Novo do Sul.

• 9ª Companhia Independente da
Polícia Militar do Espírito Santo
(PMES)

• Unidade de Polícia Civil



Os serviços de assistência social são 
feitos pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAS), por 
meio do:
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Assistência Social Assistência Técnica

• Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)

• Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social (CREAS)

Como auxílio aos produtores rurais, o 
município possui duas instituições:

• Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão
Rural (INCAPER)

• Sindicato Rural Rio Novo do Sul

Analisando os serviços que Rio Novo do Sul possui, não é necessário 
que sejam investidos recursos financeiros pelo empreendedor na 
manutenção ou ampliação desses serviços.

Isto se dá pelo fato da SE Rio Novo do Sul 345/138 kV possuir um 
período muito curto obras e também porque o empreendedor buscará 
utilizar ao máximo a mão de obra local e serviços disponibilizados por 
Rio Novo do Sul ou municípios próximos.

Assim, de forma geral, as pessoas que vão trabalhar na obra já residem 
em Rio Novo do Sul e redondezas, já sendo usuárias dos serviços que o 
município oferece.



PROGRAMAS AMBIENTAIS

O EIA propõe um conjunto de ações para diminuir e compensar as alterações negativas e 
fortalecer as alterações positivas causadas pela SE Rio Novo do Sul 345/138 kV. Essas ações 
são os programas ambientais que devem ser colocados em prática. Esses programas são 
apresentados a seguir de forma resumida, e detalhados no Plano de Básico Ambiental 
(PBA), na próxima fase do licenciamento ambiental.

Estes programas são consideradas medidas mitigadoras que tem como objetivo reduzir os 
efeitos causados pelos impactos negativos inerentes à implantação do empreendimento. 
Após a adoção destas medidas, espera-se que o grau de alteração nos meios físico, biótico 
e socioeconômico seja o menor possível, uma vez que os programas buscam a melhoria 
do local.

O Plano de Gestão Ambiental (PGA) tem a função de gerenciar, integrar 
e acompanhar o desenvolvimento de todos os outros programas a 
serem executados durante a obra do empreendimento, visando atender à 
legislação, prevenir riscos e evitar qualquer dano ao meio ambiente. 
O PGA vai monitorar, junto à prefeitura e outras instituições públicas e 
privadas, a demanda por serviços oferidos pelo município, a fim de identificar se 
as obras do empreendimento estão sobrecaregando, de alguma forma, esses 
serviços.
Este plano visa garantir ainda o bom funcionamento do canteiro de obras do 
empreendimento, por meio da coleta e tratamento do esgoto gerado no 
refeitório e vestiários; do armazenamento e destinação adequada dos resíduos 
sólidos; e da manutenção de placas de sinalização, tal como de limite de 
velocidade no local da obra e obrigatoriedade de usar equipamentos de 
proteção, para que as pessoas saibam dos riscos ali existentes.

Interface entre os Meios Físico, Biótico e Socioeconômico

O Programa de Educação Ambiental (PEA) contribuirá para a formação e 
difusão de informações e conhecimentos em educação ambiental e, também, para 
a adoção de práticas compatíveis com a proteção e conservação do meio 
ambiente, da qualidade de vida e da boa convivência entre a população de entorno 
e o empreendimento.

O Programa de Compensação Ambiental visa destinar recurso financeiro 
para o governo do Espírito Santo, o qual será aplicado na promoção da melhoria 
da qualidade do meio ambiente no Estado, tal como previsto na legislação 
ambiental federal.
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O Programa de Comunicação Social tem, como objetivo principal, 
estabelecer um canal de interação entre o empreendedor, a população vizinha ao 
empreendimento, a população do Município de Rio Novo do Sul, e quaisquer 
outras parcelas da comunidade que venham a interagir com o empreendimento.

O Programa de Priorização de Fornecedores e de Mão de Obra 
Locais visa estabelecer, de forma prioritária, a compra de materiais e produtos e 
a contratação de serviços para atender a obra do empreendimento no próprio 
Município de Rio Novo do Sul ou em sua vizinhança. Ainda, os trabalhadores que 
serão contratados durante a obra e na operação do empreendimento serão 
escolhidos inicialmente no Município de Rio Novo do Sul e arredores, para que os 
empregos gerados sejam ocupados por pessoas que já vivem na região.

O Programa de Afugentamento e Monitoramento da Fauna tem como 
objetivo geral acompanhar as intervenções ambientais causadas pela obra de 
implantação do empreendimento, de tal forma que se evite qualquer dano aos 
animais silvestres. Ainda, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos serão 
monitorados, para que se avalie se a obra do empreendimento atrapalha de 
alguma forma a sobrevivência destes animais ou se eles conseguem se 
adaptar bem às novas condições da região .
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Meio Biótico

Meio Socioeconômico

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) objetiva 
estabelecer diretrizes e procedimentos para a recuperação das áreas 
intervindas pela obra de implantação do empreendimento, tais como plantio de 
grama ou de arbustos/arvóres, introdução de solo fértil e recuperação da 
topografia; medidas de controle do escoamento da água das chuvas, evitando 
os processos de erosão; monitoramento das áreas intervindas e manutenção 
das medidas/tratamentos adotados até a recuperação completa da área.

Meio Físico

O Programa de Compensação pelas Emissões de Gases 
Veiculares objetiva adotar medidas mitigadoras das emissões de gases de 
efeito estufa provenientes dos veículos que serão necessários durante as 
obras. Estas medidas consistem no plantio de corredores verdes, 
principalmente próximos aos acessos.

Os Projetos de Drenagem terão o objetivo de conduzir o escoamento 
superficial a locais apropriados, evitanto inundações e alagamentos.



QUALIDADE SOCIOAMBIENTAL

A qualidade socioambiental da área onde será instalada a SE Rio Novo do Sul 345/138 kV 
pode ser analisada de duas maneiras, uma em que se considera o desenvolvimento natural 
do local, sem que haja a instalação e operação do empreendimento e outra em que se 
considera a instalação e operação do empreendimento e a execução dos sete programas 
ambientais anteriormente descritos.

Para os próximos anos, espera-se que a região de Rio Novo do Sul sofra algumas 
modificações. A principal atividade econômica do município é a agropecuária, a 
qual se baseia, principalmente, na criação de gado e cultivo de café e banana.

Atualmente, as áreas de pastagem já se encontram desgastadas, devido ao seu 
uso intensivo por vários anos. Sem a adoção de técnicas agrícolas, essas áreas 
poderão se tornar improdutivas, o que poderia resultar no desmatamento dos 
poucos fragmentos florestais ainda existentes.

O empobrecimento e desgate das áreas de pastagem pode comprometer ainda a 
qualidade da água da região, devido à intensificação dos processos erosivos e 
carreamento de sedimento para o leito dos cursos d'água.

Os animais e as plantas da região também tendem ao empobrecimento com o 
passar dos anos, visto que atualmente são poucos os locais que ainda preservam 
características naturais. Se houver um aumento das áreas de pastagem e cultivo, 
animais e plantas antes existentes na região poderão deixar de existir ali.

No que diz respeito à população, esta vem crescendo de forma bastante reduzida 
ao longo dos últimos anos, ou seja, a população total de Rio Novo do Sul já não 
cresce tanto como antigamente. Há uma tendência ainda de envelhecimento desta 
população, uma vez que nasce cada vez menos crianças e a população idosa tem 
vivido mais anos. Nota-se ainda que a população tem migrado da zona rural para a 
área urbana.

Essas considerações sobre a população de Rio Novo do Sul foram baseadas nos 
dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por fim, pode-se esperar ainda uma provável perda da qualidade de vida da 
população de Rio Novo do Sul e de toda a região sul do Estado do Espírito Santo. 
Isto se deve ao fato da Linha de Transmissão que interliga Campos e Cachoeiro do 
Itapemirim encontrar-se sobrecarregada desde o ano de 2016. Dessa forma, sem a 
SE Rio Novo do Sul 345/138 kV, pode haver comprometimento de distribuição de 
energia na região, o que impactará na qualidade de vida da população, visto que 
vários equipamentos, tanto em casa como no trabalho, só funcionam com energia 
elétrica. 

Qualidade Socioambiental Futura - Sem o Empreendimento
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A SE Rio Novo do Sul 345/138 kV não provocará impactos significativos na 
região, uma vez que o local escolhido para a sua implantação já se encontra 
bastante descaracterizado. A intervenção ambiental do empreendimento se 
dará, basicamente em áreas de pastagens, não sendo necessário assim 
desmatar fragmentos de mata ou realocar moradores que vivem na região.

Vale lembrar que, com a implantação e operação do empreendimento, os nove 
(9) programas socioambientais descritos nas páginas 56 e 57 serão executados. 
Assim, espera-se que haja uma melhora na qualidade ambiental local, uma vez 
que o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas irá corrigir os problemas 
identificados no terreno do empreendimento, com melhoria direta nas condições 
de acesso local e escoamento da água das chuvas.

Ademais, o Programa de Monitoramento e Afugentamento da Fauna irá gerar 
dados sobre os animais da região e como que eles se relacionam com o 
empreendimento, com as áreas produtivas (pastos e cultivos) e até mesmo com 
os moradores da região. O Programa de Compensação Ambiental irá gerar 
receita financeira para o governo estadual, o qual investirá esse recurso na 
melhoria da qualidade ambiental do Estado do Espírito Santo.

Para a população da região cita-se o Programa de Educação Ambiental, 
Programa de Comunicação Social e Programa de Priorização de Fornecedores 
e Mão de Obra Locais. A educação ambiental e a comunicação social permitirão 
que o empreendedor esteja mais perto da comunidade, repassando de forma 
clara e transparente informações sobre o empreendimento e noções de práticas 
sustentáveis.

Já o Programa de Priorização de Fornecedores e Mão de Obra Locais permitirá 
que a população da região tenha prioridade quando for feita a seleção dos 
funcionários que irão trabalhar na obra de instalação do empreendimento e até 
mesmo durante a sua operação. Os comerciantes da região também serão 
beneficiados, pois a compra de materiais e a contratação de serviços, como 
alimentação, transporte e hospedagem ocorrerá, de forma prioritária, em Rio 
Novo do Sul e municípios vizinhos. Com estas medidas, espera-se que haja 
geração de renda e de empregos para a população local.

O funcionamento da SE 
Rio Novo do Sul 
345/138 kV garantirá 
ainda uma melhor 
qualidade no sistema de 
transmissão de energia 
elétrica da região sul do 
Estado do Espírito 
Santo.
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
A SE Rio Novo do Sul 345/138 kV foi 

apresentada pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) como a alternativa 

mais adequada para o atendimento à 

região sul do Estado do Espírito Santo. 

Por este motivo, foram realizados os 

e s t u d o s  a m b i e n t a i s  d e s t e 

empreendimento, a fim de avaliar se ele 

é ambientalmente e socialmente viável.

Os estudos ambientais levaram então 

em cons ide ração  o  p ro j e to  de 

engenharia da SE Rio Novo do Sul 

345/138 kV, assim como os aspectos 

ambientais e sociais da região, para que 

depois fosse possível avaliar quais 

impactos seriam causados no meio 

ambiente e nas pessoas que ali vivem 

ou trabalham.

Os impactos negativos identificados 

decorrentes da implantação e operação 

da SE Rio Novo do Sul 345/138 kV são 

alusivos principalmente à fase de obras 

e às restrições impostas nas faixas de 

servidão das LTs. Enquanto os impactos 

p o s i t i v o s  e s t ã o  r e l a c i o n a d o s 

p r i nc ipa lmen te  ao  aumen to  da 

c o n f i a b i l i d a d e  d o  s i s t e m a  d e 

transmissão de energia brasileiro e à 

dinamização da economia da região, a 

partir da geração de empregos e de 

impostos.

Nos estudos ambientais e sociais, 

apurou-se que a região da SE Rio Novo 

do Sul 345/138 kV sofre com a gradual 

ocupação das terras por atividades 

agropecuárias, resultando, atualmente, 

na reduzida quantidade de matas 

nativas. Além disso, a área afetada pela 

implantação do empreendimento é 

utilizada principalmente para pecuária 
e cultivo de plantas de pequeno porte, 
usos permitidos nas faixas de servidão 
das Linhas de Transmissão (LTs).

Serão necessárias algumas ações que 

têm como objetivo diminuir o impacto 

sobre o meio ambiente, de forma que a 

i m p l a n t a ç ã o  d o s  p r o g r a m a s 

apresentados neste RIMA e detalhados 

no Plano Básico Ambiental (PBA) faz-se 

muito importante.

Desta forma, pode-se dizer que a 

obtenção da Licença Prévia (LP) e 

p o s t e r i o r m e n t e  d a  L i c e n ç a  d e 

Instalação (LI) da SE Rio Novo do Sul 

345/138 kV será vantajosa para a 

região, desde que sejam implantados os 

programas apresentados neste estudo, 

potencializando os impactos positivos e 

minimizando ou até mesmo eliminando 

os impactos negativos. Ademais, o 

empreendimento é importante para 

garantir o bom funcionamento do 

sistema de transmissão de energia da 

região sul do Espírito Santo.
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GLOSSÁRIO
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A

Ameaçadas de extinção - Espécies 

vulneráveis, cuja população total está 

diminuindo rapidamente e que pode 

desaparecer em áreas específicas ou em 

seu todo, sobretudo como resultado de 

ações causadas pelo homem.

Antrópica - Relativo à humanidade, à 

sociedade humana, compreendendo os 

fatores sociais, econômicos e culturais. 

Ação do homem sobre o meio natural.

B

Bacia hidrográfica - Conjunto de terras 

onde ocorre a drenagem das águas para 

um rio principal e seus afluentes.

Bioma  - Agrupamento de unidades 

biológicas em categorias baseadas em 

suas formas vegetais dominantes, como, 

por exemplo, Cerrado e Mata Atlântica.

C

Conservação da natureza - Conjunto de 

práticas de proteção da biodiversidade de 

todas as espécies, e o ambiente onde 

vivem, a despeito da presença humana.

D

Densidade demográfica - Relação entre a 

quantidade de pessoas e a área de um 

determinado local, sendo que, quanto maior 

for a densidade demográfica, maior é a 

quantidade de pessoas que vivem em um 

território.

Diagnóstico socioambiental - Estudo da 

situação de qualidade de um sistema 

ambiental ou de uma área, a partir das 

interações e da dinâmica dos componentes 

físicos e biológicos (naturais) e os fatores 

sociais e econômicos.

Diversidade - Variedade de espécies de 

organismos vivos de uma determinada 

comunidade ou região.

E

Educação ambiental - Processo de 

ap rend i zagem e  comun icação  de 

problemas relacionados à interação dos 

homens com seu ambiente natural. É o 

ins t rumento  de  fo rmação de  uma 

consciência, por meio do conhecimento e 

da reflexão sobre a realidade ambiental.

Eletromecânico - Dispositivos tais como 

motores que dependem de uma fonte de 

energia elétrica para funcionar.

Erosão - Processo pelo qual a camada 

superficial do solo ou parte do solo é 

retirada, por exemplo, pela força das 

chuvas ou dos ventos. Essas partes do solo 

são transportadas e depositadas em outro 

lugar.

F

Faixa de servidão - Faixa de terra ao longo 

do eixo da linha de transmissão cujo 

domínio permanece com o proprietário, 

porém com restrições ao uso.

Fauna - Termo coletivo para a vida animal 

de uma determinada região ou período de 

tempo. Conjunto de seres vivos que 

compõe a biodiversidade animal.

Fragmento de mata - Os fragmentos de 

mata são as áreas de mata fechada nativa 

que permanecem intactas em meio a uma 

plantação,  um pasto ou uma área 

desmatada.
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I

Intemperismo - Conjunto de processos 

mecânicos, químicos e biológicos que 

o c a s i o n a m  a  d e s i n t e g r a ç ã o  e  a

decomposição das rochas.

Impacto ambiental - Qualquer alteração, 

positiva ou não, das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer atividade humana 

que, diretamente, afete: (I) a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; (II) 

as atividades sociais e econômicas; (III) a 

biota; (IV) as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; (V) a qualidade 

dos recursos ambientais.

L

L i c e n c i a m e n t o  a m b i e n t a l  -  A t o 

administrativo pelo qual o órgão ambiental 

avalia se o empreendimento é viável 

ambientalmente, sendo imposto, se 

necessário, uma série de atividades a serem 

cumpridas pelo empreendedor.

Linha de Transmissão (LT) - Sistema 

u s a d o  p a r a  t r a n s m i t i r  e n e r g i a 

eletromagnética por meio de cabeamentos 

suportados por torres de transmissão.

M

Massa de ar - Massas de ar são grandes 

volumes de ar  com caracter ís t icas 

“homogêneas”, em relação à temperatura e 

vapor de água. Suas características estão 

diretamente vinculadas com sua localização 

ou região de origem.

Meio biótico - Refere-se àquilo que é 

característico dos seres vivos. Relativo à 

biota e inclui todos os seres/organismos 

vivos, sejam eles animais, plantas ou 

bactérias.

Meio físico - Segmento abiótico (sem vida) 

do meio ambiente. Refere-se ao clima, aos 

cursos d'água, às rochas, ao relevo, aos 

solos etc.

Meio socioeconômico - Refere-se aos 

aspectos sociais e econômicos de uma área 

ou população.

P

Plano Bás ico  Ambienta l  (PBA)  - 

Documento que traça todas as ações e os 

programas de gerenciamento das questões 

ambientais e sociais de uma obra.

R

Relevo - Diversidade de aspectos da 

superfície da crosta terrestre, ou seja, 

conjunto dos desnivelamentos da superfície 

da Terra.

Resíduo sólido - Parte do resíduo gerado 

a p ó s  a  p r o d u ç ã o ,  u t i l i z a ç ã o  o u 

transformação de bens de consumo. 

Or ig inár io de indústr ias,  comércio, 

residências, construção civil etc.

S

Silvestre - Que ocorre na natureza, que é 

selvagem.

Subestação de Energia - Conjunto de 

equipamentos industriais interligados entre 

si com os objetivos de controlar o fluxo de 

potência, modificar tensões e alterar a 

natureza da corrente elétrica assim como 

garantir a proteção do sistema elétrico.

T

Topografia - A forma como um terreno se 

encontra, com suas características naturais 

ou modificadas pelo homem.

U

Umidade relativa do ar - A umidade relativa 

do ar é a relação entre a quantidade de água 

existente no ar (umidade absoluta) e a 

quantidade máxima que poderia haver na 

mesma temperatura (ponto de saturação).
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EQUIPE TÉCNICA

A composição da Equipe Técnica responsável pela 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do 

presente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da SE Rio 

Novo do Sul 345/138 kV  é apresentada a seguir:

Profissional
Formação e 

registro profissional
Responsabilidade

Joana Cruz
Engenheira Civil (UFMG)

CREA-MG 84.308/D

Coordenação Geral

do EIA/RIMA

Luciano Cota
Biólogo (UFMG)

CRBio 62.038/04-D

Coordenação Geral

do EIA/RIMA

Marcelo Xavier
Biólogo (PUC-MG)

CRBio 80.074/04-D

Coordenação Técnica

do EIA/RIMA

Isabella Zanon
Bióloga (PUC-MG)

CRBio 62.009/04-D

Revisão Técnica do

diagnóstico socioambiental

do EIA/RIMA

Vitor Malsá
Geógrafo (UFMG)

CREA-MG 188.344/D

Elaboração do

tema Meio Físico

Rodolfo Assis
Biólogo (UFMG)

CRBio 104.927/02-RS

Elaboração do tema

Meio Biótico

Júlia Bonome
Engenheira Ambiental (UFMG)

CREA-MG 205.689/LP

Elaboração do tema

Meio Socioeconômico

Luciene Marques
Geógrafa (PUC-MG)

CREA-MG 111.537/D

Elaboração dos mapas/figuras

Consolidação do RIMA

Júlia Alvarenga
Engenheira Ambiental (UFMG)

CREA/MG 199.378/D
Apoio técnico

Regina Gonçalves
Graduanda em

Geografia (PUC-MG)
Apoio técnico

Letícia Silveira Administradora (UninCor)
Administração

e Logística

Equipe de Apoio

Equipe Técnica

Diretoria Geral

Coordenação Técnica
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Este RIMA foi editado e diagramado pela Azurit Engenharia Ltda.
Textos: Azurit Engenharia Ltda.
Edição: Luciene Marques
Revisão: Marcelo Xavier
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