
	  

Estudo de Viabilidade Ambiental e Fundiária para elaboração do Traçado Virtual da LT 
500KV SE Porto de Sergipe.	  

 
  1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ESTUDO: 

Nome: 
LT 500KV SE Porto de Sergipe 
Objeto do Estudo: 
Estudo de Viabilidade Ambiental e Fundiária para elaboração do Traçado Virtual da LT 500KV SE Porto de Sergipe. 
Justificativa do Empreendimento: 
Fornecimento e co-geração de energia. 
Municípios atravessados: 
Ao longo da LT são atravessados 5 municípios: Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Maruim, Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro. 

Coordenadas Geográficas UTM (24L) da LT 500 KV SE Porto de Sergipe 
Ponto inicial: Parque Eólico em Barra dos Coqueiros - SE 

x: 725063 
  y: 8803511 

Ponto final: SE CHESF em Nossa Sra do Socorro - SE 
x: 701981 

  y: 8796454 
 
2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ESTUDO: 
O presente trabalho foi executado para identificação geral do uso e ocupação do solo, situação fundiária e dos fragmentos de remanescentes florestais ao longo dos 
possíveis traçados virtuais da LT 500KV SE Porto de Sergipe. Este estudo contempla principalmente a elaboração de um novo traçado virtual (Traçado laranja) que atenda 
às espectativas do traçado com menor extensão (Traçado Branco), levando em conta de forma geral as particularidades ambientais, fundiárias e pontos notáveis para 
implantação da LT.  
Segue na tabela abaixo a extensão dos traçados virtuais apresentados e o traçado proposto: 
 

TRAÇADOS VIRTUAIS EXTENSÃO (KM) 
Traçado Branco 31,0 

Traçado Vermelho 34,9 
Traçado Azul 41,6 

Traçado Amarelo 44,6 
Traçado Laranja (proposto) 39,5 

 
A comparação dos traçados virtuais segue no item 3. – Imagem de Satélite. 
 
 
2.1 - Caracterização Geral do Uso e Ocupação do Solo e Remanescentes Florestais: 
 
Considerando uma faixa de servidão para LT de 500KV com 60m de largura e vãos com até 500m, tendo como prioridade os Traçados Virtuais Branco e Laranja(proposto),  
destacam-se os seguinte itens:  
 
TRAÇADO BRANCO: 
 

Ø Uso e ocupação do solo: 
O traçado percorre preferencialmente áreas rurais dos municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Maruim, Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro. 
Como culturas agrícolas a maior parte é representada por áreas de pastagem e pequenas culturas agrícolas familiares, porém destaca-se a presença de grandes lavouras 
de cultivo de côco (com árvores de até 15m de altura). Também foram detectadas áreas com antigas atividades de carcinicultura e salinas. 
Detectou-se em campo a presença de loteamentos recentes (provavelmente áreas de invasão) nas travessias das rodovias SE 100, SE 240, na margem direita do rio 
Sergipe, e também uma área altamente urbanizada no bairro Tabocas (município de Nossa Senhora do Socorro). 
 

Ø Remanescentes florestais: 
Ao longo do traçado foram detectadas áreas de Manguezais (alguns com áreas de grande extensão), Apicuns e fragmentos florestais de Restinga Arbórea e Arbustiva. 
 

Ø Pontos Notáveis: 
 • Travessia do rio Sergipe – Trata-se de uma área em propriedade particular na margem esquerda do rio Sergipe (porto da empresa Araújo, atualmente desativada) e 
extenso Manguezal, sem acesso direto, na margem direita.  
A travessia proposta no Traçado Branco, implicaria na abertura de acessos com supressão de extensas faixas de manguezais para instalação das torres, dificultando o 
processo de licenciamento ambiental e tornando mais complexos os trabalhos de engenharia. 
  • Loteamentos irregulares – Foram detectados nos trabalhos de campo, loteamentos irregulares nas travessias das rodovias SE-100 e SE-240. Estas são áreas 
provavelmente em litígio e já contam com diversas habitações, dificultando e tornando mais moroso e oneroso o processo de implantação da faixa de servidão com relação 
às indenizações e documentações fundiárias. 
  • Bairro Tabocas – o Traçado Branco atravessa diretamente área urbanizada neste bairro, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, inviabilizando a 
implantação da LT neste ponto. 
 
TRAÇADO LARANJA(proposto): 
 
Uso e ocupação do solo: 
O traçado percorre preferencialmente áreas rurais dos municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Maruim, Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro. 
Como culturas agrícolas a maior parte é representada por áreas de pastagem e pequenas culturas agrícolas familiares, porém destaca-se a presença de grandes lavouras 
de cultivo de côco (com árvores de até 15m de altura). Também foram detectadas áreas com mineração de areia, jazidas de exploração de petróleo e algumas habitações 
rurais isoladas dentro dos limites da faixa de servidão (áreas estas que devem ser avaliadas em campo pela equipe de topografia e posteriormente, se possível, 
implementar um desvio de traçado). 
 

Ø Remanescentes florestais: 
Ao longo do traçado foram detectadas áreas de Manguezais (alguns com áreas de grande extensão), fragmentos florestais de Restinga Arbórea e Arbustiva. 
 

Ø Pontos Notáveis: 
• Manguezal e faixa de dutos ao lado da rodovia SE 240 – Para evitar o cruzamento de loteamentos irregulares o traçado Laranja seguiria paralelo à rodovia SE 240, na 
borda de área de manguezal com instalação de pelo menos duas torres (considerando vão com 500m). Sugere-se  um estudo em conjunto da topografia e engenharia para 
possibilidade de instalação de pontes brancas transpondo a faixa de dutos(esta também paralela à rodovia) e penetrando na borda do manguezal, minimizando o impacto 



	  

ambiental neste ecossistema e atentendo às questões de segurança quanto a integridade da faixa de dutos. 
 
• Áreas com exploração de Petróleo – Ao longo do traçado Laranja foram detectadas pequenas áreas de exploração de petróleo continental, principalmente no município 
de Santo Amaro das Brotas. Procurou-se efetuar o desvio do traçado (e respectiva faixa de servidão) nestes locais. 
 
• Conexão com o traçado Azul – após estudo das imagens de satélites com os traçados propostos e incursões em campo, detectou-se que o traçado Azul apresenta o 
melhor ponto para travessia do rio Sergipe (levando em conta as áreas de manguezais a serem transpostas, vãos com até 500m e aglomerados urbanos próximos ao rio). 
 
 Seguem no itens 3 e 4 as Imagens de Satélite e os Relatórios Fotográficos Produzidos. 
 
3. - IMAGEM DE SATÉLITE – Comparativo dos Traçados Virtuais. 

  
 
3.1 - IMAGEM DE SATÉLITE – Local de travessia da SE 240. Comparativo dos Traçados Virtuais Branco e Laranja. Notar área destacada onde atualmente está 
implementado loteamento com ocupação irregular. Referência coordenadas UTM 24L 723.790/8.803.594. 

  
 



	  

3.2 - IMAGEM DE SATÉLITE – Local de travessia do rio Sergipe pelo Traçado Branco. Destaca-se área com grande extensão de Manguezais (áreas de difícil acesso) e 
fragmento florestal de Restinga Arbórea. Referência coordenadas UTM: 24L 709.239/8.806.966. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 - IMAGEM DE SATÉLITE – Travessia do bairro Tabocas no município de Nossa Senhora do Socorro. Área com alto grau de urbanização e fragmento florestal 
encontra-se atualmente suprimido já em processo de loteamento. Referência coordenadas UTM 24L 703.046/8.797.306. 
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4 - Relatório Fotográfico – Traçado Branco  

  
Foto 01: SE Porto de Sergipe UTM: 24L 725.080/8.803.512 Foto 02: Área de torre - piquete UTM: 24L 725.080/8.803.512 
Vista geral ré da possível área de instalação da SE Porto de Sergipe, em parque 
Eólico no município de Barra dos Coqueiros – SE. (06/08/2015). 

Vista geral vante da possível área de instalação da SE Porto de Sergipe, em parque 
Eólico no município de Barra dos Coqueiros – SE. Notar casas em área de invasão 
ao lado da rodovia SE 100. (06/08/2015). 

  
Foto 03: Vista geral vante UTM: 24L 724.809/8.803.492 Foto 04: Vista geral vante UTM: 24L 724.809/8.803.492 
Vista geral vante em local próximo a possível travessia da rodovia SE 100. Notar 
área de restinga arbórea ao fundo e travessia fugindo de área com ocupação 
irregular. (06/08/2015). 

Detalhe da fotografia anterior em área de possível travessia da rodovia SE 100. 
(06/08/2015). 

  
Foto 05: Vista geral ré UTM: 24L 724.636/8.803.594 Foto 06: Vista geral vante UTM: 24L 724.636/8.803.594 
Vista geral ré do trecho pós travessia da rodovia SE 100. Notar fragmento florestal 
de Restinga Arbórea fixadora de dunas. (06/08/2015). 

Vista geral do vão vante. Notar fragmento florestal de Restinga Arbórea fixadora de 
dunas. (06/08/2015). 



	  

  
Foto 07: SE Porto de Sergipe UTM: 24L 724.809/8.803.492 Foto 08: SE Porto de Sergipe UTM: 24L 724.809/8.803.492 
Vista geral ao longo da rodovia SE 100. Em detalhe área com ocupação imobiliária 
irregular. Os traçados virtuais – Amarelo, Azul e Vermelho cortariam a faixa 
ocupada. (06/08/2015). 

Detalhe da fotografia anterior. (06/08/2015). 

  
Foto 09: Vista geral ré UTM: 24L 723.790/8.803.594 Foto 10: Vista geral ré UTM: 24L 723.790/8.803.594 
Vista geral ré da travessia da rodovia SE 240. Notar extensa área de Manguezal e 
Restinga. (06/08/2015). 

Detalhe da fotografia anterior em área de possível travessia de Manguezal e 
Restinga. (06/08/2015). 

  
Foto 11: Vista geral ré UTM: 24L 723.790/8.803.594 Foto 12: Vista geral vante UTM: 24L 723.790/8.803.594 
Vista geral ré da travessia da rodovia SE 240. Notar a presença de adutora da 
VALE ao lado da rodovia. Segue também, paralelo à adutora, oleoduto enterrado 
da Petrobrás. (06/08/2015). 

Vista geral do vão vante da região de travessia da rodovia SE 240 pelo Traçado 
Branco. Notar antiga carcinicultura e salinas em área de Manguezal degradado. 
(06/08/2015). 



	  

  
Foto 13: Vista geral ré UTM: 24L 723.339/8.803.852 Foto 14: Vista geral vante UTM: 24L 723.339/8.803.852 
Vista geral vante da área da área pós travessia da rodovia SE 240 pelo Traçado 
Branco. Notar área alagada, antiga carcinicultura. (06/08/2015). 

Vista geral vante com APP (Manguezal) do rio Pomonga ao fundo em local de 
travessia do Traçado Branco. (06/08/2015).  

  
Foto 15: Vista geral vante UTM: 24L 721.820/8.804.824 Foto 16: Vista geral vante UTM: 24L 721.820/8.804.824 
Vista geral vante de área de ocupação irregular cortada pelo Traçado Branco, pós 
travessia do rio Pomonga. (06/08/2015). 

Detalhe da fotografia anterior. (06/08/2015). 

  
Foto 17:Vista geral vante UTM: 24L 716.819/8.804.987 Foto 18: Vista geral ré UTM: 24L 713.064/8.806.204 
Vista geral vante de casa cortada pelo Traçado Branco na zona rural do município 
de Santo Amaro das Brotas – SE. (06/08/2015). 

Vista geral ré de área com galpão em construção cortada pelo Traçado Branco na 
zona rural do município de Santo Amaro das Brotas – SE. (06/08/2015). 



	  

  
Foto 19: Vista geral vante UTM: 24L 709.597/8.806.891 Foto 20: Vista geral vante UTM: 24L 709.239/8.806.966 
Vista geral de área da empresa Araújo com porto ao fundo e travessia do rio 
Sergipe pelo Traçado Branco. Fotografia produzida na margem esquerda do rio 
Sergipe. (07/08/2015). 

Vista geral vante da área de travessia do rio Sergipe(margem esquerda) pelo 
Traçado Branco. Porto desativado da empresa Araújo. Segundo contato com o 
proprietário, o porto será reativado em breve. Detalhe ao fundo de área com 
ocupação irregular na APP (Manguezal) da margem direita do rio Sergipe. 
(07/08/2015). 

  
Foto 21: Vista geral vante UTM: 24L 709.239/8.806.966 Foto 22: Vista geral lateral direita UTM: 24L 709.239/8.806.966 
Detalhe da fotografia anterior com ocupação irregular na margem direita do rio 
Sergipe, dentro da área diretamente afetada pelo Traçado Branco. (07/08/2015). 

Vista geral do porto da empresa Araújo. (07/08/2015). 

  
Foto 23: Vista geral lateral UTM: 24L 710916/.8806.792 Foto 24: Vista geral lateral UTM: 24L 710916/.8806.792 
Detalhe de fragmento florestal com Restinga Arbórea atravessado pelo Traçado 
Branco, antes da travessia do rio Sergipe. (07/08/2015). 

Vista geral do fragmento descrito na fotografia anterior. (07/08/2015). 



	  

  
Foto 25: Vista geral ré UTM: 24L 708.165/8.805.914 Foto 26: Área de torre vão ré UTM: 24L 708.165/8.805.914 
Vista geral de extensa área de Manguezal após a travessia do rio Sergipe pelo 
Traçado Branco. Fotografia produzida em morro após Manguezal na margem 
direita do rio Sergipe. (07/08/2015). 

Vista panorâmica da fotografia anterior com rio Sergipe ao fundo. (07/08/2015). 

  
Foto 27: Vista geral lateral UTM: 24L 707.582/8.806.084 Foto 28: Vista geral vante UTM: 24L 707.582/8.806.084 
Vista geral lateral de Apicum e fragmento florestal de Restinga Arbórea ao fundo, 
em área atravessado pelo Traçado Branco. (07/08/2015). 

Detalhe da fotografia anterior destacando fragmento florestal de Restinga Arbórea 
atravessado pelo Traçado Branco. (07/08/2015). 

  
Foto 29: Vista geral lateral UTM: 24L 707.566/8.805.380 Foto 30: Vista geral lateral UTM: 24L 707.566/8.805.380 
Detalhe do fragmento florestal de Restinga Arbórea atravessado pelo Traçado 
Branco. (07/08/2015). 

Detalhe do fragmento florestal de Restinga Arbórea atravessado pelo Traçado 
Branco. (07/08/2015). 
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Foto 31: Vista geral ré UTM: 24L 706.651/8.804.608 Foto 32: Vista geral vante UTM: 24L 706.638/8.804.454 
Vista geral ré do fragmento florestal de Restinga Arbórea pós travessia. 
Propriedade Fazenda Pilar. (07/08/2015). 

Vista geral vante na propriedade fazenda Pilar com a travessia de outro fragmento 
florestal de Restinga Arbórea(ao fundo) pelo Traçado Branco. (07/08/2015). 

  
Foto 33: Vista geral lateral UTM:24L 703.120/8.797.458 Foto 34: Vista geral vante UTM: 24L 703.046/8.797.306 
Vista geral do ponto com habitações no bairro Tabocas, município de Nossa 
Senhora do Socorro, atravessado pelo Traçado Branco. (07/08/2015). 

Detalhe de habitações em construção no bairro Tabocas, município de Nossa 
Senhora do Socorro, atravessado pelo Traçado Branco. (07/08/2015). 

  
Foto 35: Vista geral ré UTM: 24L 703.046/8.797.306 Foto 36: Vista geral vante UTM: 24L 703.046/8.797.306 
Vista geral ré do ponto com habitações em construção no bairro Tabocas, 
município de Nossa Senhora do Socorro, cruzado pelo Traçado Branco. Notar 
área com vegetação suprimida. (07/08/2015). 

Detalhe de habitações em construção no bairro Tabocas, município de Nossa 
Senhora do Socorro, cruzado pelo Traçado Branco. (07/08/2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

4.1 - Relatório Fotográfico - Traçado Laranja  

  
Foto 01: Vista geral ré UTM: 24L 722.991/8.804.379 Foto 02: Vista geral ré UTM: 24L 722.541/8.804.633 
Vista geral ré da travessia do rio Pomonga na rodovia SE 245. Notar faixa de 
adutora, oleoduto e Linha de distribuição no lado esquerdo da fotografia. Pelo 
Traçado Laranja a LT será instalada na borda do manguezal, após a faixa de 
dutos. (11/08/2015). 

Vista geral ré pós travessia do rio Pomonga. Traçado Laranja será instalado em 
propriedade da mineradora de Areia Jazida Lev Terra, antes da travessia da rodovia 
SE 240. Esta disposição do traçado Laranja desvia da passagem por loteamento 
irregular onde seria implementado o traçado Branco. Destaca-se que foi efetuado o 
contato com o proprietário da Lev Terra e o mesmo não se opôs à instalação da LT. 
(11/08/2015). 

  
Foto 03: Vista geral vante UTM: 24L 722.813/8.804.499 Foto 04: Vista geral lateral UTM: 24L 721.943/8.805.355 
Detalhe da faixa de dutos e passagem da LT em propriedade da Lev Terra, pós 
travessia do rio Pomonga. (11/08/2015). 

Detalhe dos trabalhos de topografia na travessia da rodovia SE 240. (11/08/2015). 

  
Foto 05: Vista geral vante UTM: 24L 721.943/8.805.355 Foto 06: Vista lateral UTM: 24L 717.023/8.807.106 
Vista geral vante pós travessia da SE 240. Notar área livre de loteamento irregular. 
(11/08/2015). 

Vista geral lateral de poço de exploração de petróleo em área próxima à faixa de 
servidão do traçado Laranja. Destaca-se que existem vários poços desta natureza na 
região. (11/08/2015). 
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Foto 07: Vista geral ré UTM: 24L 716.708/8.806.914 Foto 08: Vista geral vante UTM: 22K 757.770/7.582.281 
Vista geral ré da área de passagem do Traçado Laranja em região de pastagem 
na fazenda Santo Antônio. (11/08/2015). 

Vista geral vante da área de passagem do Traçado Laranja sobre lago na fazenda 
Santo Antônio. (11/08/2015). 

  
Foto 09: Vista geral vante UTM: 24L 715.540/8.807.496 Foto 10: Vista geral ré UTM: 24L 715.540/8.807.496 
Vista geral vante da passagem do Traçado Laranja ao lado de área onde foi 
realizada sondagem para exploração de petróleo. Segundo morador não foi 
encontrada a jazida neste local para exploração. (12/08/2015). 

Vista geral da passagem do traçado Laranja em área de pastagem com relevo de 
morros na Fazenda Santo Antônio. (12/08/2015). 

  
Foto 11: Vista lateral UTM: 24L 714.038/8.808.194 Foto 12: Vista geral ré UTM: 24L 714.038/8.808.194 
Vista geral lateral de área com poço de petróleo ativo. A faixa de servidão do 
traçado Laranja passa fora dos limites desta jazida. (12/08/2015). 

Vista geral ré da passagem do traçado Laranja ao lado da jazida de petróleo. Notar 
relevo com morros ao fundo. (12/08/2015). 



	  

  
Foto 13: Vista geral vante UTM: 24L 714.038/8.808.194 Foto 14: Vista geral ré UTM: 24L 713.395/8.808.352 
Vista geral vante da passagem do traçado Laranja ao lado da área de jazida de 
petróleo. (12/08/2015). 

Vista geral ré da passagem do traçado Laranja ao lado de fragmento florestal de 
Restinga Arbórea e com área agrícola sendo preparada para o cultivo de cana-de-
açúcar. Região com relevo de morros. (12/08/2015). 

  
Foto 15: Vista geral vante UTM: 24L 713.395/8.808.352 Foto 16: Vista geral ré UTM: 24L 712.096/8.808.800 
Vista geral vante pós travessia do fragmento florestal citado na fotografia anterior. 
(12/08/2015). 

Vista geral ré da travessia pelo traçado Laranja, da rodovia Alameda Pereira Coelho 
no município de Santo Amaro das Brotas. (12/08/2015). 

  
Foto 17: Vista geral vante UTM: 24L 712.096/8.808.800 Foto 18: Vista geral lateral UTM: 24L 707.108/8.810.148 
Vista geral vante pós travessia da rodovia citada na fotografia anterior. Notar 
habitação isolada dentro dos limites da faixa de servidão do traçado Laranja. 
(12/08/2015). 

Vista geral lateral da travessia da BR 101 pelo traçado Laranja. (12/08/2015). 



	  

  
Foto 19: Vista geral vante UTM: 24L 707.108/8.810.148 Foto 20: Vista geral ré UTM: 24L 706.652/8.810.246 

Vista geral vante pós travessia da BR 101 pelo traçado Laranja. (12/08/2015). Vista geral ré da área pós travessia da BR 101. (12/08/2015). 

  
Foto 21: Vista geral vante UTM: 24L 706.652/8.810.246 Foto 22: Vista geral vante UTM: 24L 706.652/8.810.246 
Detalhe da fotografia anterior evidenciando relevo com morros, pastagem e 
fragmentos florestais em estágio inicial de sucessão ecológica. (12/08/2015). 

Vista geral vante pós travessia da BR 101. Traçado Laranja segue em direção à 
conexão com o traçado Azul. (12/08/2015). 
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