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RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL- RIMA 
Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 – Pirapora 2 

 
APRESENTAÇÃO 
 
O presente documento que está sendo apresentado a todos os órgãos oficiais 
licenciadores envolvidos no projeto,  bem como  aos proprietários atingidos, populações 
e municipalidades envolvidas, refere-se ao Relatório de Impacto Ambiental da Linha 
de Transmissão Paracatu 4- Pirapora 2, 500, kV, empreendimento este de 
responsabilidade da Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A., empresa do grupo 
Plena Transmissora de Energia S.A. 
 
O empreendimento em questão corresponde a uma linha de transmissão com 
aproximadamente 246 km, toda inserida em áreas do Estado de Minas Gerais, 
atravessando os municípios de Paracatu, João Pinheiro, Brasilândia de Minas, 
Buritizeiros e Pirapora. 
 
Este empreendimento Linha de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2, 500, kV, 
interligará as Subestações Paracatu 4 à Subestação Pirapora 2, distribuindo energia 
para o desenvolvimento da região noroeste e centro norte do estado. 
 
Com isso, haverá um reforço da capacidade energética da região como um todo, 
proporcionando e disponibilizando energia para o desenvolvimento desta área de Minas 
Gerais. 
 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
DENOMINAÇÃO OFICAL DO EMPREENDEDOR 
Linha de Transmissão Paracatu 4 – Pirapora 2, 500 kV 
 
EMPREENDEDOR 
Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A. 
Endereço: Av. Marechal Câmara, 160/1.534 Centro 
Rio de janeiro – RJ  
CEP 20.020-080 
Telefone/Fax (21) 2223-7373  /  (21) 2215-7216 
 
REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA DE CONTATO: 
Ailton Costa Ferreira 
CPF: 029.370.268-34 
Endereço: Av. Marechal Câmara, 160/1.534 Centro 
Rio de janeiro – RJ  
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CEP 20.020-080 
Telefone/Fax (21) 2223-7373  /  (21) 2215-7216 
E-mail: ailton@plenatrans.com.br 
 
CONSULTORIA AMBIENTAL 
Rio das Velhas Consultoria em Meio Ambiente Prestação de Serviços S.A. 
CNPJ: 06.067.048/0001-01 
Inscrição Municipal: Isento 
CREA – MG 36.495 
Registro no IBAMA: 964108 
Endereço: Rua Juruá, n0 50, Conjunto 101 – Bairro da Graça 
Belo Horizonte – MG/ 
CEP: 31.140-020 
Telefone/Fax: (31) 3424-7230 
E-mail: riodasvelhasconsultoria@uol.com.br 
 
 
O TRAÇADO 
 
A implantação das Linhas de Transmissão 500 kV Paracatu 4 – Pirapora 2 tem como 
objetivo reforçar o fornecimento de energia elétrica na Região Sudeste e Centro-Oeste, 
interligando essas regiões. 
 
O traçado do primeiro trecho segue da SE Paracatu 4 até a SE Pirapora 2, 
atravessando os municípios de Paracatu, João Pinheiro, Brasilândia de Minas, 
Buritizeiro e Pirapora. 
 
O quadro abaixo indica o percurso, a quilometragem e a percentagem da extensão da 
linha em cada município. O município de João Pinheiro sofrerá interferências 
segmentadas em três trechos com extensões diferentes.  
 

 Município km % 
1 Paracatu 89,29 36,59% 
2 João Pinheiro (13,88 

km+2,53km+25,44km) 
41,86 17,15% 

3 Brasilândia 44, 38 18,19% 
4 Buritizeiro 60,04 24,61% 
5 Pirapora 8,45 3,46% 

 
 
A FAIXA DE SERVIDÃO 
 
A Faixa de Servidão é uma parte do terreno devidamente identificada e sinalizada, com 
utilização limitada após as obras, por questões de segurança. A largura da faixa de  

mailto:ailton@plenatrans.com.br�
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servidão, de 60m, foi calculada considerando os critérios estabelecidos pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), obedecendo à distância necessária para 
atender aos valores máximos aceitáveis de campo elétrico, radiointerferência e ruído 
acústico, no Brasil e em diversos outros países. 
 
Os proprietários da terra ao longo da Faixa de Servidão da LT serão contactados antes 
da sua implantação, e, com cada um, será firmada uma “Escritura de Servidão de 
Passagem Individual”, onde serão definidas, após negociação, as condições de uso 
dessa faixa. No ato da assinatura da Escritura, será paga uma “Indenização de 
Servidão de Passagem”, a ser calculada caso a caso, de acordo com as diretrizes de 
normas específicas da ABNT para avaliação de propriedades.  
 
O traçado definitivo das LT será ajustado para evitar impactos socioambientais, como a 
passagem por conjuntos urbanos, sedes de propriedades rurais e construções isoladas. 
Não haverá, portanto, nenhuma necessidade de relocação de população ou famílias 
para a construção das Linhas de Transmissão. 
 
 
A IMPLANTAÇÃO DAS LT’s e das SE’s 
 
Após a obtenção das licenças ambientais, a implantação completa da Linha de 
Transmissão 500 kV Paracatu 4 - Pirapora 2, incluindo a instalação da SE Paracatu 4 
e da SE Pirapora 2 durará um período máximo estimado de 10 meses, desde a data de 
início da instalação das áreas de armazenamento de estruturas metálicas e materiais 
de construção até a data prevista para sua energização.  
 
Os trabalhos de implantação dos cerca de 244 km serão executados simultaneamente 
em todos os municípios. Está prevista, no pico das obras para implantação desses dois 
trechos das LTs e instalações associadas, a utilização de cerca de 70% dos 
trabalhadores pelo menos, serão contratados nesses municípios e somente 30% de 
pessoal especializado será recrutado em outras regiões. 
 
As comunidades locais e as autoridades municipais da região serão informadas com 
antecedência sobre os objetivos das LTs, suas características, o percurso das obras e 
seu cronograma, além de serem instruídas quanto à segurança do empreendimento. 
 
Na área ambiental, as condições mínimas exigíveis para as fases de construção, 
montagem e operação da LT estão definidas no Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 
no Plano de Controle Ambiental - PCA, documentos para o licenciamento ambiental nas 
fases prévia e de instalação.  
 
As atividades das empresas construtoras deverão levar em conta as exigências 
contidas nos programas do PCA e as condicionantes estipuladas pelo SUPRAM – 
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Superintendência Regional de Meio Ambiente e pelo Conselho de Política Ambiental - 
COPAM para a Licença de Instalação – LI. 
 
Área de Influência Direta (AID): 
 
A definição da Área de Influência Direta – AID - da Linha de Transmissão 500 kV 
Paracatu 4 - Pirapora 2 500  é importante porque é nessa área onde haverão maiores 
impactos da  instalação do empreendimento. Sua delimitação se baseou na análise dos 
impactos regional e sobre os municípios diretamente afetados durante as fases de 
instalação e operação. Os estudos ambientais foram elaborados considerando 
interdisciplinarmente aspectos dos meios físico, biótico e socioeconômico. 
 
Tendo em vista que os impactos ambientais têm efeitos diferentes, dependendo do 
meio sobre o qual atuam e da forma como acontecem, foram definidas duas categorias 
de Áreas de Influência. 
 
Área de Influência Direta (AID): 
 
A Área de Influência Direta (AID) da Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 - 
Pirapora 2 é a área onde os impactos serão sentidos, mas de forma menos intensa. 
Sua área é de 10 km, sendo 5 km de cada lado da faixa. Nessa faixa, no caso dos 
meios físico e biótico, como o produto transportado é energia elétrica, não haverá riscos 
de contaminação do meio ambiente. Nessa faixa não são esperados quaisquer tipos de 
impactos. 
 
Para definir a AII do meio socioeconômico, foram considerados os municípios 
atravessados, que podem sofrer os efeitos das diversas ações do empreendimento. 
Essas atividades poderão refletir-se na vida social, na economia e na infra-estrutura 
desses municípios. 
 
Alternativas de Localização 
 
Nos estudos, são analisadas as alternativas locacionais, que têm como ponto de partida 
as normas indicadas nos documentos fornecidos pela ANEEL. Também são 
consideradas as características socioambientais das áreas a serem atravessadas pelo 
empreendimento. Foram consideradas três alternativas para cada trecho de LT, das 
quais foi selecionada uma, a que mais vantagens apresentava, ao serem colocados em 
conjunto os aspectos técnicos, econômicos e ambientais. 
 
Procurou-se identificar os locais onde a futura LT causaria os menores impactos. O 
principal critério foi evitar a proximidade com as sedes urbanas dos 05 municípios 
transpostos, desviando-se também de aglomerados de residências, de locais históricos 
ou religiosos, áreas de autorizações e concessões minerárias, áreas em que há 
remanescentes florestais em bom estado de conservação, a vegetação arbórea nativa  
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das regiões atravessadas, especialmente aquelas situadas nas margens dos rios, por 
serem Áreas de PreservaçãoPermanente (APPs). 
 
Os estudos e as análises realizados permitem concluir que não há restrições legais que 
inviabilizem o traçado selecionado para a implantação da Linha de Transmissão 
Paracatu 4 – Pirapora 2 de 500 kW. 
 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
Legislação Aplicável e Licenciamento 
 
A legislação sobre água e energia é de competência da União, podendo-se destacar a 
Lei dos Recursos Hídricos e a Lei de criação da Agência Nacional das Águas (ANA), 
em relação à água, e a Lei de constituição da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), com relação à energia. 
 
Como os traçados das LTs percorrem apenas municípios de duas microrregiões do 
Estado de Minas Gerais, o seu licenciamento compete ao órgão estadual de meio 
ambiente, a SUPRAM-MG, que determinou a elaboração do EIA/RIMA.  
 
Cabe a esse órgão emitir a Licença Prévia (LP), pela qual o empreendimento é 
considerado viável, a Licença de Instalação (LI), após a aprovação do projeto 
detalhado, e a Licença de Operação (LO), que permite o funcionamento do 
empreendimento, após a confirmação de que ele foi adequadamente construído e teve 
seus programas ambientais executados, como previsto nos Estudos Ambientais (EIA e 
RIMA). 
 
 
ASPECTOS FÍSICOS 
 
A temperatura média anual ao longo da Linha de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 
2, 500 kV comporta-se com suave redução no sentido de Marimbondo, com mínimas de 
19,9ºC, em João Pinheiro e 19,2ºC em Paracatu, no mês de julho, e máximas de 
23,8ºC, em João Pinheiro e 24,2ºC em Paracatu, no mês de outubro. 
 
Quanto à pluviosidade, na região da futura Linha de Transmissão, os maiores valores 
de precipitação mensal média são atingidos no trimestre novembro-janeiro, enquanto os 
menores ocorrem em junho-agosto. No verão, o relevo, as passagens das frentes frias 
e as correntes perturbadas de oeste ocasionam chuvas locais e regionais mais 
intensas. 
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Na região do empreendimento, ao longo do trecho Paracatu - Pirapora, o menor índice 
pluviométrico mensal médio (7 mm) foi registrado no mês de junho, na estação de 
Paracatu, assim como o maior (324 mm), observado em dezembro. 
 
Na região do projeto, predominam três tipos básicos de rochas: Arenitos dos Grupos 
Areado e Urucuia, de idade Cretácea; Rochas Calcárias dos Grupo Bambuí, de idade 
Proterozóica e, secundariamente, coberturas sedimentares de origem aluvial plio-
pleistocênica. 
 
Quanto às terras, predominam os solos vermelhos, vermelho-amarelados, amarelos 
tanto em relevo plano quanto suave-ondulado. Nas rupturas de declive e próximo aos 
afloramentos de rochas ocorrem solos litólicos. Próximo às margens dos rios, nas 
planícies de inundação, predominam solos arenosos. 
 
A Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 - Pirapora 2, atravessará áreas 
pertencentes às bacias hidrográficas dos rios São Marcos (Bacia do rio Paranaíba), 
Paracatu (afluente do rio São Francisco) e São Francisco, no Estado de Minas Gerais. 
Destaca-se que apenas sete (7,0) quilômetros do trajeto estão inseridos na bacia do rio 
São Marcos. 
 
O rio Paracatu se destaca no contexto regional como uma importante área de 
agricultura irrigada e pecuária de corte. A bacia abriga ainda grandes minas de ouro, 
jazidas de calcário, chumbo e zinco. Paracatu e Pirapora, por seu dinamismo 
econômico são cidades de relevância no contexto político regional do norte e noroeste 
de Minas Gerais. 
 
São vários os cursos d’água atravessados pela Linha de Transmissão 500 kV 
Paracatu 4 - Pirapora 2, com destaque para o ribeirão São Pedro e para os rios 
Paracatu, Verde, do Sono e São Francisco. Os usos da água nesses rios são, 
principalmente, para abastecimento público e, irrigação de plantações, geração de 
energia e pesca. 
 
 
ASPECTOS BIÓTICOS 
 
Nas áreas a serem atravessadas pelo empreendimento Linha de Transmissão 
Paracatu 4 - Pirapora 2, há uma predominância das atividades agropecuárias, sendo 
que na porção central do trecho, região de Brasilândia de Minas, ainda é considerável a 
exploração do carvoejamento. 
 
De uma forma geral a área ainda apresenta uma razoável cobertura vegetal, cujas 
coberturas de florestas semideciduais, campos  de cerrado, cerrados, áreas de veredas 
e matas ciliares mantém abrigos para o conjunto faunístico. 
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O empreendimento interferirá ao longo de seus 246 km, em aproximadamente 631,50 
há de vegetação nativa, desta sendo 360,0 há de cerrado; 68,33 há de mata ciliar; 
30,19 de campo cerrado; 28,99 de cerrado associado a florestas semi decidual; 128,09 
de campo sujo e 15,59 de veredas e campos hidromórficos. 
 
Deve ficar bem claro que este seria o total afetado, caso o empreendimento fosse fazer 
um corte raso em todo o percurso. 
 
Entretanto, com as novas técnicas e metodologias atualmente utilizadas, deste valor 
estimado, haverá uma sensível redução que repercutirá na preservação de uma 
também considerável área de cobertura vegetal nativa. 
 
Também é importante que fique bem claro, que grande parte dessa área a ser 
impactada pelo empreendimento, corresponde a parcelas das mais variadas formações 
vegetais que há muitos anos estão sendo exploradas pelas ações humanas e sendo 
degradadas naturalmente.   
 
Apesar da degradação verificada, a região como um todo ainda vem a ser muito rica do 
ponto de vista faunístico, sendo comum a ocorrência de veados campeiros, raposas, 
cachorro-do-mato, coelhos, macacos diversos, tamanduás, capivaras, tatus, antas, 
quatis, lobo-guará, entre outros. 
 
As aves também correspondem a um grande conjunto, especialmente na porção central 
da região, mais precisamente na área de Brasilândia de Minas, onde se verificou nos 
estudos a presença de martim-pescador, papagaios diversos, emas, siriemas, anus, 
pássaro-preto, canário-da-terra, pombas diversas, araras, gaviões diversos, corujas 
diversas, jaburus, marrecos, patos, entre outros. 
 
Estes pássaros estão distribuídos em vários ambientes, mas as enchentes do Rio 
Paracatu e a conseqüente formação de lagoas marginais que ficam parcialmente ricas 
em diversas espécies de peixes são um atrativo banquete a quase todas as espécies 
que deles fazem uso na alimentação.  
 
 
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 
 
Na área de influência da LT, há baixa densidade demográfica em zonas rurais que 
alternam grandes, médias e pequenas propriedades rurais, embora haja concentração 
de grandes propriedades em alguns trechos. 
 
As culturas temporárias são mais presentes, com bastante dinamismo da agricultura 
irrigada de soja, sorgo, milho e feijão. A cultura de cana-de-açúcar também apresenta 
grandes áreas ocupadas, mas é agricultura de sequeiro. A pecuária de corte é 
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predominante na ocupação de áreas em toda a faixa de servidão, onde a observação 
visual permite identificar as grandes áreas de pastagens. 
 
A silvicultura também apresenta áreas de ocupação com as florestas de eucaliptos, que 
vão substituindo as matas nativas nas áreas de extração de lenha e carvão e que são 
uma conseqüência da ocupação e da ação antrópica nas regiões Noroeste e Norte de 
Minas Gerais. 
 
Os municípios de Paracatu, João Pinheiro, Brasilândia de Minas, Buritizeiro e Pirapora 
apresentam grande crescimento demográfico, em virtude do dinamismo e crescimento 
da pecuária, da agricultura, da agroindústria, da mineração, da indústria e dos serviços.   
 
Mesmo que alguns municípios ainda apresentem indicadores de qualidade de vida 
abaixo da média, a tendência de todos é o crescimento, principalmente em virtude das 
atividades agropecuárias, sendo que Pirapora tem assumido também a condição de 
pólo industrial regional. 
 
Com relação à demografia, constatou-se que, nos municípios predominantemente 
rurais, e mesmo que a sua população rural venha tenha diminuído muito nas últimas 
décadas, esse fluxo migratório já não apresenta a intensidade de antes.  
 
O crescimento das atividades agropecuárias foi capaz de reter parte da população rural 
e ainda atrair mão-de-obra temporária, que reside em núcleos urbanos, mas que atua 
nesse setor da economia. A população total de todos os 05 municípios cresceu desde a 
última década do século XX, evidenciando o aumento do dinamismo econômico 
regional e atração de população de outras regiões.  
 
O turismo regional tem grande efetividade para a sede urbana de Pirapora, uma cidade 
histórica em um ponto estratégico do rio São Francisco com seus vapores, passeios 
turísticos, praias fluviais, gastronomia, restaurantes, hotéis e logradouros apropriados 
para a atração de turistas.  
 
Paracatu tem um centro histórico de grande valor patrimonial e arquitetônico, além de 
igrejas históricas. Sua sede urbana é um centro regional e atrai principalmente o 
turismo de negócios, ainda que o município seja repleto de cachoeiras e atrativos 
naturais, também utilizados pela população da região. 
 
Existe oferta de vagas no ensino superior em Paracatu, João Pinheiro e Pirapora. Em 
Paracatu a variedade de cursos e de graduações oferecidas é mais diversificada, 
havendo também especializações e pós-graduações.  
 
Em João Pinheiro e Pirapora também são oferecidas várias disciplinas e graduações 
em nível superior. Em todos os 05 municípios existem vagas e boas condições de 
ensino público para os níveis fundamental e médio. 
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As condições de saúde são melhores em Paracatu, João Pinheiro e Pirapora. Essas 
cidades funcionam como centro médico para atendimento a necessidades de maior 
especialização, para internações, cirurgias e ocorrências de maior gravidade. As 
condições da infra-estrutura de saúde de Brasilândia de Minas e Buritizeiro refletem o 
fato de serem municípios com menor população.  
 
Apresentam condições para atendimento de emergências e leitos para esse tipo de 
atendimento. Brasilândia de Minas participa de um consórcio intermunicipal de saúde e 
João Pinheiro é a cidade de melhor infra-estrutura do consórcio e que absorve parte da 
demanda regional de saúde. Buritizeiro fica e um dos lados do rio São Francisco e sua 
população busca atendimento em Pirapora separada apenas por uma ponte. 
 
 
COMUNIDADES EXISTENTES NO ENTORNO DA FAIXA DE SERVIDÃO 
 
A maior parte do traçado da Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 - Pirapora 2 e 
de sua área de entorno de 10 km ocorrerá em áreas rurais, atravessando 
principalmente fazendas e as proximidades de pequenas e médias propriedades rurais. 
Não são atravessadas áreas urbanizadas ou industriais. 
 
O empreendimento atravessa também áreas de posseiros em Buritizeiro e os Projetos 
de Assentamentos – P.A.s – Nova Lagoa Rica e Santa Rosa em Paracatu, Campo 
Grande em João Pinheiro, Padre Josimo em Brasilândia de Minas e o Lança III em 
Buritizeiro. Esses projetos de assentamentos são todos constituídos de propriedades, 
sem aglomerações de residências. 
 
 
ÁREAS DE INTERESSE ESTRATÉGICO 
 
Aeródromos 
 
Na área de entorno da LT estão situados 08 aeródromos situados nos municípios de 
Paracatu, João Pinheiro, Brasilândia de Minas, Buritizeiro e Pirapora. Nenhum deles 
sofrerá interferência direta da linha. Os estudos detalhados de verificação das 
interferências com as zonas de proteção do traçado da Linha de Transmissão 500 kV 
Paracatu 4 - Pirapora 2 estão em desenvolvimento e deverão ser encaminhados ao 
Comando da Aeronáutica-COMAR, para análise e aprovação. 
 
Áreas inseridas no Atlas da Biodiversidade de Minas Gerais 
 
A Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 - Pirapora 2 atravessará ainda áreas 
consideradas prioritárias para a conservação da biodiversidade do Estado de Minas 
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Gerais.  A primeira área é a 34 – Região de Paracatu, classificada como de importância 
biológica Muito Alta pelo Atlas da Conservação da Biodiversidade.  
 
A segunda é a área 32 da Região de Brasilândia de Minas que tem a mesma 
classificação da região 34. Próxima dessa região, o empreendimento atravessará 
também a área 33, da Fazenda Brejão, classificada como área de importância biológica 
Extrema.  
 
A LT atravessará ainda as Áreas de Proteção Permanente – APP - relativas às 
margens dos rios Paracatu nos municípios de Paracatu, Brasilândia de Minas e João 
Pinheiro. O rio do Sono e sua APP serão atravessados pela LT na passagem de João 
Pinheiro para Buritizeiro.   
 
Atravessará finalmente a APP do rio São Francisco nas margens dos municípios de 
Buritizeiro e Pirapora. Essas margens do rio São Francisco nos dois municípios 
integram também a Região de Buritizeiro e Pirapora classificada como de importância 
biológica Extrema e que tem intercessões com a APP. 
 
A Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 - Pirapora 2 não gerará interferências 
com nenhuma unidade de conservação de Minas Gerais e nem mesmo em zonas de 
amortecimento dessas unidades. 
 
 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 
 
Os estados atravessados pela Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 – Pirapora 2 
possuem características favoráveis à localização de sítios arqueológicos históricos, 
devido ao processo de colonização do Brasil que afeta essa região desde o século XVII. 
A existência de quilombos na região é outro ponto de pesquisas arqueológicas e que se 
desenvolverão durante a fase de instalação do empreendimento. 
 
 
A Comunidade Quilombola da Caatinga em João Pinheiro é uma das comunidades 
quilombolas situadas na região Noroeste e a única aglomeração de residências rurais 
que é atravessada pela Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 - Pirapora 2. 
 
Considerando as grandes distâncias que as LT’s mantêm em relação às Comunidades 
Remanescentes de Quilombos existentes nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, 
pode-se concluir que deverão ocorrer interferências durante a construção do 
empreendimento somente sobre a Comunidade da Caatinga.  
 
Essas interferências não implicarão em alteração das atividades econômicas 
empreendidas por trabalhadores da comunidade, sendo que as torres e cabos poderão 
coexistir com as atividades econômicas e sociais sem necessidade de realocação ou de 



                                                   

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 
Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 – Pirapora 2 

12 
 

diminuição da área agriculturável ou destinável a pastos e outras atividades 
agropecuárias. 
 
 
IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO 
 
 
IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
A identificação e a avaliação dos impactos ambientais sobre o meio físico levaram em 
consideração as diferentes atividades de construção e operação do empreendimento. 
Foi, então, examinada a natureza dos recursos naturais e das pessoas que pudessem 
sofrer impactos, e, depois, foram identificadas as medidas adequadas para evitar, 
atenuar ou compensar os impactos negativos. 
 
(1) ALTERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO TERRENO 
 
Esse impacto decorre, inicialmente, da adequação dos acessos existentes ou da 
abertura de novas estradas e da preparação das bases de montagem e instalação de 
torres e, também, ao longo das picadas para lançamento de cabos, com a poda ou a 
retirada da vegetação existente. Esse problema pode se estender, em menor dimensão, 
para outras áreas ou terrenos atravessados pela linha. 
 
Como conseqüência dessas interferências, é possível que se iniciem processos 
erosivos diversos, provocando perda de solos, danos às estradas da região, transporte 
de sedimentos para os cursos d’água. Após a conclusão das obras, serão realizadas 
medidas para solução do problemas desta natureza. 
 
Medidas recomendadas 
 
As adequações que serão feitas nas estradas e caminhos deverão observar as 
condições naturais de drenagem e escoamento da água de chuva do terreno. Essas 
medidas diminuirão a erosão e o transporte de sedimentos para os rios e córregos. 
Durante a operação da Linha, a manutenção periódica da rede de drenagem e a 
recomposição da cobertura vegetal das áreas expostas, promoverão a adequada 
correção destes impactos. 
 
(2) ALTERAÇÃO NA PAISAGEM REGIONAL 
 
O relevo plano e a cobertura vegetal do cerrado, ao longo de quase toda a extensão da 
Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 - Pirapora 2 tenderão a minimizar o 
impacto visual causado pela implantação de torres e cabos. A alteração da paisagem 
regional será permanente e tem relação direta com o corredor formado pela corte da 
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vegetação nativa para lançamento dos cabos e podas de manutenção da faixa de 
servidão. 
 
Medidas recomendadas 
 
(3) INÍCIO E/OU ACELERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS 
 
A bacia do rio Paracatu apresenta condições de solo e relevo que propiciam a 
instalação de novos focos erosivos ou a reativação daqueles já existentes. A instalação 
desses focos erosivos pode ser provocada pela supressão da vegetação, arraste de 
cabos, abertura ou ampliação de estradas etc. 
 
Em razão das condições naturais, esses processos erosivos podem assumir grandes 
dimensões e interferir na estabilidade das encostas, danificando estradas e 
comprometendo áreas agrícolas. 
 
Este impacto é negativo, direto, local, reversível de magnitude e importância 
médias e, por isso, significativo 
 
Medidas recomendadas 
 
Durante a implantação do empreendimento deverão ser observadas, localmente, as 
condições naturais dos terrenos, a fim de adotar medidas adequadas de supressão de 
vegetação, terraplenagem, construção de tiradas d’água, recomposição da cobertura 
vegetal etc. 
 
(4) INTERFERÊNCIA COM ÁREAS DE AUTORIZAÇÕES E CONCESSÕES 
MINERÁRIAS 
 
Foram identificadas dezoito (18) áreas alvo de processos junto ao DNPM para obtenção 
de autorizações e concessões para implantação de atividades de mineração. Os 
principais recursos minerais em pesquisa na Área Diretamente Afetada pela Linha de 
Transmissão 500 kV Paracatu 4 - Pirapora 2 são: areia, areia refratária, ouro, 
chumbo, zinco e quartzito. 
 
A construção da Linha de Transmissão restringirá definitivamente a ocupação dessas 
áreas pela atividade mineraria, pelo menos dentro de um quadrado de 30m x 30m, no 
entorno da base de cada torre. 
 
Medidas Recomendadas 
 
Deverá ser realizada uma análise atualizada e detalhada dos processos minerários das 
áreas cadastradas no DNPM, para verificar a necessidade ou não de desvio do traçado 
final. 
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IMPACTOS PARA O MEIO BIÓTICO 
 
A Perda e a Fragmentação de Áreas de Vegetação Nativa  
 
A implantação de um empreendimento como uma linha de transmissão implica na 
supressão da vegetação ao longo do traçado, causando, evidentemente, um impacto ao 
meio ambiente. 
 
Este impacto causará perda no conjunto das formações vegetais, como ainda 
provocará fragmentação dos mesmos, o que poderá vir também a afetar a fauna local. 
 
Outro fator que poderá intervir será a chegada de espécies vegetais não pertencentes 
àquela área que poderá predominar na área. 
 
As áreas de vegetação ciliares, ou seja, aquela vegetação que está às margens de rios 
e lagoas, bem como as vegetações de veredas, não serão impactadas, pois com as 
novas técnicas utilizadas na construção das linhas de transmissão, haverá uma 
compatibilização do empreendimento com o meio ambiente. 
 
Este tipo de impacto é de caráter irreversível, negativo, direto e local, mostrando-se 
de grande magnitude e grande importância, sendo considerado muito significativo, 
uma vez que qualquer mancha vegetacional tem muita importância no contexto 
ambiental como um todo. 
 
Medidas recomendadas 
 
O processo de supressão vegetal em áreas de matas ciliares somente será 
executada em caso de não haver outras alternativas. Os acessos aos diversos 
pontos do empreendimento em construção serão feito por caminhos já 
existentes. Havendo a necessidade de novas aberturas, estas serão feita com 
todos os critérios técnicos e ambientais e posteriormente, quando da 
conclusão da obra, recompostas e recuperadas. 
 
Perda de Habitats da Fauna Terrestre 
 
A intervenção em áreas florestadas é obvio que afetam também os animais, pois na 
verdade as matas são seus refúgios e fonte de alimentação. Assim, a diminuição das 
matas irá afetar algumas espécies de animais que ficarão expostas a caçadores, 
atropelamentos, podendo diminuir o número de suas populações. 
 
A entrada de maquinário para abertura das faixas da linha, a compactação de trechos 
de estradas e o próprio desmatamento irá contribuir para que ambientes de répteis e 
anfíbios também sejam alterados. 
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Medidas Recomendadas 
 
Muitas são as medidas que serão utilizadas de maneira a minimizar, ou seja, 
diminuir os impactos sobre o conjunto de animais, o que se chama de fauna. 
 
Medidas de controle das estradas e vias de acessos serão efetivadas, 
recomposição vegetal de todos os trechos que forem danificados pelas 
máquinas, correção da drenagem das áreas trabalhadas, etc.  
 
 
Perturbação da Fauna 
 
As fases de implantação das obras do empreendimento iniciam-se pelo processo de 
desmatamento das áreas, fato que poderá gerar incômodos na fauna com o 
afugentamento destas para outras áreas florestadas. Este deslocamento de 
repteis,serpentes e mamíferos podem ocasionar uma caça predatória, como também 
acidentes com picadas e mordeduras destes animais. 
 
Para a fauna alada, isto é, para as aves, poderá haver um incomodo com o permanente 
tráfico de veículos, os constantes ruídos e afugentamento destes para outras áreas, 
causando nestas uma maior concorrência pela alimentação. 
 
Impactos estão previstos para a fauna de peixes, em caráter de menor impacto, quando 
do assoreamento de cursos hídricos, modificação na qualidade das águas e outros 
impactos. 
 
Este tipo de impacto é considerado negativo, de incidência direta sobre a fauna, local 
e irreversível. Sua magnitude e sua importância são de médio grau e o impacto 
negativo.  
 
 
Medidas Recomendadas 
 
Para que estes impactos sejam minimizados, ou seja, diminuídos, é 
necessário que o Programa de Comunicação Social seja implantado de forma 
a alertar os trabalhadores e as comunidades. Para este processo implantar um 
Programa de Educação Ambiental também vem a ser de vital importância para 
trabalhadores e população atingida, onde todos serão alertados e prevenidos 
de possíveis acidentes ao longo do percurso do traçado da linha de 
transmissão.   
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Acidentes com a Fauna Alada ou Avifauna 
 
Este tipo de impacto vem a ser tipificado com a colisão das aves com as estruturas da 
linha (torres) e com os cabos de energia. Este tipo de acidente é mais comum quando 
há a travessia da linha sobre rios extensos ou grandes áreas alagadas. Acidentes com 
aves migratórias, aquelas que saem de um continente e vão para outro, acontecem 
normalmente nos meses de agosto a novembro quando chegam ao Brasil e entre 
março e maio quando estão migrando para o hemisfério norte.  
 
O impacto é considerado como negativo, direto, local e irreversível, podendo ter 
magnitudes e importância de pequeno grau, resultando, ao final como pouco 
significativo.  
 
Medidas Recomendadas 
 
O processo de um constante e permanente processo de monitoramento ao 
longo de toda a linha de transmissão vem a ser de fundamental importância, 
visando, evidentemente, identificar as principais áreas a serem sinalizadas.  
 
 
Aumento da Pressão sobre a Caça 
 
Um grande problema que o país tem enfrentado ultimamente, isto em função de sua 
grande extensão territorial, é a caça e contrabando de animais silvestres, sejam eles 
mamíferos, repteis, aves e mesmo peixes. 
 
A abertura de acessos para retirada da vegetação pode vir a contribuir com que 
pessoas oportunistas vêm se aproveitar desta situação e tirar benefício próprio. Esta 
ação é tratada como um crime ambiental, sem direito a fiança, respondendo o infrator 
pela Lei de Crimes Ambientais.  
 
Se por acaso um dos trabalhadores da linha vier a efetivar uma ação semelhante, além 
de ser submetido a processo de demissão por justa causa, ainda será preso por 
autoridade policial e responderá criminalmente. O cidadão comum também estará 
sujeito a processo semelhante. 
 
Este é um impacto negativo, direto, local, irreversível, com magnitude média e de 
grande importância, sendo considerado como muito significativo, uma vez que na área 
do empreendimento a caça é uma atividade muito praticada e deverá ser coibida 
quando dos serviços de implantação da linha de transmissão. 
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Medidas Recomendadas 
 
Antes de se iniciar propriamente os serviços de instalação de canteiros, 
abertura dos acessos, escavações das bases das torres, desmatamento , 
entre outras atividades, deverão ser ministrados cursos de conscientização e 
importância do tema dentro de um Programa de Educação Ambiental. 
Convênios com o policiamento também fazem parte da estratégia a ser 
adotada para implantação do empreendimento. 
  
 
IMPACTOS PARA O MEIO SOCIOECONÔMICO 
 
Pressão de demanda sobre a infra-estrutura de serviços públicos 
 
O maior número de trabalhadores, durante a fase de maior dinamismo da obra será em 
torno de 600. Esse contingente representa 0,7% da população de Paracatu e 1,12% da 
população de Pirapora. Existirá pressão sobre os serviços públicos de saúde, 
educação, saneamento, lixo e segurança pública. 
 
Medidas recomendadas 
 
A maior parte dos impactos poderá ser mitigada com a contratação de pelos menos 
60% da mão-de-obra nos 05 municípios afetados. A obra implicará também em um 
ambulatório para atendimento específico às demandas urgentes e para a ação 
preventiva junto aos trabalhadores.  
 
A duração da obra é inferior a um ano. Não haverá, portanto necessidade de vagas 
extraordinárias para os trabalhadores contratados fora da área de influência. Os gastos 
com água e saneamento serão absorvidos nos próprios canteiros e acampamentos, 
sendo insignificantes se comparados com as atuais condições destes municípios. 
 
Impactos sobre a estrutura de saúde 
 
Foi previsto um número de consultas diárias e de internações adicionais e que se ajusta 
perfeitamente à capacidade de oferta de serviços da estrutura pública de saúde nos 
municípios da área de influência.  
 
Medidas recomendadas 
 
Para mitigar os impactos sobre as estruturas públicas de saúde, será realizado pelo 
empreendedor um convênio com instituição hospitalar regional para atendimento da 
demanda excedente. 
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Impactos sobre a estrutura de educação 
 
Estimamos uma interferência mínima em função da pouca duração do 
empreendimento. 
 
Medidas recomendadas 
 
Previmos apenas a criação de 05 vagas para o ensino fundamental e ensino médio nas 
escolas públicas nas sedes urbanas dos municípios da AI. As estruturas públicas de 
educação dos municípios afetados têm capacidade de supri-la. 
 
Outras interferências socioeconômicas 
 
Os diversos tipos de interferências das obras poderão gerar um quadro socioeconômico 
novo. 
 
Medidas recomendadas 
 
Monitoramento das interferências do acréscimo de mão-de-obra, para avaliar a 
necessidade de correção as distorções porventura surgidas. 
 
Importação de doenças endêmicas 
 
A necessidade de contratação de mão-de-obra qualificada fora dos municípios da AI 
poderá acarretar a importação de doenças endêmicas não ocorrentes no quadro 
epidemiológico dos 05 municípios da AI ou provoca a potencialização do quadro 
epidemiológico microrregional através da suscetibilidade da população atraída às 
endemias locais. 
 
Medidas recomendadas 
 
A exigência de exames de saúde admissionais completos e o acompanhamento do 
quadro epidemiológico através do Programa de Vigilância Epidemiológica são as 
medidas mitigadoras consideradas adequadas para esses impactos prováveis. 
 
Geração de expectativas da população 
 
Desde o início da obra a população das propriedades da faixa de servidão entra em 
contato com técnicos e funcionários, que informam parcialmente sobre o 
empreendimento. Nessa fase inicial começa a se formar uma grande expectativa da 
população. 
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Medidas recomendadas 
 
Ações de comunicação social para uma agenda de comunicação social permanente 
com a população de Paracatu, João Pinheiro, Brasilândia de Minas, Buritizeiro e 
Pirapora e com a população das propriedades da faixa de servidão do 
empreendimento. 
 
Presença de trabalhadores da LT nas propriedades da ADAE 
 
Os acessos e propriedades receberão o transporte dos equipamentos das torres e 
outras equipes de trabalhadores deverão trabalhar na montagem da estruturas das 
torres, dos seus componentes elétricos, que em um momento posterior receberão os 
cabos lançados e que serão suspensos sobre as torres já montadas. 
 
Medidas recomendadas 
 
Ações de comunicação social e a colaboração as áreas técnica e ambiental do 
empreendimento serão mobilizadas para que seja mantido um bom nível de relação 
com os proprietários e moradores atingidos pela faixa de servidão.  
 
O papel dos técnicos responsáveis por esse programa será em informar previamente a 
abertura dos acessos, o acréscimo de tráfego, o tipo de veículos e a finalidade de cada 
operação. As ações implicarão em organização de eventos para trabalhadores da obra 
e na elaboração de material didático para proprietários, atingidos e usuários das vias 
rurais. 
 
Riscos de acidentes nas estradas e acessos 
 
O aumento do tráfego nas estradas e acessos na faixa de servidão eleva a 
possibilidade de riscos com pedestres ou de choque entre veículos. O tráfego será 
intensificado e haverá aumento do tráfego de veículos pesados. 
 
Medidas recomendadas 
 
Será necessária a adequação das vias, melhorando suas condições de segurança em 
trechos curvos ou inclinados, melhorando as condições da estrada através do 
aplainamento do piso, redirecionamento, quando for o caso de águas pluviais e 
colocação de uma sinalização de segurança nos trechos de maior risco. 
 
Risco de acidentes de trabalho 
 
O risco de acidentes de trabalho é uma constante no setor de construção.  
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Medidas recomendadas 
 
As medidas básicas de segurança do trabalho serão adotadas como forma de 
mitigação dos impactos. Os prováveis acidentes poderão ainda contar com a 
assistência de estruturas hospitalares previamente conveniadas para atendimento ás 
urgências das obras. 
 
Restrições de uso econômico ao longo da faixa de servidão da LT 
 
Será vedada a construção de infra-estrutura produtiva na faixa de servidão. Haverá 
também impedimento para sua utilização por culturas ou manejos cujo ciclo produtivo 
venham a implicar na utilização de queimada ou no plantio de vegetação de grande 
porte. Esta situação visa garantir não só a segurança dos proprietários rurais e usuários 
da faixa, bem como o fornecimento de energia em eventuais quedas de transmissão. 
 
Medidas recomendadas 
 
As culturas que impliquem em riscos poderão ser mantidas, desde que apenas não 
impliquem em riscos na área restrita da faixa de servidão. A parcela de terras 
diretamente inserida nas laterais de 30 metros da LT poderá servir para outras 
atividades da propriedade. De todas as maneiras, as perdas serão contabilizadas e 
ressarcidas através do processo de negociação com os proprietários. 
 
Indenização pelo uso da faixa de servidão 
 
Todas as propriedades da faixa de servidão receberão indenizações e o uso da faixa 
será objeto de negociação transparente e com efetiva participação dos proprietários. 
Nenhum estabelecimento receberá restrições de uso ou impactos que impossibilitem a 
continuidade de sua vocação produtiva ou que levem a formação de áreas 
remanescentes.  
 
As propriedades poderão continuar a desenvolver suas atividades econômicas e manter 
as atuais formas de ocupação antrópica. Haveria unicamente restrição de alguns 
cultivos e formas de manejo e ocupação para garantia de todos. 
 
Desapropriação de parcela de terra para a construção das Subestações de 
Paracatu e de Pirapora 
 
Haverá necessidade de aquisição das terras necessárias para a implantação das 
Subestações de Paracatu e Pirapora. As propriedades poderão sofrer interferências nas 
atividades econômicas. 
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Medidas recomendadas 
 
As áreas necessárias serão todas adquiridas e sua nova titularidade deverá ser do 
concessionário da Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 - Pirapora 2. Para as 
duas propriedades em Paracatu e Pirapora não heverá necessidade de interferências 
ou de diminuição de sua capacidade produtiva. 
 
Acréscimo de oferta no mercado de trabalho dos municípios da AI 
 
Serão priorizadas as contratações de trabalhadores nos municípios da área de 
influência. Essas contratações representarão um impacto positivo durante a duração 
das obras. Na fase de encerramento do empreendimento haverá a rescisão dos 
contratos de trabalho e os impactos positivos da fase de contratação cessarão. 
 
Medidas recomendadas 
 
A geração de empregos é um impacto positivo para o mercado de trabalho dos 
municípios da área de influência. A fase de desmobilização da obra implicará em ações 
para evitar impactos negativos sobre os estabelecimentos comerciais e de serviços, 
que deverão ter sua demanda restringida à demanda anterior à implantação do 
empreendimento. 
 
Risco de ocorrência de acidentes na fase operativa 
 
Esse tipo de riscos decorre da instalação das subestações. Mesmo com todos os 
cuidados necessários, com isolamento da área, avisos de alerta e de risco à segurança 
pessoal, este tipo de impactos é previsível. 
 
Medidas recomendadas 
 
É reversível através das ações de comunicação, prevenção e segurança. Cercas serão 
erguidas apenas preventivamente, com seccionamento para interrupção da possível 
corrente elétrica induzida e com o devido aterramento. 
 
Alteração visual das paisagens 
 
A presença visual das torres e de seus cabos muda o aspecto natural das paisagens e 
é um impacto negativo, direto, de longo prazo, permanente, de alta magnitude e 
irreversível. 
 
Esse tipo de impactos não pode ser mitigado ou compensado 
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Aumento da oferta de energia nas redes distribuidoras da CEMIG 
 
O aumento da oferta desse insumo básico será um efeito positivo e direto da nova 
disponibilidade energética, independente da extensão das regiões beneficiadas ou 
atendidas pela Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 - Pirapora 2 ou pela rede 
distribuidora. 
 
ANÁLISE E RISCOS DE ACIDENTES PARA O EMPREENDIMENTO 
 
Acidentes são eventos em qualquer tipo de atividade que devem ser consideradas no 
âmbito geral de um planejamento. 
 
A maior probabilidade de ocorrência, obviamente, seria de uma hipótese acidental de 
um derramamento de  combustíveis e/ou lubrificantes que são utilizados nos diversos 
equipamentos e maquinários de construção e montagem.  
 
Para tanto, a empreiteira, como norma que há muito tempo vem se adotando em obras 
semelhantes, deverá implantar um Programa para Redução de Riscos de Acidentes, 
onde serão contemplados contemplando os seguintes pontos:  
 

• Treinamento dos recursos humanos envolvidos;   
• Procedimentos específicos para atividades de manuseio dos produtos; 
• Uso de materiais e equipamentos especificados de acordo com as normas.  

 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 - Pirapora 2 ainda não possui 
significância para as comunidades afetadas em termos de perspectivas futuras, tendo 
em vista que não marcou materialmente o cotidiano de seus habitantes.  
 
A observação das áreas onde o empreendimento será implantado detectou áreas 
expressivas cultivadas com eucalipto, importantes áreas de supressão do cerrado para 
produção de carvão e estabelecimentos agropecuários com grandes áreas de cultura 
de cana-de-açúcar voltadas para a produção sucroalcoleira e pecuária de corte.  
 
Pequenas e médias propriedades vinculam sua renda a uma maior diversidade de 
atividades e produtos, sendo mais freqüente nestas propriedades a pecuária leiteira e a 
agricultura de subsistência. 
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As sessenta e duas (62) propriedades pesquisadas são em sua maioria investimentos 
produtivos. A maior parte das propriedades foi adquirida e somente uma pequena parte 
delas foi resultante de espólio.  
 
Também é pequeno o número de propriedades que apresenta quantidade significativa 
de trabalhadores permanentes, sendo que a mão-de-obra mais abundante nas 
atividades econômicas é constituída de trabalhadores temporários contratados 
sazonalmente nos ciclos produtivos das grandes culturas temporárias. 
 
Quanto à infra-estrutura encontrada nos estabelecimentos ao longo da LT, foi 
constatado que os acessos existentes compõem-se de estradas vicinais não 
pavimentadas. A população localizada no entorno tem como principal referência os 
serviços oferecidos nas sedes municipais de Paracatu, João Pinheiro e Pirapora, que 
exercem centralidade com relação aos municípios de Brasilândia de Minas e Buritizeiro. 
 
O empreendimento não acarretará interferências negativas relevantes sobre os serviços 
públicos das sedes urbanas e não propiciará interrupções nas atividades produtivas. 
Portanto, não levará a desarticulação a estabelecimentos ou à formação de 
remanescentes. 
 
Tendo como base os estudos de caminhamento da LT, foi selecionado um percurso, 
que procurou ao máximo evitar as áreas nas quais os usos do solo fossem mais 
intensivos, a ocupação humana menos intensa e os remanescentes florestais fossem 
mais densos. Este procedimento evitou que construções existentes na faixa de servidão 
fossem atingidas. 
 
Os meios físico e biótico também foram considerados no momento da escolha do 
traçado. Foram observados e resguardados os remanescentes importantes de 
vegetação, assim como a topografia e a locação de torres dentro ou fora das áreas de 
preservação permanente, próximos aos cursos d’água da região. Desta forma, o 
empreendimento provocará a menor interferência possível nestas áreas. 
 
As áreas necessárias para a instalação das Subestações de Paracatu e Pirapora são 
áreas já antropizadas. Na área de Pirapora predominam pastagens e em Paracatu a 
área era de cultura temporária, não implicando, portanto, em interferências sobre ativos 
ambientais preservados. 
 
Portanto, tendo em vista as informações e as análises aqui expostas, deve-se 
considerar que o empreendimento Linha de Transmissão 500 kV Paracatu 4 - 
Pirapora 2 e a construção das subestações, sob o ponto de vista ambiental, econômico 
e social é considerado viável, importante para a região como um todo, desde que 
cumpridas as recomendações contidas nesse Estudo de Impacto Ambiental. 
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EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 
 

 
NOME 

 
FORMAÇÃO RESPONSABILIDADE REGISTRO 

Ricardo Figueira de 
Carvalho Geografia, MSc Coordenação Geral/ 

Coordenação Meio Biótico CREA 27751/d 

Mário Teixeira Rodrigues 
Bragança Geografia 

Geomorfologia, Pedologia, 
Climatologia, Interferências 

Minerárias, Rede Hidrográfica, 
Coordenação Meio Físico 

CREA 84435/D 

Luiz Carlos Borges 
Ribeiro Geologia, MSc Geologia, Paleontologia CREA 39860/D 

Luis Nishiama Geologia, DSc Geologia CREA 53491/D 
Letícia Souza Lima 

Guimarães Biologia Avifauna CRBio 30471/4D 

Marise Barreiros Horta Biologia, MSc Flora e Vegetação CRBio 5053/4D 
Mário Augusto Cintra 

Ramos História Coordenação Meio 
Sócioeconômico Não se aplica 

Karla Patrícia Gonçalves 
Leal Biologia Mastofauna Em registro 

 
 
EQUIPE DE APOIO TÉCNICO 
 

 
NOME 

 
FORMAÇÃO RESPONSABILIDADE REGISTRO 

Edeltrudes Maria Câmara Biologia, MSc Mastofauna CRBio 8619/4D 
Filipe Nunes Biologia Herpetofauna CRBio 37477/4D 

Saul Moreira Silva Geografia, MSc Pedologia  
Emanuel Fulton Madeira 

Casara Geografia Revisão e integração CREA 27140/D 

Maria Regina Cintra 
Ramos 

Eng. Agronômica, 
MSc 

Coordenação de campo 
meio sócioeconomico CREA 30912/D 

Carlos Eduardo Alencar 
Carvalho Biologia Herpetofauna  

Fábio Henrique Rezende Médico Veterinário 
Acompanhamento 

técnico dos 
levantamentos de fauna 

CRMV 4293 

Rodrigo Lira Meyer Biologia Herpetofauna  

Maísa Araújo Geografia Cartografia, 
Sensoriamento Remoto CREA 92691/D 

Ricardo Barbalho Penna Biologia Levantamento de dados 
e análises sócio- Em registro 
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econômicas 

Charles Machado Designer Gráfico Diagramação e arte final Não se aplica 
Rosa Machado Designer Gráfico Diagramação e arte final Não se aplica 

Danilo Gonçalves Saraiva Estudante de 
biologia Estagiário Não se aplica 

Guilherme Leandro de 
Castro 

Estudante de 
biologia Estagiário Não se aplica 

Gislene Fátima da Silva Estudante de 
biologia Estagiário Não se aplica 

Isaura Ribeiro Estudante de 
biologia Estagiário Não se aplica 

Gilberto do Rosário 
Estudante de 
Engenharia 
Ambiental 

Estagiário de 
Engenharia Ambiental Não se aplica 

Ricardo Adalberto de 
Carvalho 

Estudante de 
Engenharia 
Ambiental 

Estagiário de 
Engenharia Ambiental Não se aplica 

Mariana Aparecida 
Adalberto de Carvalho 

Estudante de 
Direito 

Estagiária de Direito 
Ambiental Não se aplica 

 
 
EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 

 
NOME 

 
FORMAÇÃO FUNÇÃO 

Alcidinei dos Santos Nazário Ensino 
fundamental Auxiliar de campo 

Gercino Gonçalves de Freitas Ensino 
fundamental Chefe de campo 

Antonio Vitorino de Almeida Ensino 
fundamental Auxiliar de cozinha 

Gelson da Paixão Almeida Ensino 
fundamental Auxiliar de campo 

Bruno dos Santos Almeida Ensino 
fundamental Auxiliar de Campo 

Luis Gustavo Teixeira da Costa Ensino 
fundamental Motorista 

Paulo Cézar Gonçalves Ensino 
fundamental Auxiliar de campo 

Paulo Ludgero Cintra Ramos Ensino Médio Levantamento de dados e análises sócio-
econômicas 
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ENCARTE FOTOGRÁFICO UTILIZADO NO RIMA 
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