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RESUMO 

 

O sistema de transmissão de energia elétrica brasileiro é extremamente complexo e 

se expandirá nos próximos anos, o que trará um grande desafio de conciliar 

questões técnicas, no que diz respeito à sua confiabilidade e ao atendimento das 

normativas ambientais exigidas no país. Este trabalho identificou qualitativamente os 

principais impactos ambientais, os seus aspectos associados e as respectivas 

medidas referentes à implantação de um sistema de transmissão de energia, usando 

como plano de fundo o Sistema de Transmissão Mata de Santa Genebra. Também 

foram avaliados os impactos considerados como grandes desafios para Gestão 

Ambiental em função de cada meio, o que resultou em quatro impactos de destaque: 

Indução aos Processos Erosivos, Perda da Cobertura Vegetal, Interferência em 

Sítios Históricos e Arqueológicos e em Áreas Produtivas e Benfeitorias. Tais 

resultados podem ser considerados em outros projetos de transmissão de energia 

elétrica e refletem as deficiências do processo do licenciamento ambiental. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Avaliação ambiental; Gestão ambiental; Setor Elétrico. 
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ABSTRACT 

 

The Brazilian electric power transmission system is extremely complex and will 

expand in the coming years, which will pose a great challenge to reconcile technical 

issues with regard to its reliability and compliance with the environmental regulations 

required in the country. This work qualitatively identified the main environmental 

impacts, their associated aspects and the respective measures regarding the 

implementation of an energy transmission system, using as background the Santa 

Genebra Transmission System. This study also evaluated the impacts considered as 

major challenges for Environmental Management according to each environment, 

which resulted in four main impacts: Induction to Erosive Processes, Loss of Plant 

Cover, Interference in Historical and Archaeological Sites and in Productive and 

Improving Areas. Such results can be considered in other electricity transmission 

projects and reflect the shortcomings of the environmental licensing process. 

 

KEYWORDS: Environmental assessment; Environmental management;Electrical 

Sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A geração hidráulica de energia elétrica tem sido, por décadas, a principal 

fonte da matriz energética brasileira. Segundo o Banco de Informações de Geração 

(BIG) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no mês de junho de 2018, a 

energia gerada por meio das usinas hidrelétricas correspondeu a 60,72% da oferta 

interna do país. Este destaque está diretamente associado ao elevado potencial 

hidrológico do Brasil. 

 Nesse contexto, o país dispõe de um sistema de transmissão extenso 

resultante das dimensões continentais do território nacional, da distribuição espacial 

das usinas hidrelétricas e das distâncias destas em relação aos grandes centros 

urbanos. Trata-se do Sistema Interligado Nacional (SIN) formado por empresas das 

regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte, que permite a 

troca de energia entre as regiões do país tendo em vista a diversidade do regime 

dos rios das diferentes bacias hidrográficas brasileiras e condições climáticas. 

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), “com 

tamanho e características que permitam considerá-lo único em âmbito mundial, o 

sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema 

hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e 

múltiplos proprietários”.  

Apesar do grande porte e alta complexidade do Sistema de Transmissão 

Brasileiro, o Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE publicado pelo Ministério 

de Minas e Energia (MME) em 2014 prevê a necessidade de expansão do sistema 

em 70 mil km de linhas de transmissão até 2023 e, para isso, é necessário que 

sejam investidos R$ 78 bilhões na transmissão de energia elétrica. O grande desafio 

deste planejamento é conciliar o fornecimento de energia ao menor custo possível, a 

manutenção da confiabilidade do sistema e o atendimento às restrições ambientais.  

Diante disto, tendo em vista o grande investimento previsto para os próximos 

anos na expansão do Sistema de Transmissão Brasileiro, é de suma importância um 

controle dos impactos ambientais associados ao processo construtivo, bem como 

uma eficiente gestão ambiental para o gerenciamento das medidas de mitigação, 

compensação e potencialização desses impactos. 
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Sendo assim, a Política Nacional de Meio Ambiente - Lei nº 6.938 (BRASIL, 

1981) estabelece que os empreendimentos de transmissão de energia elétrica 

estejam sujeitos ao Licenciamento Ambiental. Neste contexto, a Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA) consiste em um instrumento da Política Nacional de Meio 

Ambiente. Este, por sua vez, apresenta como ferramentas definidas pela Resolução 

CONAMA 01(CONAMA, 1986), sendo composto pelo Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e pelo respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

  A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é “o processo de identificar as 

consequências futuras de uma ação presente ou proposta” (SÁNCHEZ, 2008, p.39). 

A partir da análise das causas e da identificação dos impactos ambientais gerados 

pela construção de um sistema de transmissão de energia, sejam estes positivos ou 

negativos, são adotadas medidas responsáveis por potencializar, minimizar, 

compensar e monitorar esses impactos. 

Dessa maneira, foi selecionado o empreendimento Mata de Santa Genebra 

Transmissão S.A, um sistema de transmissão de grande porte localizado nos 

estados de São Paulo e Paraná, a fim de ilustrar e de viabilizar a análise 

mencionada. Diante disso, o presente trabalho está estruturado nos seguintes 

capítulos. Neste capítulo, além da introdução e dos objetivos do estudo, é 

apresentada a metodologia que será empregada para o desenvolvimento deste 

estudo. 

No segundo capítulo, são definidos os conceitos dos termos Aspectos 

Ambientais, Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras, e, em seguida, são 

apresentados os processos de Avaliação de Impacto Ambiental e o Licenciamento 

Ambiental dentro do cenário do Brasil.  

No terceiro capítulo, é abordada a Legislação Ambiental voltada para os 

empreendimentos de transmissão de energia elétrica e suas implicações. 

No quarto capítulo são apresentadas as características gerais do 

empreendimento selecionado.  

Em seguida, no quinto capítulo, são apresentadas as etapas de implantação 

de um sistema de transmissão de energia elétrica e as ações impactantes 

associadas. Neste mesmo capítulo, os impactos ambientais são caracterizados e as 

respectivas medidas mitigadoras são apresentadas.  
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No sexto capítulo é feita análise da relação aspecto, impacto e medida para 

cada meio e, no sétimo capítulo, são apresentadas a conclusão e as 

recomendações.  

1.1 OBJETIVOS 

 1.1.1 OBJETIVO PRINCIPAL  

O objetivo principal deste trabalho é avaliar a relação entre os aspectos e os 

impactos ambientais e as medidas mitigadoras referentes às etapas que compõem a 

implantação de um sistema de transmissão de energia, e, em seguida, analisar 

criticamente a gestão ambiental deste processo, usando como plano de fundo o 

empreendimento Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.  

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Apresentar a Avaliação de Impacto Ambiental e o Licenciamento Ambiental 

no Brasil; 

● Levantar a legislação ambiental brasileira relativa à implantação de sistemas 

de transmissão de energia elétrica comparando os avanços desta em relação 

à legislação brasileira que trata do licenciamento de forma mais abrangente; 

● Apresentar produto visual dos principais impactos e medidas associadas a 

cada etapa de implantação em função de cada meio;  

● Apontar os desafios relativos às questões ambientais no âmbito da 

implantação de um sistema de transmissão de energia por meio do estudo de 

caso do empreendimento Mata de Santa Genebra. 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 De acordo com Sánchez (2008, p.258)          

Um dos principais objetivos da avaliação de impactos ambiental é, 

certamente, o de prever mudanças nos sistemas naturais e sociais 

decorrentes de um projeto de desenvolvimento. A previsão é um dos passos 

da análise dos impactos. Ela provê uma descrição fundamentada e, se 

possível, quantificada dos impactos identificados no passo anterior, 

identificando esta que, por sua vez, se baseou no diagnóstico ambiental, 

mesma atividade que fornece dados para a previsão, cujos resultados serão 

utilizados para avaliar a importância dos impactos, delineando medidas para 

evitar, atenuar ou compensar os impactos adversos. 
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 Sendo assim, a avaliação da relação existente entre aspectos e impactos 

ambientais gerados por um projeto está diretamente associada às medidas 

propostas e, consequentemente, a efetividade destas medidas é capaz de confirmar 

ou não as previsões apresentadas no Estudo de Impacto Ambiental. 

1.3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 Em vista do objetivo deste estudo apresentado anteriormente, a análise será 

construída por meio da avaliação do relacionamento existente entre as causas, 

efeitos e medidas adotadas para potencializar, mitigar e compensar os impactos 

ambientais decorrentes da implantação do sistema de transmissão. 

 Portanto, este trabalho é desenvolvido em duas etapas.  

 Inicialmente serão analisadas as definições dos conceitos de Aspectos, 

Impactos e Medidas e para isso foram selecionados autores de tratam sobre tais 

conceitos, além das definições presentes na NBR ISSO 14.001 e na Resolução 

CONAMA 01/86 (BRASIL, 1986). 

Em seguida será analisado o contexto no qual esses conceitos são 

trabalhados que são a Avalição de Impacto Ambiental e o Licenciamento Ambiental. 

Diante disso, será apresentada e discutida a Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981) que 

estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente e define seus instrumentos.  

Também serão abordadas as Resoluções CONAMA 01/86 (CONAMA, 1986) 

e 237/97 (CONAMA, 1997) que regulam a AIA e apresentam grande relevância no 

processo de Licenciamento Ambiental. Dentro deste contexto serão discutidos os 

artigos que definem o conteúdo do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, a emissão e 

controle das Licenças Ambientais e a competência pelo Licenciamento Ambiental.  

Neste contexto, foram selecionados autores consagrados da área do Direito 

Ambiental como Édis Milaré (2015), Paulo Affonso Leme Machado (2013), Curt 

Trennepohl e Terence Trennepohl (2008), Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago 

Fensterseifer (2014) para aprofundar as questões legais e torná-las menos 

expositivas. Desta forma, é possível aprofundar e discutir criticamente a legislação 

ambiental.  

Tendo em vista que o presente trabalho trata do Licenciamento Ambiental, 

mais especificamente da realização deste processo em Sistemas de Transmissão de 
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Energia Elétrica, será abordada a Portaria MMA 421/11 (BRASIL, 2011). Esta 

Portaria regula o Licenciamento Ambiental de Linhas de Transmissão, e, portanto, o 

conhecimento da mesma é essencial para este estudo.  

Em um segundo momento, com o objetivo de avaliar a relação entre as 

causas, os efeitos e as medidas adotadas para potencializar, mitigar e compensar os 

impactos decorrentes da implantação de sistemas de transmissão de energia, o 

presente trabalho utilizará o empreendimento Mata de Santa Genebra Transmissão 

S.A como estudo de caso para compreender os principais desafios relativos à 

questão ambiental no âmbito da implantação de um sistema de transmissão de 

energia.  

A pesquisa foi realizada por meio da análise do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) disponível para consulta pública no site do IBAMA (RIO DE JANEIRO, 2014), 

órgão licenciador, que descreve os aspectos, possíveis impactos e medidas futuras 

a serem tomadas em decorrência da construção do empreendimento. 

Diante disso, a significância dos impactos foi definida como a associação dos 

atributos magnitude e relevância, sendo o primeiro analisado de forma quantitativa e 

o segundo de forma qualitativa. O atributo magnitude engloba a abrangência, o 

prazo e a duração, já a relevância é formada pela natureza, incidência, magnitude, 

probabilidade, reversibilidade, cumulatividade e sinergia. Desta forma, é possível 

definir se o impacto avaliado apresenta baixa, média ou alta significância.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS 

 

O termo “Aspecto Ambiental” foi introduzido por meio da Norma Brasileira - 

NBR ISO 14.001:1996 (ABNT, 1996) que compõe uma série de normas sobre 

Gestão Ambiental. Segundo Milaré (2015, p.675), a norma ISO 14.001, referente ao 

processo de Gestão Ambiental, é responsável por integrar diferentes áreas 

empresariais e acompanhar os fluxos operacionais, conferindo uma uniformidade à 

rotina e aos procedimentos. Portanto, facilita a gestão e subsidia as tomadas de 

decisão. Desta forma, o autor sintetiza a norma como responsável por dar corpo e 

alma à governança ambiental.  
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 De acordo com Sánchez (2008, p.33), a definição do termo Aspecto 

Ambiental, até então era desconhecida pelos profissionais envolvidos no processo 

de Avaliação de Impactos Ambientais, que às vezes o utilizavam com outra 

conotação. A criação das normas da série ISO 14.000 permitiu que de forma lenta 

alguns termos fossem incorporados ao vocabulário dos profissionais da área e 

consultores. Diante disso, a norma ISO 14.001 define Aspecto Ambiental como 

“elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode 

interagir com o meio ambiente” (ABNT, 2015). 

 Sánchez (2008, p.33-34) concorda com a definição apresentada pela norma, 

mas também entende que os aspectos ambientais podem ser compreendidos como 

elementos ligados ao consumo dos recursos naturais. Dessa maneira, o autor 

exemplifica situações típicas onde é mais fácil identificar e compreender o que é 

aspecto ambiental como a emissão de poluentes, geração de resíduos, produção de 

efluentes líquidos, ruídos ou vibrações. Todos esses exemplos não representam o 

objetivo das atividades humanas, contudo, estão ligados a elas de forma 

indissociável.  

Outros exemplos oferecidos pelo autor são os aspectos ambientais ligados ao 

consumo dos recursos naturais, como o consumo de água e a redução da 

disponibilidade hídrica ou o consumo de combustíveis fósseis e a redução do seu 

estoque. Portanto, pode-se entender Aspecto Ambiental como um termo 

indissociável aos processos produtivos.  

 Diante disso, percebe-se que a compreensão acerca deste termo não é tão 

simples, e, por isso, a NBR ISO 14001 (ABNT, 2015) deixa clara a diferença entre 

Aspecto Ambiental e Impacto Ambiental. Segundo esta, a emissão de poluentes 

atmosféricos não se trata de um impacto ambiental, mas, sim, de um aspecto 

ambiental. Isso acontece, porque o impacto ambiental consiste na alteração da 

qualidade ambiental, que por sua vez é resultante da emissão.  

Em vista disso, a norma ISO 14.001:2015 define impacto ambiental como 

“qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo 

ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização” (ABNT, 

2015). 
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 O conceito de impacto ambiental, segundo Bolea (1984) apud Magrini (1992, 

p.14) é a diferença entre a situação do meio ambiente (natural e social) futuro 

modificado pela realização do projeto e a situação do meio ambiente futuro tal como 

teria evoluído sem o projeto.  

 No que diz respeito à definição legal deste termo, a legislação brasileira 

estabelece por meio da Resolução CONAMA 01/86 (CONAMA, 1986, artigo 1º) o 

seguinte conceito para Impacto Ambiental: 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem: 

a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

as atividades sociais e econômicas; 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

a qualidade dos recursos ambientais. 

  

Esta mesma Resolução define em seu artigo 6 º, item I (CONAMA, 1986)que 

o conteúdo mínimo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deve conter um 

diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, por meio da descrição e da 

análise dos recursos ambientais e suas interações. Neste contexto, a caracterização 

abrange os meios físicos, bióticos e socioeconômicos.  

Em relação ao primeiro, devem ser analisadas as características do subsolo, 

águas, ar, clima, recursos minerais, topografia, tipos de solo, corpos d´água, regime 

hidrológico, correntes marinhas e correntes atmosféricas. Já o meio biótico engloba 

a caracterização quanto à fauna e à flora e às áreas de preservação permanente. 

Por fim, o meio socioeconômico envolve o uso e ocupação do solo, os usos da água 

e a socioeconomia, destacando a presença de sítios arqueológicos, históricos e 

culturais, as relações de dependência da sociedade com o local, os recursos 

ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.  

Diante das definições acerca dos termos Aspectos Ambientais e Impactos 

Ambientais, é possível construir uma relação lógica entre os mesmos. Assim, o 

Aspecto Ambiental pode ser compreendido como o mecanismo, ou seja, o meio do 

qual uma ação humana pode causar um Impacto Ambiental. Logo, uma ação 

humana pode estar associada a vários aspectos ambientais e consequentemente 
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causar diversos impactos ambientais, assim como um impacto pode ser gerado por 

diversas causas.  

Nesta lógica apresentada, Sánchez (2008, p.32) ressalta que o impacto 

ambiental consiste no resultado de uma ação humana que, por sua vez, é a causa, 

e, por isso, é importante não confundir as ideias de causa e consequência. Para 

isso, o autor explica os termos anteriores por meio do seguinte exemplo: a 

construção de uma rodovia não representa um impacto ambiental, a rodovia pode, 

sim, causar impactos ambientais. Logo, impacto ambiental deve ser entendido como 

o resultado de uma ação ou atividade e não ser confundido com ela.  

Estes dois termos também podem ser empregados associados às ideias de 

causas e consequências que podem ocasionar uma má compreensão. Neste 

contexto, Munn (1975) apud Sánchez (2008, p.33-34) introduz o conceito de efeito 

ambiental, definido como um processo que decorre de uma ação humana. Segundo 

o autor, as ações humanas são responsáveis por causar efeitos ambientais que, por 

sua vez, geram impactos ambientais.  

Diante disso, Sánchez (2008) compreende o efeito ambiental apresentado por 

Munn como uma “ponte”, ou seja, algo capaz de conectar as causas (ações 

humanas) e as suas consequências (impactos). E reformula o conceito deste termo 

para alteração de um processo natural ou social decorrente de uma ação humana. 

Logo, é possível estabelecer pontos similares entre os conceitos de efeito ambiental 

e Aspecto Ambiental, uma vez que ambos realizam a interface, ou seja, conectam 

uma causa (ação humana) e sua respectiva consequência (impacto ambiental). 

 Diante da possibilidade de existência de determinados impactos ambientais 

decorrentes da construção de um empreendimento, são estabelecidas medidas de 

prevenção, mitigação, compensação, potencialização e monitoramento dos 

possíveis impactos ambientais.  

 Neste contexto, a Resolução CONAMA 01/86 (CONAMA, 1986) estabelece 

em seu artigo 6o, por meio dos itens III e IV, que o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) deve definir no seu conteúdo mínimo medidas mitigadoras dos impactos 

negativos. Além disso, deve elaborar programas de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos positivos e negativos, assim como definir fatores e 

parâmetros que devem ser considerados.   
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A Resolução CONAMA 237/97 (CONAMA, 1997) complementa a anterior na 

medida em que define que as licenças ambientais de Instalação (LI) e Operação 

(LO) devem incluir medidas de controle ambiental. 

 Sendo assim, Milaré (2014, p.796) explica que as condicionantes são 

exigências estabelecidas pelo órgão ambiental competente por meio das licenças 

ambientais e todo conteúdo que limita ou direciona uma licença deve ser 

compreendido como uma condicionante. Desta forma, as medidas preventivas, 

mitigadoras e compensatórias são consideradas condicionantes presentes na 

licença ambiental.  

 Dentro deste contexto, Milaré (2014, p.796) complementa sua análise 

diferenciando tais medidas. De acordo com o autor, as medidas preventivas e 

mitigadoras assumem um caráter de essencialidade. Por outro lado, as medidas 

compensatórias são consideradas medidas complementares exigidas pelo órgão 

ambiental.  

 Contudo, apesar de o autor tratar as medidas preventivas e mitigadoras em 

conjunto, uma vez que considera ambas de caráter de controle ambiental, existe 

diferença entre as mesmas. Segundo Milaré (2014, p.796) as medidas preventivas 

têm como objetivo evitar a ocorrência de impactos ambientais e estão diretamente 

relacionadas ao princípio da prevenção, já que estas se preocupam com o momento 

que antecede o impacto, e, portanto, trata-se de uma ação inibitória.  

 Por outro lado, o autor elucida que quando não é possível evitar a intervenção 

no meio ambiente, o órgão ambiental deve determinar condicionantes necessárias 

para atenuar os impactos negativos. Logo, devem ser adotadas medidas mitigadoras 

que são responsáveis por suavizar, atenuar ou mitigar um impacto ambiental 

negativo.  

 Por fim, Leme Machado (2013) explica que as medidas compensatórias 

representam uma forma de restabelecimento do equilíbrio. A tarefa de compensar só 

existe quando é possível imputar a alguém a possibilidade de causar um dano 

ambiental ou ambientalmente reprovável ou nocivo. Portanto, trata-se de uma 

maneira de providenciar uma troca.  

 Além das medidas mitigadoras, sejam preventivas ou corretivas, e das 

compensatórias, que são direcionadas aos impactos negativos, existem as medidas 
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potencializadoras e de monitoramento. As medidas potencializadoras são aquelas 

que visam a maximizar o efeito do impacto positivo decorrente direta ou 

indiretamente pelo empreendimento. Já os programas de monitoramento são 

aqueles que visam a acompanhar a ocorrência, a intensidade dos impactos e avaliar 

a eficácia das demais medidas de mitigação, de controle e de prevenção.   

 

2.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL   

 

 A Avaliação de Impacto Ambiental consiste em identificar os possíveis 

impactos ambientais decorrentes da implantação de um empreendimento, a partir de 

um diagnóstico ambiental, antes que o mesmo esteja pronto e em operação. A partir 

desta análise, são definidas medidas a fim de potencializar, minimizar, compensar 

ou monitorar tais impactos. Sendo assim, trata-se de um importante instrumento de 

decisão. 

 De acordo com Édis Milaré (2015, p.752) 

No caso de licenciamento ambiental figura, como requisito de absoluta 
necessidade, a Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, isto é, uma avaliação 
técnica e prévia (vale dizer, a priori e não a posteriori) dos riscos e danos 
potenciais que determinado empreendimento ou ação pode causar às 
características essenciais do meio, seus recursos e seu equilíbrio ecológico. 
É excusado dizer que posteriormente (a posteriori) se poderá aferir os 
resultados positivos ou negativos que o empreendimento ou a ação tiveram 
deixado no meio ambiente. 

 

Para Bolea (1984), apud Cardoso Jr (2014, p.19), a Avaliação de Impacto 

Ambiental se traduz em estudos realizados para identificar, prever e interpretar, 

assim como prevenir, as consequências ou efeitos ambientais que determinadas 

ações, planos, programas ou projetos podem causar à saúde, ao bem-estar humano 

e ao entorno. 

 Segundo Magrini (1992, p.31) 

Foi a partir da promulgação em 1969 do National Environmental Policy Act 
(NEPA) nos Estados Unidos que a Avaliação de Impacto Ambiental passou 
a ser definida e institucionalizada como tal. Somente com a Conferência de 
Estocolmo em 1972, entretanto, esta atividade começou a ser incorporada 
de forma mais efetiva ao processo de tomada de decisão de outros países. 
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Também para Magrini (1990) apud Cardoso Jr (2014, p.20), para se tornar um 

instrumento de auxílio à tomada de decisão, a AIA precisa ser inserida de forma 

articulada no processo de planejamento em nível mais global. Nesse sentido, deve 

ser efetuada antes do início do empreendimento, condicionando, juntamente com a 

avaliação técnico-econômica, à viabilidade do empreendimento. Por outro lado, deve 

acompanhar todo o processo de tomada de decisões, evoluindo da esfera nacional 

para a regional e a local.  

 Conforme definido por Sánchez (2008, p.46) 

 A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um instrumento da Política 
Ambiental adotado atualmente em inúmeras jurisdições - países, regiões ou 
governos locais -, assim como por organizações internacionais - como 
bancos de desenvolvimento - e por entidades privadas. É reconhecida em 
tratados internacionais como um mecanismo potencialmente eficaz de 
prevenção do dano ambiental e de promoção do desenvolvimento 
sustentável.  

  

No Brasil, a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) estabelece em seu 

artigo 9º diversos instrumentos desta política. Entre eles, está a Avaliação de 

Impacto Ambiental - AIA definida pelo item III do mesmo artigo.  

 Segundo Moreira (1990) apud Milaré (2015, p.753) a AIA pode ser entendida 

resumidamente como: 

“Instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de 
procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça 
um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta 
(projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, e que os 
resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos 
responsáveis pela tomada de decisão, e por eles considerados. Além disso, 
os procedimentos devem garantir a adoção das medidas de proteção do 
meio ambiente determinadas, no caso de decisão sobre a implantação do 
projeto”. 

 

Após cinco anos da instituição da PNMA, a AIA foi regulada pela Resolução 

CONAMA 01/86 (CONAMA, 1986), que, no seu 2º artigo estabelece que o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) são as 

ferramentas utilizadas na Avaliação de Impactos Ambientais no Brasil. 

 Em seguida, no mesmo artigo, são definidas as atividades sujeitas à 

elaboração de EIA e RIMA. No que se refere à transmissão de energia, estão 

passíveis à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental as linhas de transmissão de 

energia elétrica com potência acima de 230 KV (CONAMA, 1986). 
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Em seguida o artigo 5º define que (CONAMA, 1986): 

 “O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial 
os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio 
Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:  

Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;  

Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 
fases de implantação e operação da atividade;  

Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, 
em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;  

“Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade”. 

                                                                (Artigo 5o CONAMA 01/86) 

O 6º artigo estabelece o conteúdo mínimo que o Estudo de Impacto Ambiental 

deve conter que consiste em: 

(i) - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa 
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como 
existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da 
implantação do projeto, considerando: 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os 
recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos 
d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 
atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor 
científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 
preservação permanente; 

c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 
sócio economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 
sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 
desses recursos. 

(ii) - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, 
através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da 
importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos 
positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e 
a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de 
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição 
dos ônus e benefícios sociais. 

          (iii) - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, 
entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de 
despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. 

         (iv) - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento 
(os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a 
serem considerados). 

                                                    (Artigo 6o CONAMA 01/86) 
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Em relação às medidas preventivas e mitigadoras que fazem parte do 

conteúdo do Estudo de Impacto Ambiental, Milaré (2015, p. 796) cita a autora 

Cristiane Derani que define tais medidas como uma maneira de afastamento do 

perigo no tempo e no espaço, e também como busca de proteção contra o próprio 

risco e como análise do potencial danoso oriundo do conjunto de atividades.                               

2.3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL  

 

 No Brasil, o Licenciamento Ambiental teve seu início em alguns estados, por 

volta da década de 1970. Devido a isso, a Avaliação de Impacto Ambiental foi 

institucionalizada primeiramente por meio de legislações estaduais, como é o caso 

dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O Licenciamento Ambiental e 

consequentemente a AIA foram adicionados à legislação federal como um dos 

instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente somente em 1981 (SÁNCHEZ, 

2008). A Política Nacional de Meio Ambiente foi instituída por meio da Lei 6.938/81 e 

regulamentada pelo Decreto 88.351/83 (BRASIL, 1983) que foi, todavia, revogado 

em 1990 e substituído pelo Decreto 99.274/90.  

 Segundo vídeo da Décima Sétima Conferência da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) em Santa Catarina, Milaré menciona que a Política Nacional de Meio 

Ambiente foi responsável por sistematizar e organizar a questão do Meio Ambiente 

dentro do cenário brasileiro, uma vez que anteriormente este assunto era tratado de 

forma assistemática. Portanto, a criação da PNMA permitiu implantar uma 

organicidade, traçar uma política e tratar de forma orgânica este assunto.  

O Decreto 99.274/90 (BRASIL, 1990) foi responsável por atrelar o 

Licenciamento à realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). O artigo 17º se 

refere aos termos presentes no Artigo 10º da Lei 6.938/81 e estipula que:      

§ 1º Caberá ao Conama fixar os critérios básicos, segundo os quais serão 
exigidos estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, 
contendo, entre outros, os seguintes itens: 

     a) diagnóstico ambiental da área; 

     b) descrição da ação proposta e suas alternativas; e 

     c) identificação, análise e previsão dos impactos significativos, 
positivos e negativos. 

     2º O estudo de impacto ambiental será realizado por técnicos 
habilitados e constituirá o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, correndo 
as despesas à conta do proponente do projeto. 
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     3º Respeitada a matéria de sigilo industrial, assim expressamente 
caracterizada a pedido do interessado, o RIMA, devidamente 
fundamentado, será acessível ao público. 

     4º Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento, em 
qualquer das suas modalidades, sua renovação e a respectiva concessão 
da licença serão objeto de publicação resumida, paga pelo interessado, no 
jornal oficial do Estado e em um periódico de grande circulação, regional ou 
local, conforme modelo aprovado pelo Conama. 

                                                    (Art.17, Decreto 99.274/90) 

  

É importante ressaltar que a exigência dos estudos ambientais foi 

recepcionada e consagrada pela Constituição Federal de 1988, artigo 225 inciso 1º, 

item IV (BRASIL, 1988), que estabelece entre as obrigações do Poder Público a fim 

de assegurar a efetividade do meio ambiente ecologicamente equilibrado “exigir, na 

forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 

que se dará publicidade” (TRENNEPOHL, TRENNEPOH, 2008). 

 O mesmo Decreto define que o Poder Público no exercício de sua 

competência e controle deve expedir as seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, 
contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, 
instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou 
federais de uso do solo; 

 II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de 
acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e 

 III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações 
necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus 
equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas 
Licenças Prévia e de Instalação. 

                                                    (Art.19, Decreto 99.274/90) 

  

 Nesse sentido, Mello apud Milaré (2015, p.790) analisa o emprego das 

licenças ambientais dentro do processo do Licenciamento Ambiental como “uma 

sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem todos, a um 

resultado final e conclusivo”. 

 Apesar dos avanços no que diz respeito ao Licenciamento Ambiental 

estabelecido pela Lei 6.938/81(BRASIL, 1981), o conceito jurídico do licenciamento 

foi definido pela Resolução Conama 237/97. O primeiro artigo inciso I desta 

Resolução estabelece a seguinte definição para Licenciamento Ambiental:   
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“Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso.”  

                                                   (Art.1o, Inciso I, Resolução Conama no 
237/1997) 

De acordo com Cardoso Jr (2014, p.26) 

A regulação do processo de Licenciamento Ambiental brasileiro 

relativo às atividades cuja instalação possa resultar na degradação 

do meio ambiente ocorreu somente no ano de 1997 (11 anos após a 

Resolução CONAMA 01/86), a partir da Resolução CONAMA 237/97. 

  

Édis Milaré (2015, p. 756) afirma que esta mudança garantiu uma maior 

organicidade e uniformidade ao sistema de licenciamento ambiental vigente no 

Brasil.  

No artigo 1º item III desta Resolução é definido o termo “Estudos Ambientais” 

que recebe a seguinte definição: 

“Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 
ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de 
uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a 
análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto 
de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, 
plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise 
preliminar de risco.” 

(Item III, Artigo 1º, CONAMA 237/97) 

 

Ainda em relação ao Estudo de Impacto Ambiental – EIA como uma das 

formas mais importantes de Estudos Ambientais conhecidas, o artigo 3º desta 

Resolução (CONAMA, 1997) especifica que: 

A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas 
efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio 
dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório 
de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á 
publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, 
de acordo com a regulamentação. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade 
ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa 
degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes 
ao respectivo processo de licenciamento. 

(Artigo 3º, CONAMA 237/97) 
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Portanto, a CONAMA 237/97 (BRASIL, 1997) complementa o Art.19, Decreto 

99.274/90 (BRASIL, 1990) e define o conceito do termo Licenças Ambientais como: 

“Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as 
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, 
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental”. 

(Artigo 1º, Item II, CONAMA 237/97) 

 

Diante do exposto, Milaré (2015, p.757) entende que estes artigos 

conseguiram traduzir por meio das experiências e práticas acumuladas que a 

Avaliação de Impacto Ambiental não pode ser reduzida a apenas duas ferramentas, 

ou seja, ao EIA/RIMA. Portanto, por meio da Resolução CONAMA 237/97 

(CONAMA, 1997) foi possível estabelecer que o EIA é apenas um dos tipos de 

Estudos Ambientais existentes e que a sua realização está atrelada a existência de 

risco significativo de degradação ambiental, excluindo desta análise somente as 

atividades presentes no artigo 2º da Resolução CONAMA 01/86 (CONAMA, 1986). 

O 4o artigo da Resolução CONAMA 237/97 (CONAMA, 1997) define que é de 

competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), o Licenciamento Ambiental de atividades que apresentem um 

significativo impacto ambiental em âmbito regional ou nacional, sendo estas 

atividades: 
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Localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país 
limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona 
econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de 
conservação do domínio da União; 

Localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 

 Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites 
territoriais do País ou de um ou mais Estados; 

Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que 
utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 
mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 

Bases ou empreendimentos militares, quando couber, observados a 
legislação específica. 

                                                                        (Art.4o, Resolução 
Conama no 237/1997) 

  

 O artigo 5o da CONAMA 237/97 (CONAMA, 1997) determina que 

compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento 

dos empreendimentos e atividades: 

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em 
unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de 
vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 
2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que 
assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou 
municipais; 

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites 
territoriais de um ou mais Municípios; 

                                  (5o, Resolução Conama, no 237/97) 

O artigo 6o da CONAMA 237/97 (CONAMA, 1997) determina a 

viabilidade da competência municipal para o licenciamento:  

“Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os 

órgãos competentes da União, dos Estados e do 

Distrito Federal, quando couber, o licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades de 

impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 

delegadas pelo Estado por instrumento legal ou 

convênio”. 

 (Art. 6o, Resolução Conama no 237/1997) 

Embora, a viabilidade da competência municipal tenha sido garantida 

pela CONAMA 237/97 (CONAMA, 1997), a Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), posterior à Lei 6.938/81 (CONAMA, 1981) reconheceu, anos 
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antes, os municípios como entes da federação, e, portanto, foi concedida 

autonomia e, em relação à questão ambiental, foram conferidas certas 

competências, permitindo a possibilidade da existência de licenciamento 

ambiental municipal, que foi estabelecido posteriormente pela CONAMA 237/97 

(CONAMA, 1997).  

Diante deste contexto Milaré (2011), ressalta que: 

“Na letra do art. 6º da Resolução 237/1997, compete ao órgão 
ambiental municipal o licenciamento de empreendimentos e 
atividades de impacto ambiental local (aquele que se circunscreve 
aos lindes territoriais do Município) e daquelas que lhe forem 
delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. A oitiva 
dos demais órgãos é também aqui exigida. [...]. Para isso, é próprio 
enfatizar que cada Município, pela ação legítima do Poder Público 
local, deve preocupar-se em instituir o Sistema Municipal do Meio 
Ambiente, considerado como o conjunto de estrutura organizacional, 
diretrizes normativas e operacionais, implementação de ações 
gerenciais, relações institucionais e interação com a comunidade. 
Tudo o que interessa ao desenvolvimento com qualidade ambiental 
deverá necessariamente ser levado em conta”. 

 

No entanto, apesar dos avanços verificados no que se refere à 

competência de licenciar, o sistema de competências administrativas em 

matéria ambiental era desorganizado, o que resultava em inúmeras 

incompatibilidades administrativas e conflitos entre diversos entes federativos 

em relação à execução da legislação ambiental (SALER e FENSTERSEIFER, 

2014). 

 Ainda sobre esta questão, Trennepohl (2008, p.16)  alega que era 

comum o embargo de atividades que eram licenciadas por um ente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA por outro órgão que acreditava ter 

competência para esta atividade. Também eram comuns as invasões em áreas 

de competências claramente demarcadas pelas normas vigentes. Dessa forma, 

o autor resume este cenário por meio da citação do autor Vladimir Passos de 

Freitas: 

“Há- é inegável- disputa de poder entre os órgãos ambientais, 
fazendo com que normalmente, mais de um atribua a si mesmo 
competência legislativa e material. Há, também, uma controvérsia 
histórica que jamais desaparecerá: o poder central está distante e 
desconhece os problemas locais; o poder local está mais próximo dos 
fatos, porém é influenciado e envolvido nos seus próprios interesses”. 
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Neste contexto, é importante destacar que o Licenciamento Ambiental foi 

atualizado em 2011, e no que se refere ao assunto tratado, a Lei 

Complementar (LC) 140/11 (BRASIL, 2011) define em seu artigo 1o que: 

“Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e 
VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, 
para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 
competência comum relativas à proteção das paisagens naturais 
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em 
qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da 
flora”. 

(Art. 1o, Lei Complementar no 140/2011) 

  

Também foi definido pela mesma Lei Complementar em seu artigo 13o 

que os empreendimentos são licenciados ou autorizados ambientalmente, por 

um único ente federativo, em conformidade com as suas atribuições 

estabelecidas. Diante disso, Milaré (2015, p.818) explica que houve a 

consolidação do entendimento de que a multiplicidade de licenciamentos não 

será mais permitida. Sendo assim, será possível haver uma maior efetividade 

do licenciamento ambiental e uma boa atuação administrativa. Portanto, os 

órgãos intervenientes devem ser ouvidos, contudo a decisão final quanto às 

efetivas condicionantes ou ao momento do seu cumprimento ficam a cargo do 

órgão licenciador.  

 Portanto, esta Lei Complementar é de grande relevância tendo em vista 

que anteriormente eram constantes os conflitos de competência decorrentes da 

falta de definição das áreas de atuação dos diferentes entes da federação, 

contribuindo, assim, para os frequentes desentendimentos entre os órgãos 

ambientais integrantes do SISNAMA, além de colocar em risco a efetiva 

implantação deste sistema (TRENNEPOHL, 2008).  

 Diante do exposto, Leme Machado (2013, p.325) compreende a Lei 

Complementar 140/11 (BRASIL, 2011) como uma “norma geral” no sentido do 

art. 24, inciso 1º, da CF, prevendo que a competência da União para legislar 

sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 

 Este mesmo autor complementa sua defesa à LC 140/2011 (BRASIL, 

2011) alegando que o licenciamento ambiental obrigatório por um único ente 

federativo contraria a Constituição da República e, portanto, representa uma 
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supervalorização da rapidez em empreender o país, valorizando somente a 

geração atual, acatando ao chamado “capitalismo voraz”. Dessa forma, o autor 

conclui que as gerações futuras protegidas pelo artigo 225 presente no caput 

da Constituição Federal, tem sua chance de sobrevivência ameaçada uma vez 

que os licenciamentos ambientais únicos são mais danosos ao meio ambiente.  

 Diante disso, para Sarlet e Fensterseifer (2014, p.227) a Lei 

Complementar 140/2011 (BRASIL, 2011) incorporou de modo explícito o 

princípio da cooperação ao ordenamento jurídico nacional, estendendo e 

detalhando a lista de obrigações constitucionais de proteção ao meio ambiente 

dados aos entes federativos. Dessa forma, foram fixadas normas voltadas à 

cooperação entre os diferentes entes administrativos – União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, criando assim uma gestão descentralizada das políticas 

ambientais, mas garantindo a uniformidade por meio da cooperação entre os 

entes federativos.  

O Anexo 1 da Resolução CONAMA 237/97 (CONAMA, 1997) apresenta 

as atividades sujeitas ao Licenciamento Ambiental. Dentre as atividades 

listadas no grupo dos serviços de utilidade pública estão os empreendimentos 

de transmissão de energia elétrica que são o objeto de estudo do presente 

trabalho.   
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3.LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO SETOR ELÉTRICO: 

SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

 No dia 26 de outubro de 2011, a Portaria MMA no 421/2011 (BRASIL, 

2011) foi publicada no Diário Oficial da União e expedida pelo Ministério de 

Meio Ambiente - MMA. Esta portaria dispõe sobre o Licenciamento Ambiental e 

regularização ambiental federal de sistemas de transmissão de energia.  

  Em relação às novas regras do Licenciamento Ambiental, no que se 

refere aos sistemas de linhas de transmissão, Cardoso Jr (2014, p.37) define 

que: 

“o desenvolvimento de novas regras do Licenciamento Ambiental de 
empreendimentos de transmissão de energia pelo Ministério de Meio 
Ambiente, contou com o apoio do Ministério de Minas e Energia 
(grande interessado em prover maior agilidade ao processo de 
Licenciamento Ambiental no setor elétrico), do IBAMA e de alguns 
integrantes do Grupo Eletrobrás”. 

  

Conforme apresentado por Doria et al (2012) apud Cardoso Jr (2014, 

p.38), a Portaria MMA no 421/2011 (BRASIL, 2011) define que o Licenciamento 

Ambiental pode ocorrer por meio de um procedimento simplificado ou ordinário, 

segundo os estudos ambientais exigidos pelo órgão ambiental, de acordo com 

o grau de impacto do empreendimento. 

 Diante disto, a Portaria MMA no 421/2011 (BRASIL, 2011) instituiu uma 

nova regra no processo de Licenciamento Ambiental no que diz respeito aos 

empreendimentos de transmissão de energia, substituindo a CONAMA 237/97 

(CONAMA, 1997) a fim de resolver indefinições e gargalos por meio da 

padronização de novos prazos e critérios (CARDOSO JR, 2014). 

 Dessa maneira, no que diz respeito aos novos procedimentos 

estabelecidos pela Portaria 421/2011(BRASIL, 2011), o artigo 3o define que o 

Licenciamento Ambiental no âmbito federal dos sistemas de transmissão de 

energia poderá ocorrer por meio de dois procedimentos, um simplificado e 

outro ordinário: 

(i) Procedimento simplificado, com base no Relatório Ambiental 
Simplificado - RAS;  
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(ii) Procedimento ordinário, com base no Relatório de Avaliação 
Ambiental - RAA; ou por meio de Estudo de Impacto Ambiental - EIA 
e o seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, conforme 
o grau de impacto do empreendimento. 

                                            (Artigo 3o Portaria 421/2011) 

 

O artigo 4o desta mesma Portaria define as etapas que devem ser 

seguidas no processo de Licenciamento Ambiental dos empreendimentos de 

transmissão de energia. As etapas são as seguintes:  

(i) Encaminhamento por parte do empreendedor de: 

a) Ficha de Caracterização da Atividade - FCA 

b) Declaração de enquadramento do empreendimento como de 
pequeno potencial de impacto ambiental, quando couber;  

(ii) Emissão do Termo de Referência pelo IBAMA, garantida a 
participação do empreendedor quando, por este solicitada; 

(iii) Requerimento de licenciamento ambiental federal, pelo 
empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos 
ambientais; 

(iv) Análise pelo IBAMA dos documentos, projetos e estudos 
ambientais; 

(v) Realização de vistorias, em qualquer das etapas do procedimento 
de licenciamento, pelo IBAMA;  

(vi) Realização de reunião técnica informativa ou audiência pública, 
conforme estabelecido para cada procedimento de licenciamento 
ambiental federal; 

 (vii) Emissão de parecer técnico conclusivo; 

 Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a 
devida publicidade. 

                                                                 (Artigo 4o Portaria 421/2011) 

As informações presentes na Ficha de Caracterização da Atividade 

(FCA) e o grau de impacto ambiental do empreendimento são utilizados como 

subsídio pelo órgão ambiental para enquadrá-lo em um dos procedimentos de 

Licenciamento Ambiental apresentados anteriormente (CARDOSO JR, 2014). 

Sendo assim, o artigo 5o da Portaria 421/2011 (Brasil, 2011) define que o 

procedimento de licenciamento ambiental federal de sistemas de transmissão 

de energia elétrica, independentemente da tensão transmitida, como de 

pequeno potencial de impacto ambiental será simplificado quando a área da 

subestação ou da faixa de servidão administrativa da linha de transmissão não 

implicar simultaneamente em:   

: 
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(i) Remoção de população que implique na inviabilização da 
comunidade e/ou sua completa remoção; 

(ii)  Afetação de unidades de conservação de proteção integral;  

(iii) Localização em sítios de: reprodução e descanso identificados 
nas rotas de aves migratórias; endemismo restrito e espécies 
ameaçadas de extinção reconhecidas oficialmente; 

(iv) Intervenção em terra indígena; 

(v) Intervenção em território quilombola;  

(vi) Intervenção física em cavidades naturais subterrâneas pela 
implantação de torres ou subestações;  

(vii) Supressão de vegetação nativa arbórea acima de 30% da área 
total da faixa de servidão definida pela Declaração de Utilidade 
Pública ou de acordo com a NBR 5422 e suas atualizações, conforme 
o caso;  

(viii) Extensão superior a 750 km. 

(ix)                                                                 (Artigo 5o Portaria 
421/2011) 

 

Segundo o artigo 19o da mesma Portaria (BRASIL, 2011), os 

empreendimentos que não se enquadram no procedimento simplificado devem 

seguir o Licenciamento Ambiental ordinário, uma vez que são considerados de 

significativo impacto ambiental independentemente da tensão e da extensão. 

Portanto, quando a área da subestação ou a faixa de servidão 

administrativa da linha de transmissão implicar os seguintes pontos listados 

abaixo, será necessária a apresentação e a aprovação de Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): 

(i) Remoção de população que implique na inviabilização da 
comunidade e/ou sua completa remoção;  

(ii) Localização em sítios de: reprodução e descanso identificados 
nas rotas de aves migratórias; endemismo restrito e espécies 
ameaçadas de extinção reconhecidas oficialmente;  

(iii) Supressão de vegetação nativa arbórea acima de 60% da área 
total da faixa de servidão definida pela declaração de utilidade pública 
ou de acordo com a NBR 5422 e suas atualizações, conforme o caso. 

(iv)                                                                  (Artigo 19o Portaria 
421/2011) 

Este mesmo artigo define em parágrafo único que:  

 “Independentemente da verificação das situações previstas no caput, 
se a área de implantação de subestações ou de faixas de servidão 
afetar unidades de conservação de proteção integral ou promover 
intervenção física em cavidades naturais subterrâneas pela 
implantação de torres ou subestações, também, será exigido o 
EIA/RIMA”. 

                                                                 (Artigo 19o Portaria 
421/2011) 
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Ainda em relação aos empreendimentos submetidos ao processo 

ordinário, fica definido no Anexo II da Portaria MMA no 421/2011(BRASIL, 

2011), o Termo de Referência que define o conteúdo mínimo que deve ser 

apresentado no Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA). 

O artigo 33o da presente Portaria (BRASIL, 2011) trata dos 

empreendimentos de sistemas de transmissão de energia que não se 

enquadram nos artigos 5º e 19º apresentados anteriormente. Nesse contexto, 

estes projetos deverão apresentar Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) de 

acordo com o Anexo III da mesma Portaria.    

Segundo Cardoso Jr (2014, p. 41), o Relatório de Avaliação Ambiental é 

uma nova ferramenta criada pela Portaria MMA 421/11 (BRASIL, 2011) para 

adequar o Licenciamento Ambiental de empreendimentos que apresentem 

algumas especificidades que não estejam definidas pelos outros procedimentos 

como a CONAMA 237/97 (BRASIL, 1997).  

Ainda sobre Cardoso Jr (2014, p.42), é importante destacar que a 

definição de prazos para o Licenciamento Ambiental foi um ponto positivo na 

Portaria MMA 421/11(BRASIL, 2011). 

O artigo 14o da CONAMA 237/97 (CONAMA, 1997) define que: 

O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise 
diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em 
função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem 
como para a formulação de exigências complementares, desde que 
observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de 
protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, 
ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência 
pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. 

(Artigo 14o, CONAMA 237/97) 

 

 Já a Portaria MMA 421/11 (BRASIL, 2011) define em seu artigo 12o que 

no caso dos procedimentos simplificados o prazo para emissão da licença de 

instalação será, de no máximo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 

protocolização do requerimento da respectiva licença.  

 Em relação ao procedimento ordinário, o artigo 27o define que o prazo 

máximo para decisão do IBAMA sobre o deferimento ou indeferimento do 
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pedido de licença de instalação será de 4 (quatro) meses, a contar do protocolo 

do respectivo requerimento.  

 Por fim, diante do que foi apresentado ao longo dos capítulos é possível 

sintetizar os principais marcos da legislação ambiental no que diz respeito à 

análise dos aspectos, impactos e medidas de um sistema de transmissão de 

energia na Figura 1.  

 

Figura 1 - Principais marcos para legislação ambiental no contexto da análise aspectos, 
impactos e medidas. 
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4.0 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A  

 Os estudos relativos ao Plano de Ampliações e Reforços – PAR do ciclo 

2013-2015 elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

identificaram a necessidade de ampliação da Rede Básica de Energia Elétrica, 

a fim de atender ao aumento da demanda por energia nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Em vista disso, a Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL publicou o Edital do Leilão no 007/2013 para concessão das 

Linhas de Transmissão que incluíam as atividades de construção, operação e 

manutenção das instalações.  

 Sendo assim, trata-se de um empreendimento de grande porte e 

relevância, cujo objetivo é a implantação de linhas de transmissão capazes de 

interligar o Sistema Interligado Nacional – SIN aos grandes projetos de 

expansão de energia elétrica, como as hidrelétricas do rio Madeira, Santo 

Antônio e Jirau, as hidrelétricas do rio Teles Pires como Teles Pires, Colíder e 

São Manoel e também a UHE Belo Monte localizada no rio Xingu. Além de 

constituir um dos projetos integrantes do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC 2, previsto pelo Governo Federal 

  Diante deste cenário, em 2013, foi criado o consórcio Mata de Santa 

Genebra Transmissão S.A por meio da parceria entre a Companhia de 

Geração e Transmissão do Paraná S.A – Copel e Furnas Centrais Elétricas 

S.A, a fim de disputar o leilão Lote A 007/2013. O consórcio criado arrematou o 

leilão e, assim, foi criada a Sociedade de Propósito Específico – SPE Mata de 

Santa Genebra Transmissão S.A.  

 O empreendimento em questão apresenta as seguintes instalações que 

atravessam os estados de São Paulo e Paraná: 

 Linha de Transmissão Itatiba – Bateias, em 500kV, circuito simples, com 

origem na Subestação de Itatiba e término na Subestação de Bateias e 

extensão de aproximadamente 414 km; 

 Linha de Transmissão Araraquara 2 – Itatiba, em 500 kV, circuito 

simples, com origem na Subestação Araraquara 2 e término na 

Subestação Itatiba e extensão de aproximadamente 223 km; 
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 Linha de Transmissão Araraquara 2 – Fernão Dias, em 500 kV, circuito 

simples, com origem na Subestação Araraquara 2 e término na 

Subestação Fernão Dias e extensão de aproximadamente 250 km; 

 Seccionamento Campinas – Cachoeira Paulista, em 500 kV, com 

extensão de aproximadamente 4,3 km; 

 Seccionamento Bom Jardim – Taubaté, em 440 kV, com extensão de 

aproximadamente 0,9 km; 

 Subestações associadas que são as seguintes: Araraquara, Fernão 

Dias, Itatiba e Bateias; 

 Subestação Santa Bárbara do Oeste. 

Sendo assim, o empreendimento como um todo apresenta 

aproximadamente 880 km de extensão, 1.945 torres cuja tensão nominal é de 

500 kV, o vão médio é de 500 m e a largura da faixa de servidão administrativa 

é de 60 m. Cinquenta e um (51) municípios localizados nos estados de São 

Paulo e Paraná são atravessados pelo empreendimento. Deste valor total, 

quarenta e sete (47) estão situados no estado de São Paulo e os quatro (4) 

restantes no estado do Paraná.  

Os municípios interceptados apresentam características similares quanto 

ao uso e ocupação do solo. Na maioria dos trechos da LT verifica-se o 

predomínio da agropecuária, seguida da monocultura e cultivo de frutas. 

Existem também áreas industriais e urbanas, contudo não é a maioria.  

 Neste contexto, tendo em vista que o sistema de transmissão atravessa 

mais de um estado, o processo de Licenciamento Ambiental ocorre em nível 

federal e, portanto, é de responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.  

 Diante do apresentado, e sabendo da importância deste 

empreendimento para o fornecimento de energia nas regiões Sul e Sudeste, o 

cronograma físico de implantação elaborado pela ANEEL previa a energização 

do empreendimento como um todo em agosto de 2017. Contudo, devido à 

paralisação ocasionada pelas dificuldades financeiras enfrentadas junto ao 

Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES no que diz respeito às tratativas 
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para liberação do financiamento, o empreendimento Mata de Santa Genebra 

ainda se encontra em fase de execução. 
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5.0 ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO - ANÁLISE AÇÕES IMPACTANTES versus  

IMPACTOS versus MEDIDAS 

5.1 ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO E AÇÕES IMPACTANTES  

 A construção de um sistema de transmissão de energia é dividida em 

três etapas principais: Planejamento, Implantação e Operação. Cada uma é 

formada por um conjunto de ações impactantes que podem causar alguma 

alteração socioambiental ou demandar o uso dos recursos naturais, da 

infraestrutura e dos serviços públicos disponíveis. Estas ações podem afetar 

direta ou indiretamente os aspectos socioambientais e, consequentemente, 

gerar impactos ambientais.  

 Diante disso, a implantação de um Sistema de Transmissão de Energia 

é dividida nas seguintes etapas:  

(a) Implantação de Canteiros: Consistem em locais de trabalho fixo e 

temporário onde são desenvolvidas as atividades construtivas da obra e 

as operações de apoio.  

(b) Instituição da Faixa de Servidão: Trata-se da faixa localizada ao longo 

do eixo de implantação das torres destinada ao desenvolvimento das 

atividades de construção, montagem, operação e manutenção. Dentro 

da Faixa de Servidão está localizada a Faixa de Serviço.  

(c) Fundações: Etapa constituída pelas escavações, concretagens e 

reaterro das fundações.  

(d) Montagem das Torres: Consiste na montagem das estruturas metálicas 

segundo as listas de construção, desenhos das torres e especificações 

técnicas fornecidas pelo empreendedor.  

(e) Lançamento de Cabos: Etapa constituída de três fases: a preparação 

para o lançamento dos cabos, o lançamento de cabos para raios e 

finalmente o lançamento dos cabos condutores. 

  O Quadro  1 abaixo apresenta as diversas ações impactantes 

associadas às etapas de implantação de uma LT. 
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Quadro  1- Ações impactantes por etapa da implantação de uma LT.  

Ações Impactantes da Implantação de uma LT 

Implantação  

Etapas da 
implantação  

Ações impactantes 

Implantação de 
canteiros  

Mobilização de equipamentos e mão de obra  

Transporte de materiais, equipamentos e insumos 

Operação de máquinas  

Instituição da 
Faixa de Servidão 

 Limpeza da Faixa de Servidão (supressão de vegetação nativa (faixa 
de serviço) e exótica como pinus e eucaliptos (faixa de servidão) 

Abertura de Acessos  

Mobilização de equipamentos  
 

Negociação com os proprietários (processos indenizatórios, 
realocações de famílias e remoção de benfeitorias produtivas e 

improdutivas incompatíveis com a Linha de Transmissão)  

Operação de máquinas 

Transporte de materiais, equipamentos e insumos 

Fundações 

Mobilização de equipamentos e mão de obra 

Operação de máquinas e equipamentos 

Transporte de materiais, equipamentos e insumos 

Escavações 

Montagem das 
Torres 

Mobilização de equipamentos e mão de obra 

Operação de máquinas e equipamentos 

Transporte de materiais, equipamentos e insumos 

Montagem de torres 

Lançamento de 
Cabos 

Abertura das praças de lançamento 

Operação de máquinas e equipamentos 

Fluxo constante de veículos, equipamentos e trabalhadores. 
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5.2 IMPACTOS AMBIENTAIS  

 Descrição e Caracterização dos Impactos Ambientais  

 O artigo 6º, item III, da Resolução Conama 01/86 (CONAMA, 1986) 

estabelece quais critérios devem ser levados em conta na análise dos impactos 

ambientais.   

 Sendo assim, em relação à natureza os impactos podem ser 

classificados em: positivos que representam uma alteração de caráter benéfico, 

ou seja, uma melhoria da qualidade ambiental, ou de natureza negativa que 

são aqueles que resultam em danos ou perda ambiental. 

 Quanto à incidência ou ordem, são classificados em diretos, que são 

aqueles decorrentes de uma ação ou processo do empreendimento, e por isso 

também podem ser chamados de primários ou de primeira ordem. Já os 

indiretos são resultantes de um impacto indireto e, por isso, podem ser 

chamados de impacto secundário, terciário ou de segunda e terceira ordem. 

 Sobre a abrangência ou localização, podem ser classificados como de 

ocorrência na Área de Influência Direta (AID) e na Área de Influência Indireta 

(AII). A primeira corresponde a uma alteração que tem potencial de ocorrer ou 

se manifestar na área de intervenção. Já, a AII corresponde à alteração que 

tem potencial para ocorrer ou, para se manifestar, por irradiação e por meio de 

impactos indiretos associados à AII. 

 A temporalidade é analisada por meio de dois indicadores chamados 

prazo e duração. O primeiro representa o tempo estimado para ocorrência do 

impacto após seu acontecimento, e pode ser classificado em: imediato ou curto 

prazo; médio e longo prazo. Já a duração avalia o período de tempo no qual o 

impacto se mantém, podendo ser dividida em temporária, ou seja, uma 

alteração de caráter transitório ou permanente que consiste em uma alteração 

passível de permanecer durante a vida útil do projeto e até mesmo ultrapassá-

la. 

A probabilidade de ocorrência consiste na possibilidade de um impacto 

se concretizar em função de uma determinada ação e, portanto, pode ser 

classificado em três categorias. A alta probabilidade que está associada a uma 

certeza de manifestação de alteração; a média probabilidade de ocorrência e o 
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impacto de baixa probabilidade de ocorrência ou improvável. Em relação à 

reversibilidade, pode-se classificar o impacto em reversível ou irreversível. O 

primeiro se refere ao meio alterado que retorna a uma dada situação de 

equilíbrio similar àquela que existiria caso o impacto não tivesse acontecido. O 

segundo conceito refere-se à situação na qual o meio se mantém alterado 

mesmo depois de cessado o processo gerador do impacto.  

 Por fim, os impactos podem ser classificados em função dos efeitos 

gerados, que podem ser cumulativos e/ou sinérgicos. Os efeitos cumulativos 

são aqueles gerados pelo efeito conjugado de impactos de mesma natureza 

que provocam uma intensificação dos efeitos em uma região. Portanto, 

representam os efeitos que se acumulam no tempo ou no espaço. Já os efeitos 

sinérgicos são aqueles que podem ou não ultrapassar os limites físicos de um 

empreendimento e em conjunto com impactos de outra natureza são capazes 

de gerar um efeito diferente daqueles que lhe deram origem.  

 Sendo assim, o presente capítulo irá tratar dos impactos sobre os meios 

físico, biótico e socioeconômico decorrentes da implantação de um sistema de 

transmissão de energia elétrica, como pode ser observado no Quadro  2. 

Quadro  2 - Impactos ambientais em função do meio. 

Impactos Ambientais 

Meio Físico 

Interferência em áreas de processos minerários 

Indução a Processos Erosivos 

Contaminação de Solos e Corpos Hídricos 

Risco de Interferência em Sítios Paleontológicos e Espeleológicos 

Alteração da Qualidade do Ar 

Meio Biótico 

Perda da Cobertura Vegetal 

Afugentamento de Fauna 

Fragmentação de Habitats  

Interferência em Unidades de Conservação 

Perda de Indivíduos de Avifauna 

Meio Socioeconômico 

Geração de Conhecimento sobre a Região 

Criação de Empregos e Desmobilização de mão de obra 

Aumento de Ocorrência de Acidentes de Trabalho e com a 
população 

Pressão sobre a Infraestrutura de Serviços Públicos 

Interferências em Áreas Produtivas e Perda de Benfeitorias 

Interferência em outros empreendimentos 

Interferências em Sítios Históricos e Arqueológicos 

Dinamização da Economia Local  

Criação de expectativa na população 
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5.2.1 Meio – Físico  

5.2.1.1 Interferência em Áreas de Processos Minerários  

 A liberação da faixa de servidão pode intervir em áreas de processos 

minerários destinadas a atender diferentes usos como o industrial ou a 

construção civil. Este tipo de atividade envolve o uso de explosivos e 

maquinário pesado. 

Portanto, o licenciamento de ambas as atividades é considerado 

incompatível, em alguns dos casos, resultando na extinção das atividades junto 

à faixa de servidão e aquisição de imóveis. Diante disso, é possível avaliar que 

se trata de um impacto negativo, de ocorrência certa, efeitos imediatos, 

duração permanente, manifestação irreversível e efeitos cumulativos. Sendo 

assim, este impacto é considerado de significância média.  

5.2.1.2 Indução a Processos Erosivos 

 A indução aos processos erosivos está diretamente relacionada à 

estabilidade dos terrenos que pode ser afetada pela abertura e utilização de 

vias de acesso, implantação da faixa de servidão, escavação ou fundação para 

montagem de torres e abertura de praças.   

 Estas intervenções podem iniciar ou potencializar os processos erosivos 

já existentes, evoluindo para ravinamentos, piping, voçorocas e erosão em 

cabeceiras de drenagem devido aos elevados índices pluviométricos e o 

desmatamento. 

 Outros impactos podem ser induzidos como o transporte de sedimentos 

em direção aos cursos d´água, causando assoreamento e alteração da 

qualidade da água. Sendo assim, pode-se considerar que este impacto é 

indutor de outros impactos.  

 Portanto, trata-se de um impacto de natureza negativa, incidência 

indireta e abrangência na AID. Quanto à magnitude, apresenta manifestação 

imediata, em curto prazo, e de forma descontínua devido ao cronograma físico 

de execução da obra e a temporalidade das atividades construtivas.  

Em relação à reversibilidade, é avaliado como reversível a médio e 

longo prazo, pois ao final das atividades construtivas as áreas afetadas 

precisam receber a recomposição de vegetação a fim de retornar ao equilíbrio 
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natural. É válido destacar que este impacto não apresenta cumulatividade, 

contudo apresenta sinergia com o assoreamento dos corpos hídricos. Dentro 

deste contexto, este impacto é considerado de significância média.    

5.2.1.3  Contaminação de Solos e Corpos Hídricos 

 A movimentação dos veículos e maquinário, abertura de vias de acesso, 

supressão de vegetação, terraplenagem e processos de operação dos 

canteiros podem contaminar os solos e corpos hídricos por meio de óleos 

combustíveis, lubrificantes e graxas, afetando as características químicas do 

solo e alterando a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

próximos. 

 Logo, este impacto é considerado negativo, o prazo é imediato ou de 

curto prazo, pois está associado à contaminação ocasionada pelo vazamento, 

respingos de óleos e combustíveis pelo solo. Já a duração é descontínua visto 

que irá variar de acordo o cronograma de atividades de implantação da obra.  

 Sobre a reversibilidade o impacto é reversível apenas em longo prazo, 

pois após o derrame a contaminação poderá atingir corpos d´água superficiais 

e aquíferos subterrâneos. Não se trata de um impacto cumulativo devido à 

baixa probabilidade de ocorrência de sucessivos impactos em um mesmo local 

e tampouco sinérgico, pois a sua ocorrência não implica na indução de outros 

impactos. Sendo assim, este impacto é avaliado como de média significância. 

5.2.1.4  Risco de Interferência em Sítios Paleontológicos e Espeleológicos  

       A instituição da faixa de servidão envolve a melhoria dos acessos e a 

retirada da cobertura vegetal, assim como as escavações para a instalação das 

fundações das torres que podem impactar em eventuais sítios paleontológicos 

associados às diversas unidades litoestratigráficas, bem como cavernas que 

são consideradas áreas protegidas, interceptadas pela linha de transmissão.  

 Sendo assim, este impacto é considerado de natureza negativa, 

incidência direta e manifestação na AID. Quanto à magnitude, os efeitos deste 

impacto são imediatos e de curto prazo, uma vez que são decorrentes das 

atividades construtivas e, portanto, apresentam duração permanente. Por fim, 

trata-se de um impacto irreversível, de efeitos não cumulativos e sinérgicos. 

Sendo, assim é considerado de significância média.  
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5.2.1.5 Alteração da Qualidade do Ar 

 Trata-se de um impacto associado à geração de poeira devido ao uso 

dos acessos novos e compartilhados, podendo afetar a saúde da população. É 

considerado de natureza negativa, incidência direta e manifestação na AID.  

 Quanto à magnitude, os efeitos deste impacto são de longo prazo, pois 

os acessos continuam sendo utilizados durante a fase de operação para a 

manutenção da LT. Logo, trata-se de um impacto permanente. Contudo, pode 

ser considerado reversível e, portanto, sua significância é considerada média.  

Diante da análise realizada, é possível perceber que os impactos 

identificados no meio físico podem estar associados a mais de um aspecto 

ambiental, como é o caso da indução aos processos erosivos e a 

contaminação do solo e dos corpos hídricos.  

Também é válido destacar que alguns aspectos podem estar 

relacionados aos impactos de meios diferentes como é o caso do aspecto 

Geração de Resíduos Sólidos que está relacionado à contaminação do solo e 

dos corpos hídricos e, ao mesmo tempo, ao aumento da pressão sobre a 

infraestrutura dos serviços públicos.  

O Quadro  3 e o Gráfico  1 apresentam de forma sintética os impactos 

relacionados aos diferentes aspectos ambientais do meio físico, totalizando 

assim o número de impactos que foram identificados em função de cada 

aspecto.  

 

Quadro  3 - Número de impactos em função dos aspectos ambientais do meio físico. 

Meio Físico 

 

Aspectos 

 

Impactos 

Número de impactos em 

função do aspecto analisado 

Exposição do solo  

Indução de Processos Erosivos  

 

2 

 

Contaminação dos Solos e 

Corpos Hídricos 

Alteração do escoamento 

superficial  

 

Indução de Processos Erosivos  

 

2 

 

Contaminação dos Solos e 

Corpos Hídricos 

 Indução de Processos Erosivos  
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Meio Físico 

 

Aspectos 

 

Impactos 

Número de impactos em 

função do aspecto analisado 

 

 

Geração de materiais 

excedentes  

Contaminação dos Solos e 

Corpos Hídricos 

3 

Risco de Interferência em Sítios 

Paleontológicos e 

Espeleológicos 

Restrição do uso e ocupação 

do solo 

Interferência em Áreas de 

Processos Minerários 

1 

Geração de efluentes  Contaminação dos Solos e 

Corpos Hídricos 

1 

Vazamento de substâncias 

contaminantes 

Contaminação dos Solos e 

Corpos Hídricos 

1 

Geração de Poeira Alteração da Qualidade do Ar 1 

Geração de resíduos sólidos  Contaminação dos Solos e 

Corpos Hídricos 

1 

 

 

Gráfico  1- Número de impactos em função dos aspectos ambientais do meio físico. 

5.2.2 Meio – Biótico  

 

 Os empreendimentos lineares como é o caso das linhas de transmissão 

são responsáveis por inúmeros impactos no meio biótico. A vegetação é 

atingida diretamente pela abertura da faixa de servidão que altera a 

composição na quantidade de biomassa e, consequentemente, afeta a 

2

3

1

1

1

1

1

2

Alteração do escoamento superficial

Geração de materiais excedentes

Geração de efluentes

Vazamento de substâncias contaminantes

Geração de Poeira

Geração de resíduos sólidos

Restrição do uso e ocupação do solo

Exposição do solo

Número de impactos ambientais por aspectos do 
meio físico
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interação da fauna com o meio, facilitando a locomoção das espécies ou 

agravando o isolamento dos fragmentos florestais.  

 Isso acontece, pois quando há a formação de fragmentos florestais as 

árvores que estavam dentro da floresta passam a ficar na borda dos 

fragmentos. Sendo assim, estas espécies estão sujeitas a novos aspectos 

naturais que anteriormente não estavam submetidas, tais como aumento da 

luminosidade e temperatura. Isto pode levar ao adoecimento de algumas 

espécies, podendo causar a extinção de todo o remanescente. Esse fenômeno 

é chamado de Efeito de Borda.  

 Os efeitos sobre a flora geram consequências diretas na fauna que pode 

morrer devido às alterações do seu habitat, podendo fugir ou migrar para 

outras áreas. Portanto, a perda da cobertura vegetal é um impacto ambiental 

que está diretamente ligado aos impactos sobre a fauna.  

5.2.2.1 Perda da Cobertura Vegetal  

 A perda da cobertura vegetal está associada à abertura de acessos e 

instituição da faixa de servidão Figura 2 e Figura 3. Trata-se de um impacto 

considerado de natureza negativa, incidência direta e ocorrência na área de 

influência direta.  

 O prazo de manifestação é imediato logo após o início das obras e sua 

duração é permanente, nos casos dos acessos usados na manutenção 

periódica. Contudo, atualmente os projetos preveem uma supressão de 

vegetação mínima restrita à faixa de serviço para a atividade de lançamento de 

cabos, podendo ocorrer a regeneração natural na área e a vegetação ser 

mantida embaixo da Linha de Transmissão durante sua operação. 

 Apesar deste impacto não apresentar efeitos cumulativos e sinérgicos, 

trata-se de um impacto irreversível e, portanto, é avaliado como de significância 

alta. 
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Figura 2 - Supressão de Vegetação. Fonte: 
Programa de Gestão Ambiental – Supervisão 
Ambiental Sistema de Transmissão Xingu Rio – 
Concremat. 

Figura 3 - Supressão de Vegetação. Fonte: 
Programa de Gestão Ambiental – Supervisão 
Ambiental Sistema de Transmissão Xingu Rio – 
Concremat. 

 

5.2.2.2  Afugentamento de Fauna 

 A remoção da cobertura vegetal é responsável pela evasão da fauna 

sensível à presença humana, e costuma ter efeito maior em remanescentes 

florestais em estágio de sucessão mais avançado. Contudo, podem ocorrer em 

fragmentos isolados, levando à dispersão de algumas espécies para outros 

fragmentos ou áreas ocupadas por atividades humanas.  

 Sendo assim, este impacto é considerado de natureza negativa e de 

incidência direta. Trata-se de um impacto de abrangência na área de influência 

direta e manifestação imediata, mas, contudo, de duração temporária, pois este 

impacto costuma cessar após a construção das torres.  

 Quanto à ocorrência é considerada certa, pois a implantação da linha de 

transmissão demanda em supressão de vegetação e, consequentemente, 

haverá afugentamento de fauna. Em relação à reversibilidade, considera-se um 

impacto reversível tendo em vista a sua duração temporária. Logo, este 

impacto é avaliado como de significância média.  

5.2.2.3  Fragmentação de Habitats  

 A fragmentação de habitats está diretamente relacionada à remoção da 

cobertura vegetal para implantação da estrutura de apoio. No empreendimento 

em questão existem poucos remanescentes de cobertura vegetal nativa, devido 

ao predomínio de áreas densamente ocupadas e com atividades econômicas 

diversas.  
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 Neste contexto, a fragmentação de habitats é considerada um impacto 

negativo e de incidência indireta e de ocorrência na AID. O prazo de 

manifestação é imediato decorrente da perda da cobertura vegetal e sua 

duração é permanente. A ocorrência é provável, pois o efeito deste impacto 

varia de acordo com os fragmentos atingidos e a fragilidade dos mesmos. 

Trata-se, portanto, de um impacto reversível, tendo em vista a adoção de 

medidas que visem à formação de corredores ecológicos e a reposição 

florestal. Logo, a significância é avaliada como média.  

5.2.2.4 Interferência em Unidades de Conservação  

 A implantação do empreendimento em estudo implica na ocorrência de 

impactos sobre unidades de conservação de uso sustentável e em zonas de 

amortecimento de unidades de proteção integral. Tais impactos englobam 

supressão de vegetação, indução de processos erosivos e interferência em 

APP, em patrimônio arqueológico e em Avifauna.  

 Em vista disso, este impacto é considerado de natureza negativa e de 

incidência direta. Sua abrangência é localizada na Área de Influência Direta – 

AID, o prazo de manifestação é imediato, ocorrendo após a instalação das 

torres e dos cabos, e a duração é permanente.  

 Trata-se de um impacto reversível, tendo em vista que, por meio do 

refinamento do traçado, criando alternativas que minimizem a supressão de 

vegetação, a incidência em APP de cursos d´água, é possível reduzir tal 

impacto. Sobre os efeitos cumulativos ou sinérgicos considera-se que estes 

são inexistentes. Diante disso, é possível classificar a significância deste 

impacto como baixa.  

5.2.2.5 Perda de Indivíduos da Avifauna  

 Os cabos de energia representam um obstáculo para as aves de grande 

porte, principalmente as migratórias. Os riscos de colisão ocorrem, em geral, 

na estação chuvosa quando há formação de nevoeiros e, por isso, os cabos 

não apresentam uma coloração que seja visível com facilidade.  

 Trata-se de um impacto de natureza negativa, incidência na área de 

influência direta, principalmente nas áreas onde a Avifauna usa para o pouso, 
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alimentação e reprodução. O prazo de manifestação é imediato, pois ocorre 

assim que os cabos são lançados e a duração permanente.  

 A significância é avaliada como média, pois as áreas identificadas estão 

sujeitas a intervenções antrópicas e estão próximas a ocupações humanas. 

Além disso, trata-se de um impacto reversível, pois a instalação de 

sinalizadores facilita a visualização dos cabos por parte das aves.  

Diante do apresentado, verifica-se que a implantação de 

empreendimentos lineares é responsável por inúmeros impactos sobre o meio 

biótico, incluindo assim a fauna e a flora. Tais impactos estão diretamente 

relacionados ao Efeito de Borda, resultante da supressão de vegetação 

necessária para a implantação das torres e acessos, e que, 

consequentemente, levam a fragmentação dos habitats.  

O Quadro  4 e o Gráfico  2 sintetizam os impactos ambientais em 

função dos aspectos deste meio que incluem interferência sobre a cobertura 

vegetal, inserção de obstáculo na paisagem e travessia em áreas de unidades 

de conservação  

Quadro  4 - Número de impactos em função dos aspectos ambientais do meio biótico 

Aspectos Bióticos 

 

Aspectos 

 

Impactos 

Número de impactos 

associados ao aspecto 

analisado 

 

Interferência sobre a 

cobertura vegetal  

Afugentamento da fauna   

 

4 

Perda da Cobertura Vegetal 

Fragmentação de Habitats 

Perda de Indivíduos da 

Avifauna. 

Inserção de obstáculo na 

paisagem  

Perda de Indivíduos da 

Avifauna. 

1 

 

Travessia em áreas de 

Unidades de Conservação 

Interferência em Unidades de 

Conversação  

 

1 
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Gráfico  2 - Número de impactos em função dos aspectos ambientais do meio biótico. 

Dessa forma, é possível perceber que um mesmo impacto pode estar 

relacionado a mais de um aspecto, como é o caso da perda de indivíduos da 

Avifauna que mantém uma ligação simultânea com os aspectos interferência 

sobre a cobertura vegetal e inserção de obstáculo na paisagem. Assim como 

um único aspecto é capaz de gerar diversos impactos. 

Neste contexto, é importante ressaltar que a perda da cobertura vegetal, 

impacto inerente ao meio biótico, gera impactos também sobre o meio físico, 

como a indução de processos erosivos. 

 

5.2.3 Meio Socioeconômico   

5.2.3.1 Geração de Conhecimento sobre a Região  

 Consiste na realização de novos levantamentos, principalmente por meio 

do acompanhamento dos programas ambientais. Portanto, este impacto é de 

natureza positiva e de incidência direta e abrangência nas áreas de influência 

direta e indireta. O prazo é imediato uma vez que se manifesta desde o período 

de planejamento até a operação e a duração é permanente. 

 A significância é considerada alta devido à elevada probabilidade, pois a 

realização dos estudos relativos à área interceptada pela linha é intrínseca ao 

processo do Licenciamento Ambiental e, portanto, trata-se de um impacto 

irreversível. Sendo assim, são gerados efeitos cumulativos e sinérgicos, pois 

4

1

1

Interferência sobre a cobertura
vegetal

Inserção de obstáculo na paisagem

Travessia em áreas de Unidades de
Conservação

Número de impactos ambientais por 
aspectos do meio Biótico 
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permite a ampliação e divulgação dos conhecimentos, e consequentemente a 

disponibilização e apropriação dos dados levantados. 

5.2.3.2 Criação de Empregos e Desmobilização de Mão de Obra 

 A geração de empregos locais e regionais costuma variar ao longo do 

tempo. Em geral, existe uma tendência de redução progressiva à medida que 

se aproxima o término da obra, já que a mão de obra necessária para operação 

do empreendimento é bem menor.   

 Portanto, este impacto é de natureza positiva e negativa e com 

abrangência regional, pois engloba tanto a área de influência direta quanto a de 

influência indireta. Quanto à temporalidade, o impacto é imediato, pois há 

geração de empregos desde a etapa de planejamento. Contudo é temporário, 

uma vez que após a passagem pelo pico da obra, há uma redução 

considerável.  

 A significância é baixa, pois apesar da alta probabilidade de ocorrência, 

trata-se de um impacto reversível, devido à desmobilização da mão de obra. 

Por fim, considera-se que tal impacto não apresenta efeitos cumulativos, pois 

sua ocorrência não é simultânea em toda a área de influência e também não 

tem efeitos sinérgicos. 

5.2.3.3 Aumento da Ocorrência de Acidentes de Trabalho e com a população 

 As diversas atividades que compõem a implantação de um sistema de 

energia elétrica oferecem riscos de acidentes aos trabalhadores e à população 

impactada. Sendo assim, este impacto é considerado de natureza negativa e 

incidência direta sobre a região.  

A abrangência é local, pois a sua ocorrência está ligada aos locais onde 

acontecem as obras civis, desmatamento, abertura ou ampliação de acessos, 

instalação de torres e lançamento de cabos. Quanto à temporalidade, este 

impacto é classificado como imediato e de duração temporária.  

 A significância é avaliada como baixa, pois é cessado quando as 

atividades construtivas se encerram, ou seja, trata-se de um impacto reversível. 

Outra característica é a sua cumulatividade devido a maior exposição dos 

trabalhadores nas frentes de obras. 
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5.2.3.4 Pressão Sobre a Infraestrutura de Serviços Públicos 

 Durante a implantação é esperado um aumento populacional nos 

municípios, principalmente nos municípios onde são instalados os canteiros de 

obra. Isso acontece, principalmente, no período de pico, no qual há um 

aumento significativo do contingente populacional. Logo, os serviços públicos 

dos municípios, o sistema viário (deterioração dos acessos) e o serviço de 

coleta de resíduos podem ficar sobrecarregados (Figura 4 e Figura 5).  

 A maioria dos municípios interceptados pelo empreendimento em estudo 

apresenta uma rede de infraestrutura e de serviços públicos com capacidade 

de atender à demanda prevista sem sobrecarregar o atendimento local.  

 Sendo assim, o impacto é considerado negativo e de incidência indireta. 

A abrangência é regional e a temporalidade é imediata, pois sua manifestação 

se inicia com a contratação do primeiro contingente de trabalhadores. A 

duração é temporária, visto que à medida que as atividades construtivas se 

aproximam do término, a pressão sobre os serviços públicos diminui de 

intensidade.  

 A significância é considerada baixa, pois a probabilidade de ocorrência 

deste impactado é baixa, levando em conta as condições da infraestrutura dos 

municípios interceptados pela LT. Trata-se de um impacto reversível, já que as 

condições iniciais de atendimento aos serviços públicos tendem a retomar a 

sua normalidade após o fim das obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Geração de Resíduos. Fonte: Programa 
de Gestão Ambiental – Supervisão Ambiental 
Sistema de Transmissão Xingu Rio – Concremat 

Figura 5 - Geração de Resíduos Fonte: Programa 
de Gestão Ambiental – Supervisão Ambiental 
Sistema de Transmissão Xingu Rio – Concremat. 
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5.2.3.5 Interferências em Áreas Produtivas e Perda de Benfeitorias  

 A implantação do sistema de transmissão de energia implica na 

interferência em áreas produtivas e a perda de benfeitorias como casas, 

galpões, indústrias, áreas de irrigação, estufa, granjas, de mineração entre 

outras atividades produtivas.  

 Estas benfeitorias são alvo de negociações e aquisição/indenização por 

parte do empreendedor. Algumas propriedades podem ser adquiridas em sua 

totalidade pelo empreendedor devido ao seu tamanho e a inviabilização do 

ponto de vista produtivo, em decorrência da pequena área remanescente.    

 Portanto, trata-se de um impacto de natureza negativa e 

incidência direta. A abrangência é restrita, pois está ligada às áreas e 

benfeitorias que são afetadas. Quanto à temporalidade, o impacto é 

considerado permanente uma vez que envolve a interferência e aquisição das 

benfeitorias.  

Em relação à significância esta é avaliada como média, pois a maior 

parte das áreas interceptadas é destinada a pastagens, bem como culturas 

sazonais e permanentes de frutas, hortaliças e leguminosas que são 

compatíveis com a implantação da LT.  

5.2.3.6 Interferência com outros empreendimentos  

 Consiste na possibilidade de interferência em outros empreendimentos 

como outras linhas de transmissão, rodovias, ferrovias e gasodutos. Neste 

contexto, há maior interferência entre as linhas de transmissão, pois o 

lançamento de cabos pode provocar o cruzamento com outras linhas. Contudo, 

não há interrupção do fornecimento de energia. Sobre o cruzamento com as 

rodovias e ferrovias, o efeito é a interrupção do tráfego prejudicando o fluxo de 

trânsito das mesmas. 

 Logo, este impacto é negativo e incidência direta. A abrangência é 

regional, pois ocorre pontualmente nos municípios onde haverá cruzamentos 

com os gasodutos e de forma mais abrangente nos cruzamentos com rodovias 

e ferrovias. Trata-se de um impacto imediato, pois se manifesta durante a fase 

das obras, principalmente na etapa de lançamento de cabos. Sendo assim, 

este pode ser considerado temporário.  
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A significância é avaliada como baixa, pois apesar da probabilidade de 

ocorrência ser alta, após o término das atividades construtivas o impacto é 

revertido.  

5.2.3.7 Interferência em Sítios Históricos e Arqueológicos 

 As atividades de movimentação do solo e escavações para fundação e 

montagem de torres assim como a instituição da faixa de servidão podem 

resultar na interferência em sítios históricos e arqueológicos (Figura 5 e Figura 

6).   

 A perda de patrimônio arqueológico representa um impacto ambiental 

negativo e irreversível, pois a identificação de sítios arqueológicos na área de 

implantação da LT e montagem das torres implicam na remoção do material 

para pesquisa.  

 A ocorrência é na área de influência direta – AID da LT e sua 

temporalidade tem caráter imediato, pois as interferências são registradas já na 

etapa de planejamento e a duração é avaliada como permanente, pois embora 

sejam feitos os salvamentos, os impactos locais são definitivos.  

 A probabilidade de ocorrência é alta, pois a remoção do solo é 

necessária para diversas atividades e o impacto é irreversível, ainda que sejam 

feitos os salvamentos. Não apresenta efeitos cumulativos e sinérgicos. Logo, a 

significância do impacto é média.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Resgate Arqueológico. Fonte: Estudo de 
Impacto Ambiental Mata de Santa Genebra 
Transmissão S.A 

Figura 7 - Preparação para o resgate arqueológico. 
Fonte: Estudo de Impacto Ambiental Mata de 
Santa Genebra Transmissão S.A 
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5.2.3.8 Dinamização da Economia Local  

 Este impacto positivo está relacionado ao aumento da circulação de 

serviços e mercadorias e incremento na arrecadação tributária. Contudo, o 

aquecimento da economia local, principalmente do setor terciário, é 

momentâneo e está diretamente relacionado à contratação de mão de obra nas 

regiões interceptadas pelo empreendimento.  

 Trata-se de um impacto é positivo e de incidência indireta. A 

abrangência é regional ocorrendo na AID e na AII. Quanto à temporalidade, 

tem caráter imediato tendo início com a mobilização da mão de obra e se 

estendendo até a fase de operação. A duração é temporária, pois a 

dinamização da economia local e a arrecadação de impostos tendem a reduzir 

após a finalização da obra e, por isso, se trata de um impacto reversível. 

 Não apresenta efeito cumulativo, pois a sua ocorrência é momentânea e 

acontece à medida que as atividades avançam. Sendo assim, a significância 

deste impacto é considerada baixa.  

5.2.3.9 Criação de expectativa na população 

 A implantação de um novo empreendimento afeta a população residente 

na área de influência do empreendimento, causando expectativa e 

insegurança. Portanto, tal impacto é considerado de natureza negativa e com 

incidência direta sobre a região. 

 Este impacto tem abrangência nas áreas de influência direta e indireta, 

seu prazo de manifestação é imediato tendo início na fase de planejamento e 

se estendendo durante a implantação e operação. Contudo, sua duração é 

considerada temporária já que as expectativas e inseguranças costumam ser 

esclarecidas ao longo do processo do licenciamento ambiental. Sendo assim, a 

magnitude é analisada como média.  

 Trata-se de um impacto com probabilidade média de ocorrência cujos 

efeitos são cumulativos ao longo do empreendimento. Contudo, este impacto é 

considerado reversível. Logo, a criação de expectativa na população é avaliada 

como um impacto de significância média.  

 

 Tendo em vista os impactos apresentados sobre o meio socioeconômico 

decorrentes da implantação do empreendimento Mata de Santa Genebra, 
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percebe-se que este meio apresenta o maior número de impactos ambientais, 

incluindo aqueles de natureza positiva e negativa.  

  O Quadro  5 e o Gráfico  3 apresentam os aspectos ambientais e os 

respectivos impactos ambientais associados.  

 

Quadro  5 - Número de impactos em função dos aspectos ambientais do meio socioeconômico. 

Meio Socioeconômico 

 

Aspectos 

 

Impactos 

Números de impactos 

associados ao aspecto 

analisado 

 

Geração de emprego 

 

Criação de emprego e 

desmobilização da mão de obra 

 

 

2 

 

 

Dinamização da economia local  

Migração e permanência de 

pessoas e trabalhadores 

Criação de expectativa na 

população 

 

 

2 Pressão Sobre a Infraestrutura 

de Serviços Públicos 

 

Contato com animais 

silvestres  

Aumento da Ocorrência de 
Acidentes de Trabalho e com a 
população 

 

 

 

1 

 

 

Geração de tráfego 

Pressão Sobre a Infraestrutura 

de Serviços Públicos 

 

 

2 

Aumento da Ocorrência de 
Acidentes de Trabalho e com a 
população 

 

 

Disponibilização e circulação 

de informação 

Criação de expectativa na 

população 

 

1 

 

Restrição de uso e ocupação 

do solo 

Criação de expectativa na 

população 

 

 

2 Interferências em Áreas 

Produtivas e Perda de 

Benfeitorias 

 

Ultralançamento de materiais 

 

Aumento da Ocorrência de 
Acidentes de Trabalho e com a 
população 

 

 

 

1 
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Meio Socioeconômico 

 

Aspectos 

 

Impactos 

Números de impactos 

associados ao aspecto 

analisado 

 

Geração de resíduos sólidos 

Pressão Sobre a Infraestrutura 

de Serviços Públicos 

 

2 

 

Geração de material 

excedente  

Interferência em Sítios Históricos 

e Arqueológicos 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3 - Número de impactos em função dos aspectos ambientais do meio socioeconômico.  

 

5.2.4 ANÁLISE DOS ASPECTOS E IMPACTOS EM FUNÇÃO DOS 

MEIOS FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO  

 

O levantamento dos impactos ambientais decorrentes das etapas de 

implantação do Sistema de Transmissão Mata de Santa Genebra Transmissão 

S.A permite identificar impactos positivos e negativos sobre os meios físico, 

biótico e socioeconômico. Portanto, diante do conteúdo apresentado, é 

possível representar graficamente e comparar a relação de impactos positivos 

e negativos por meio afetado.  

 Sendo assim, percebe-se que a maior parte dos impactos incide sobre o 

meio socioeconômico. É válido ressaltar também que somente neste meio são 

2
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observados impactos positivos que consistem na geração de conhecimento 

sobre a região, criação de emprego e dinamização da economia local. 

 Outro ponto importante que pode ser avaliado por meio dos impactos 

analisados é a significância dos mesmos. Os gráficos (Gráfico  4, Gráfico  5 e 

Gráfico  6) classificam os impactos ambientais por meio em função da sua 

significância em baixa, média e alta e sua natureza, positiva ou negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4 - Significância dos impactos em função da natureza - Meio Físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5 - Significância dos impactos em função da natureza - Meio Biótico. 
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Gráfico  6 - Significância dos impactos em função da natureza - Meio Socioeconômico. 

 

 Em relação aos impactos sobre o meio físico, 100% dos impactos são 

considerados de média significância.  

 Sobre o meio biótico, verifica-se que 20% dos impactos apresenta alta 

significância. Esta porcentagem se refere à Perda da Cobertura Vegetal. Tal 

impacto é responsável pelo Efeito de Borda e, consequentemente, por outros 

impactos neste mesmo meio.  

 Por fim, em relação ao meio socioeconômico apenas 11,11% dos 

impactos apresenta alta significância e, neste caso, esta porcentagem é 

representada pela Geração do Conhecimento sobre a região.  A maior parte 

dos impactos socioeconômicos (55,55%) foi considerada de baixa significância, 

pois embora sejam de natureza positiva ou até mesmo negativa, apresentam 

uma duração temporária de forma que ao final das atividades construtivas 

estes impactos são cessados. 
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5.3 MEDIDAS  

Neste capítulo, serão apresentadas as diversas medidas existentes a fim 

de lidar com os diferentes impactos, sejam negativos ou positivos. 

5.3.1 Meio Físico  

5.3.1.1 Interferência em Áreas de Processos Minerários 

Este impacto é compensado por meio do Programa de 

Acompanhamento dos Processos Minerários cujo objetivo é atualizar e 

acompanhar o trâmite dos processos minerários junto ao Departamento 

Nacional de Produção Minerária – DNPM interceptados pela linha de 

transmissão. 

Outros programas também tem a função de auxiliar na mitigação deste 

impacto como o Programa de Interação e Comunicação Social – PICS a fim de 

divulgar as ações referentes a este Programa e o Plano Ambiental da 

Construção – PAC que estabelece diretrizes para auxiliar no gerenciamento 

das atividades de obra como escavação, montagem de torres, abertura de 

praças e lançamento de cabos.  

 

5.3.1.2 Indução a Processos Erosivos  

As medidas adotadas a fim de minimizar os impactos decorrentes dos 

processos erosivos são divididas em dois tipos. As medidas preventivas estão 

a cargo dos Programas de Prevenção e Controle de Processos Erosivos e do 

Plano Ambiental da Construção – PAC que estabelecem medidas de controle 

de erosão e assoreamento para frentes de serviço e acessos.  

Estes programas juntos pretendem promover o controle do 

desencadeamento de processos erosivos intensos que gerem a perda do solo 

e assoreamento; a garantia da estabilidade da cobertura pedológica e das 

encostas e áreas frágeis, reestabelecimento das condições naturais de 

drenagem, possibilitando o escoamento superficial, monitoramento das 

condições de estabilidade e suscetibilidade e aplicação de medidas corretivas 

em áreas de alto risco (Figura 8 e Figura 9).  
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Em relação às medidas mitigadoras, estas são realizadas por meio dos 

Programas de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD juntamente com o 

Plano Ambiental da Construção – PAC. Ambos realizam a recuperação destas 

áreas, reconformando o terreno o mais próximo possível das condições 

originais, promovendo o controle dos processos erosivos, minimizando o 

carreamento dos sedimentos e revegetando as áreas degradadas, a fim de 

acelerar a regeneração natural da cobertura vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Processo erosivo em acesso. Fonte: 
Programa de Prevenção de Processos Erosivos – 
Concremat 

Figura 9 - Recuperação de processo erosivo em 
acesso. Fonte: Programa de Prevenção de 
Processos Erosivos – Concremat 

 

5.3.1.3 Contaminação dos Solos e Corpos Hídricos  

Neste caso, são adotadas medidas preventivas e de controle que 

garantem a redução de derramamentos e respingos de óleo e graxas. As 

medidas de controle de poluição, organização e limpeza para frentes de serviço 

e acessos fazem parte do Plano Ambiental da Construção – PAC e garantem 

que a contaminação do solo e, consequentemente, dos recursos hídricos só 

ocorrerá em caso de acidentes. 

Em caso de acidente que provoque a contaminação dos solos e dos 

corpos hídricos, se deve suspender o uso consuntivo de poços de água 

subterrânea e cursos d´água. Se a extensão da pluma de contaminação for 

considerável, se deve realizar a remediação local do solo e a recuperação dos 

corpos hídricos por meio de ações de gerenciamento e disposição de resíduos 

previstos no PAC e também por meio do Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas – PRAD. 
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5.3.1.4 Risco de Interferência em Sítios Paleontológicos  

A redução do risco de interferência em sítios paleontológicos fica a cargo 

do Programa de Prevenção de Sítios Paleontológicos como também dos 

Programas de Educação Ambiental – PEA, e Plano Ambiental da Construção - 

PAC.  

Em vista disso, inicialmente devem-se classificar os trechos da LT 

segundo o real potencial paleontológico. Nestes locais devem ocorrer 

prospecções preliminares nas áreas onde será instituída a Faixa de Servidão e, 

principalmente, nas áreas destinadas à instalação das fundações das torres. 

Caso existam sítios fossilíferos, os trabalhos devem ser interrompidos. 

Neste contexto, os demais programas citados oferecem um apoio ao 

programa principal no sentido de promover o treinamento dos trabalhadores 

envolvidos nas etapas de supressão de vegetação, abertura de acessos e 

fundações e também a conscientização da população acerca da importância do 

patrimônio paleontológico por meio de oficinas realizadas no âmbito do 

Programa de Educação Ambiental.  

5.3.1.5 Risco de Interferência ao Patrimônio Espeleológico 

 A redução da interferência em cavidades naturais fica a cargo do 

Programa de Detecção e Avaliação de Cavidades Naturais. Este programa 

ambiental é responsável por garantir a prévia identificação de cavidades 

naturais que estejam em áreas de implantação das torres e da faixa de 

servidão do empreendimento.  

5.3.1.6 Alteração da Qualidade do Ar 

 A alteração da qualidade do ar fica a cargo do Plano Ambiental da 

Construção – PAC que define medidas como a umectação dos acessos a fim 

de reduzir a geração de poeira e, consequentemente, a possibilidade de 

problemas respiratórios na população impactada.  
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5.3.2 Meio Biótico  

5.3.2.1Perda da Cobertura Vegetal 

Neste caso devem ser aplicadas medidas mitigadoras e compensatórias 

a fim de repor o bem perdido. Em relação às medidas mitigadoras, devem ser 

estabelecidas estratégias de construção e procedimentos ambientais que 

minimizem a supressão de vegetação. Alguns exemplos de medidas como o 

desvio de pequenos remanescentes florestais, evitar a construção em Áreas de 

Proteção Permanente – APP e em encostas florestadas constam no Programa 

de Supressão de Vegetação e no Plano Ambiental da Construção – PAC 

(Figura 11).  

Neste contexto, os Programas de Conservação de Flora (Resgate de 

Germoplasma) e Monitoramento de Flora também tem como objetivo mitigar o 

impacto causado pela supressão da vegetação nativa (Figura 10). Sendo 

assim, o primeiro visa ao resgate de plântulas e o seu replantio, bem como a 

coleta e doação de sementes para bancos. O segundo programa pretende 

avaliar a regeneração natural da vegetação na faixa de serviço após a 

supressão, assim como analisar as consequências da supressão sobre a 

comunidade de plantas na área do entorno, contribuindo assim para a redução 

do efeito de borda.  

Em relação às medidas compensatórias, estão previstas a realização do 

Programa de Reposição Florestal que apresenta relação direta com este 

impacto. Este programa apresenta os seguintes objetivos: promover a 

reposição florestal como medida compensatória da supressão de vegetação 

florestal em áreas de importância ecológica, identificar áreas ou projetos 

florestais já existentes que possam ser contemplados por este Programa, 

definir o método que será empregado a fim de garantir que a reposição florestal 

seja efetiva e, por fim, manter a qualidade ambiental da área por meio do 

plantio de espécies nativas.  
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Figura 10 - Desenvolvimento Foliar – Campanha 
de Monitoramento de Epífitas. Fonte: Programa de 
Resgate de Germoplasma – Concremat. 

 

Figura 11 - Cubagem do material lenhoso 
suprimido. Fonte: Programa de Supressão de 
Vegetação – Concremat. 

 

5.3.2.2 Afugentamento de Fauna 

A evasão da fauna tem ligação direta com as atividades de supressão de 

vegetação. Em vista disso, as medidas mitigadoras deste impacto mantêm 

relação com esta última atividade.  

Sendo assim, o Programa de Monitoramento de Fauna tem como 

objetivo avaliar os impactos sobre a fauna ao longo das diferentes etapas 

construtivas do empreendimento, como antes da supressão (marco zero), 

depois da primeira campanha de supressão e outras campanhas na fase de 

operação.  

Outro Programa voltado para a minimização deste impacto é o Programa 

de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna cujos objetivos são: resgatar 

os animais encontrados feridos devido às atividades de supressão de 

vegetação, promover tratamento para animais feridos e soltura daqueles em 

áreas adjacentes à faixa de servidão. Aqueles que não puderem ser soltos 

devem ser conduzidos para criadouros ou zoológicos e devem ser 

estabelecidas parcerias com clínicas veterinárias locais para atender a fauna 

acidentada (Figura 12).  

Também ligada à proposta do programa anterior existe o Programa de 

Prevenção de Acidentes com a Fauna, cujo objetivo é reduzir o risco de 

acidentes com a fauna terrestre durante a fase de implantação do 

empreendimento (Figura 13). 
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Figura 12 - Resgate de perereca de banheiro. 
Fonte: Programa de Resgate, Afugentamento e 
Manejo de Fauna – Concremat. 

Figura 13 - Placas de sinalização. Fonte: Programa 
de Prevenção de Acidentes com a Fauna – 
Concremat 

 

5.3.2.3 Fragmentação de Habitats  

A Fragmentação de Habitats é um impacto que está associado à 

aplicação de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias.  

Trata-se de uma medida preventiva à definição de um traçado que leve 

em conta evitar a travessia em fragmentos florestais a fim de prevenir o Efeito 

de Borda e, consequentemente, os impactos sobre a fauna.  

As medidas mitigadoras estão relacionadas ao Programa de 

Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna. Já no que diz respeito à medida 

compensatória, esta é definida por meio do Programa de Reposição Florestal. 

Este deve ser capaz de garantir a criação de corredores ecológicos capazes de 

promover a ligação entre diferentes áreas, proporcionando o deslocamento dos 

animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. 

 

5.3.2.4 Interferência em Unidades de Conservação  

 Neste caso são adotadas medidas mitigadoras e compensatórias. As 

primeiras estão relacionadas ao refinamento do projeto básico de engenharia 

para evitar a supressão de vegetação em áreas florestadas, a passagem em 

áreas de APP de cursos de água e também em áreas com risco de erosão.  

 Já o Programa de Compensação Ambiental representa uma medida 

compensatória e tem como objetivo atender à Lei 9.985 de 18/07/2000 

(BRASIL, 2000) que estabelece que, nos casos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, o empreendedor será 
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obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do 

Grupo de Proteção Integral. Neste contexto, o Decreto 6.848 de 14/05/2009 

(BRASIL, 2009) regulamentou os parâmetros para o cálculo de compensação 

ambiental, estabelecendo que a porcentagem do valor do empreendimento 

destinado não seja superior a 0,5%.  

 Sendo assim, o programa em questão deve realizar o cálculo do grau de 

impacto assim como o valor de referência para definição do valor de 

compensação ambiental atendendo ao Decreto mencionado anteriormente. 

Assim, devem ser indicadas as unidades de conservação de proteção integral 

que poderiam receber os recursos provenientes da compensação ambiental.  

 

5.3.2.5 Perda de Indivíduos da Avifauna 

 Este impacto é minimizado por meio da adoção de medidas preventivas 

e mitigadoras. A medida preventiva consiste na definição de um traçado que 

leve em consideração evitar travessias em ambientes florestados e em rotas de 

aves migratórias.  

 Já em relação às medidas mitigadoras, estas se referem à instalação de 

sinalizadores que facilitem a detecção dos cabos por parte das aves durante o 

voo. 

 Sendo assim, a instalação dos sinalizadores e a verificação dos seus 

resultados é avaliada por meio do Programa de Monitoramento de Fauna 

(Figura 14), mais especificamente do Subprograma para Seleção de Áreas 

para o Monitoramento da Avifauna. Este Subprograma tem como objetivos a 

caracterização do traçado definitivo quanto aos riscos de colisão de Avifauna 

migratória, seleção de vãos onde devem ser instalados os sinalizadores 

(Figura 15) e escolha da tipologia de sinalizadores mais adequados e os 

espaçamentos entre as áreas identificadas.  

 O monitoramento deste impacto deve ser iniciado na fase de instalação 

quando as estruturas aéreas devem ser implantadas. Estas informações irão 

apoiar a elaboração do Programa de Monitoramento Anticolisão de Avifauna, 

realizado na fase de Operação do empreendimento.  
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Figura 14 - Realocação de ninho. Fonte: Programa 
de Monitoramento de Avifauna – Concremat 

Figura 15 - Sinalizador em espiral: Fonte: 
Programa de Monitoramento de Avifauna – 
Concremat 

 

5.3.3 Meio Socioeconômico  

 

5.3.3.1Geração de Conhecimento sobre a Região 

 Trata-se de um impacto de natureza positiva. Em vista disso, estão 

previstas medidas potencializadoras a fim de maximizar este efeito. Neste 

sentido, devem ser estabelecidas parcerias com universidades e institutos de 

pesquisa para promover a troca e divulgação das informações obtidas por meio 

dos estudos e pesquisas desenvolvidos para a elaboração deste 

empreendimento. 

 Além dessas medidas, cabe ao Programa de Interação e Comunicação 

Social – PICS a divulgação das informações mais importantes no que diz 

respeito às condições socioambientais por meio da realização de campanhas. 

  

 5.3.3.2 Geração de Expectativas na População 

 A geração de expectativa e insegurança da população é um impacto que 

precisa ser mitigado. Sendo assim, é necessário que seja feita a divulgação 

das informações referentes ao empreendimento junto à população residente na 

área de influência do empreendimento por meio do Programa de Interação e 

Comunicação Social – PICS e do Programa de Apoio aos Municípios.   
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 Em vista disso, o PICS deve manter um canal de comunicação contínuo 

entre o empreendedor e a sociedade, por meio de profissionais dedicados ao 

atendimento do público alvo via ligações telefônicas ou e-mails.  

 Já o Programa de Apoio aos Municípios complementa o programa 

anterior, oferecendo informações aos gestores municipais sobre o projeto, as 

possíveis interferências sobre outros empreendimentos e alterações relativas 

quanto ao uso do solo existente em cada região.  

 Também é importante que as ações de negociação com os proprietários 

sejam feitas com transparência, priorizando o acordo entre ambas as partes.  

 

5.3.3.3 Criação de empregos e desmobilização de mão de obra 

 A criação de empregos é um impacto de natureza positiva. Logo, devem 

ser adotadas medidas potencializadoras a fim de divulgar as informações sobre 

o empreendimento junto à população residente na área de influência do 

empreendimento, principalmente à população associada à criação de postos de 

trabalho. Essas ações ficam a cargo do Programa de Interação e Comunicação 

Social – PICS, o Programa de Apoio aos Municípios e Programa de 

Contratação de Mão de obra Local.  

 O primeiro programa oferece um canal de interação e comunicação 

contínuo entre o empreendedor e a sociedade por meio de diferentes 

instrumentos de comunicação. Entre esses instrumentos está a ouvidoria cujo 

objetivo é facilitar a comunicação entre a população e as empresas em geral 

por meio de telefone gratuito e e-mail exclusivo de forma que a população 

participe de forma proativa. Dessa forma, podem ser divulgadas diversas 

informações como atividades em curso, avanço das obras, além de receber as 

sugestões, preocupações e reclamações.  

 Já os dois últimos são responsáveis por permitir uma atuação conjunta 

entre o empreendedor e as prefeituras em ações de recrutamento, contratação 

e desmobilização de mão de obra, assim como a identificação e indicação para 

contratação de serviços e insumos de fornecedores locais para as atividades 

construtivas.  
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5.3.3.4 Aumento da ocorrência de acidentes de trabalho e com a população 

 Neste caso, devem ser adotadas medidas rigorosas de proteção nas 

atividades de implantação das obras, como o uso de Equipamentos de 

Proteção Individual – EPIs, procedimentos de rotina na obra sob orientação das 

empresas construtora, treinamento dos trabalhadores por meio de ações 

educativas, a fim de evitar o risco de acidentes.  

 Estas medidas fazem parte do Programa de Educação Ambiental para 

os Trabalhadores – PEAT em conjunto com o Plano Ambiental da Construção – 

PAC.  

 Já os acidentes com a população são tratados por meio dos Programas 

de Mitigação das Interferências em Sistemas Viários que visa a reduzir os 

acidentes de trânsito e o Programa de Comunicação e Interação Social voltado 

para divulgação das atividades de obra a fim de evitar possíveis acidentes.  

5.3.3.5 Pressão Sobre a Infraestrutura de Serviços Públicos 

 Neste caso, devem ser adotadas medidas capazes de minimizar os 

efeitos negativos deste impacto. Para isso, o empreendedor deve realizar 

parcerias com os órgãos públicos responsáveis pelos setores de cada 

município, a fim de acompanhar o acréscimo da demanda.  

 Sendo assim, o Programa de Apoio aos Municípios visa a adotar 

medidas preventivas e mitigadoras em parceria com os órgãos públicos 

pertinentes, a fim de evitar a sobrecarga nos serviços públicos de saúde e 

segurança. 

5.3.3.6 Interferências em Áreas Produtivas e Perda de Benfeitorias 

 As medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias empregadas a 

fim de minimizar este impacto estão a cargo do Programa de Instituição da 

Faixa de Servidão, Plano Ambiental da Construção – PAC e Programa de 

Comunicação e Interação Social – PICS.   

 Neste contexto, o Programa de Instituição da Faixa de Servidão visa à 

realização dos cadastros físico e socioeconômico, a avaliação dos imóveis e 

dos lucros cessantes e, por fim, a apresentação dos valores aos proprietários, 

a fim de promover negociações amigáveis com os mesmos e o pagamento das 

indenizações. Portanto, trata-se de uma medida compensatória uma vez que 
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procura repor bens perdidos em decorrência de ações relativas ao 

empreendimento. 

 Este programa é complementado pelas medidas de controle para 

liberação da Faixa de Servidão estabelecidas pelo Plano Ambiental da 

Construção – PAC por meio de medidas de controle para a remoção de 

benfeitorias. E também pelas ações desenvolvidas pelo PICS no intuito de 

divulgar as ações a serem desenvolvidas para a realização das indenizações e 

a instituição da faixa de servidão.  

 

5.3.3.7 Interferência com outros empreendimentos  

 Neste caso, devem ser adotadas medidas mitigadoras a fim de 

minimizar os efeitos negativos que estão a cargo do Plano Ambiental da 

Construção – PAC. Sendo assim, faz parte destas medidas o estabelecimento 

de uma parceria entre o empreendedor e os órgãos públicos responsáveis pela 

definição de estratégias, a fim de interromper o tráfego em períodos de menor 

fluxo diário e informar à população sobre os períodos de interrupção e quais 

são as vias alterativas que devem ser utilizadas.  

5.3.3.8 Interferência em Sítios Históricos e Arqueológicos 

 Segundo a Instrução Normativa (IN) no 01 de março de 2015 (IPHAN, 

2015), são estabelecidos os procedimentos administrativos a serem 

observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

nos procedimentos do licenciamento ambiental.  

 Sendo assim, o Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico define 

medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, a fim de lidar com este 

impacto além de manter inter-relação com outros programas como o Plano 

Básico Ambiental – PAC e o Programa de Educação Ambiental para 

Trabalhadores – PEAT.  

 Ambos têm como finalidade orientar os trabalhadores quanto aos 

procedimentos que devem ser adotados caso sejam encontrados vestígios de 

sítios históricos e arqueológicos durante as atividades construtivas.  

 Em relação ao próprio Programa de Prospecção e Resgate 

Arqueológico, ele é constituído por dois subprogramas, um referente às 
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Prospecções Sistemáticas e outro relativo ao Resgate Arqueológico e 

Educação Patrimonial. Este último apresenta a mesma finalidade das 

atividades desenvolvidas no âmbito do PAC e do PEAT, e, portanto, trata-se de 

uma medida preventiva.  

 Já o Programa de Prospecções Sistemáticas representa uma medida 

mitigadora e consiste na realização de prospecções arqueológicas intensivas 

nos locais de fundação das torres e subestações que permitam o registro da 

localização e os limites dos sítios arqueológicos em risco. Caso os sítios sejam 

identificados, deve-se realizar o salvamento dos bens patrimoniais a partir da 

execução de resgate arqueológico e posteriormente destinação e guarda do 

material junto a instituições vinculadas ao IPHAN. Logo, neste último caso, o 

resgate e o salvamento do material encontrado consistem em uma medida 

compensatória.  

5.3.3.9 Dinamização da Economia Local  

 Trata-se de um impacto positivo, e, portanto, o seu efeito deve ser 

maximizado por meio de medidas potencializadoras. Sendo assim, os 

benefícios econômicos resultantes da ampliação na distribuição de energia 

devem ser divulgados por meio do Programa de Interação e Comunicação 

Social – PICS.  

 Vale destacar que todas as medidas apresentadas anteriormente 

pertencentes aos diversos Programas Ambientais são gerenciadas pelo 

Programa de Gestão Ambiental – PGA. Este programa tem como objetivo 

garantir a implantação do Sistema de Transmissão de Energia e a execução 

dos serviços relacionados à construção, de acordo com as práticas de controle 

ambiental, assim como o atendimento às condicionantes previstas nas 

Licenças Ambientais.   

 

5.3.4 Principais impactos ambientais e medidas  

 Diante do que foi apresentado, os quadros (Quadro  6, Quadro  7 e 

Quadro  8) abaixo apresentam de forma resumida as características dos 

principais impactos, em função dos seus aspectos e medidas. O produto final 

que sintetiza a interação entre as principais etapas de implantação de um 
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sistema de transmissão de energia elétrica, os impactos ambientais 

identificados ao longo dos meios físico, biótico e socioeconômico e as 

respectivas medidas adotadas para minimizar, compensar, prevenir, 

potencializar e monitorá-los é apresentado na Mandala abaixo.  Na Figura 16 

as etapas de implantação foram tratadas de forma mais detalhada e, neste 

caso, a implantação de canteiros, abertura de novos acessos e o uso de 

acessos compartilhados também foram consideradas etapas da implantação.  

Quadro  6 - Principais Impactos do Meio Físico 

Aspectos Impactos Descrição Etapa da Implantação Medidas 

Geração 
de 
material 
excedente 

Interferência 
em 

cavidades 
naturais  

Impacto negativo 
Ocorrência na 
AID 
Imediato ou 
curto prazo 
Duração 
permanente 
Irreversível 
Relevância 
média 

Instituição da Faixa de 
Servidão 

Programa de Detecção e 
Avaliação de Cavidades 
Naturais 

Restrição 
do uso e 
ocupação 
do solo  

Interferência
s em Áreas 

de Processos 
Minerários  

Impacto negativo 
Ocorrência na 
AID  
Imediato 
Duração 
permanente 
Irreversível  
Cumulativo 
Relevância 
média 

Instituição da Faixa de 
Servidão 

Programa de 
Acompanhamento de 
Processos Minerários  
 
Programa de Interação e 
Comunicação Social  
 
Plano Ambiental da 
Construção  

Exposição 
do solo 
Alteração 
do 
escoament
o 
Geração 
de 
material 
excedente 

Indução de 
Processos 
Erosivos  

Impacto negativo 
Abrangência na 
AID 
Imediato ou 
curto prazo 
Reversível 
Relevância 
média 

Novos Acessos e 
Fundações 

Programa de Prevenção de 
Controle de Processos 
Erosivos  

Exposição 
do solo 
Alteração 
do 
escoament
o 
Geração 
de 
material 
excedente  
Geração 
de 

Contaminaçã
o do solo e 
dos corpos 

hídricos  

Impacto negativo 
Imediato ou 
curto prazo 
Reversível 
Relevância 
média 

Novos Acessos e 
Fundações 

Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas 
 
Plano Ambiental da 
Construção  
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Aspectos Impactos Descrição Etapa da Implantação Medidas 
efluentes 
Vazamento
s 
Geração 
de resíduo 

Geração 
de Poeira  

 
Alteração da 
qualidade do 

ar 

Impacto negativo 
Abrangência na 
AID 
Longo 
prazo/Permanen
te 
Reversível 
Relevância 
média 

Novos Acessos 
Plano Ambiental da 
Construção  

 

Quadro  7 - Principais Impactos do Meio Biótico 

Aspectos Impactos Descrição Etapa da Implantação Medidas 

Interferência 
sobre a cobertura 
vegeta 

Perda da 
Cobertura Vegetal  

Impacto 
negativo 
Ocorrência 
na AID 
Imediato  
Duração 
permanente 
Irreversível 
Relevância 
alta  

Novos Acessos e 
Instituição da Faixa de 

Servidão 

Programa de 
Reposição Florestal  
 
Programa de 
Supressão  
de Vegetação 
 
Plano Ambiental da 
Construção 

Interferência 
sobre a cobertura 
vegetal 

Fragmentação de 
Habitats 

Impacto 
negativo 
Ocorrência 
na AID 
Imediato 
Duração 
permanente 
Reversível 
Relevância 
média 

Instituição da Faixa de 
Servidão 

Programa de 
Reposição Florestal 
 
Programa de 
Resgate, Manejo e 
Afugentamento de 
Fauna 

Interferência 
sobre a cobertura 

vegetal 

Afugentamento 
da Fauna  

Impacto 
negativo 
Ocorrência 
na AID 
Imediato 
Duração 
temporária 
Reversível 
Relevância 
média 

Instituição da Faixa de 
Servidão 

Programa de 
Monitoramento da 
Fauna  
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Aspectos Impactos Descrição Etapa da Implantação Medidas 

Travessia em 
áreas de Unidades 

de Conservação 

Interferência em 
Unidades de 
Conservação  

Impacto 
negativo 
Ocorrência 
na AID 
Imediato 
Duração 
Permanente 
Relevância 
baixa 

Instituição da Faixa de 
Servidão 

Programa de 
Compensação 
Ambiental  

Interferência 
sobre a cobertura 
vegetal e inserção 
de obstáculo na 
paisagem 

Perda de 
Indivíduos da 

Avifauna  

Impacto 
negativo 
Ocorrência 
na AID 
Imediato 
Permanente 
Reversível  
Relevância 
média  

Instituição da Faixa de 
Servidão 

 
Programa de 
Monitoramento e 
Anticolisão  

 

Quadro  8 - Principais Impactos do Meio Socioeconômico 

Aspectos Impactos Descrição Etapa da Implantação Medidas 

Geração de 
material excedente  

Interferência em 
Sítios Históricos e 

Arqueológicos  

Impacto 
negativo 
Ocorrência 
na AID 
Duração 
permanente 
Irreversível 
Relevância 
média 

Novos Acessos 

Programa de 
Prospecção e 
Resgate 
Arqueológico  
PEAT 
Plano Ambiental 
da construção  

Migração e 
permanência de 
pessoas e 
trabalhadores  
 
Disponibilização e 
circulação de 
informação 
 
Restrição do uso e 
ocupação do solo 

Criação de 
expectativa na 

população  

Impacto 
negativo 
Ocorrência 
na AID e AII  
Imediato 
Duração 
temporária 
Cumulativo 
Relevância 
média 

Instituição da Faixa de 
Servidão 

Programa de 
Interação e 
Comunicação 
Social  
 
Programa de 
Apoio aos 
Municípios  

Restrição do uso e 
ocupação do solo  

Interferências em 
Áreas Produtivas e 

Perda de 
Benfeitorias 

Impacto 
negativo 
Ocorrência 
na AID 
Duração 
permanente 
Relevância 
média 

Instituição da Faixa de 
Servidão 

Programa de 
Instituição da 
Faixa de 
Servidão  
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Aspectos Impactos Descrição Etapa da Implantação Medidas 

Geração de 
emprego 

 
Criação de 
emprego e 

desmobilização da 
mão de obra 

Impacto 
positivo e 
negativo 
Ocorrência 
na AID e AII 
Imediato 
Duração 
temporária 
Reversível 
Relevância 
baixa 

Implantação de canteiros 

Programa de 
Contratação de 
Mão de Obra 
Local 
 
Programa de 
Apoio aos 
Municípios  

Migração e 
permanência de 
pessoas e 
trabalhadores 
 
Geração de tráfego 
 
Geração de 
resíduos sólidos 

Pressão Sobre a 
Infraestrutura de 
Serviços Públicos 

Impacto 
negativo 
Ocorrência 
na AID 
Imediato  
Duração 
temporária 
Reversível 

Implantação de canteiros e 
Utilização de Acessos 

Compartilhados 

Programa de 
Apoio aos 
Municípios  

Geração de tráfego 
 
Contato com 
animais silvestres 
 
Ultralançamento 
de materiais 

Aumento da 
Ocorrência de 
Acidentes de 

Trabalho e com a 
população 

Impacto 
negativo 
Ocorrência 
na AID 
Imediato  
Duração 
temporária 
Reversível 
Relevância 
baixa 

Utilização de Acessos 
Compartilhados e 

Lançamento de Cabos 

Programa de 
Mitigação de 
Interferência no 
Sistema Viário 
 
Programa de 
Interação e 
Comunicação 
Social 

 

 

 

 



82 
 

 

Figura 16 - Mandala Etapas de Implantação x Impactos Ambientais x Medidas 

Centro da mandala – Meios (físico biótico 

e socioeconômico); 
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       Medidas  

         



83 
 

6. ANÁLISE DA RELAÇÃO ASPECTOS versus IMPACTOS 

versus MEDIDAS E O DESAFIO DA GESTÃO AMBIENTAL DO 

EMPREENDIMENTO MATA DE SANTA GENEBRA  

 O presente capítulo visa a selecionar por meio do levantamento já 

realizado acerca da relação Aspectos versus Impactos versus Medidas, os 

principais impactos ambientais para cada um dos meios dentro do contexto de 

implantação do empreendimento Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 

 Por fim, pretende-se analisar o desafio de identificação dos aspectos e 

impactos ambientais, e a definição das medidas que são implantadas dentro do 

contexto da Gestão Ambiental.  

6.1 ANÁLISE ASPECTOS versus IMPACTOS versus MEDIDAS: MEIO FÍSICO  

No âmbito do meio físico, a indução aos processos erosivos é 

considerada o principal impacto ambiental no que diz respeito à etapa de 

implantação de um sistema de transmissão de energia. Embora este não seja 

considerado o impacto do meio físico de maior significância, tendo em vista que 

os processos erosivos podem ser recuperados, ou seja, é um impacto 

reversível, a implantação de uma LT envolve diversas ações impactantes que 

podem gerar a erosão do solo.  

A abertura e utilização de vias de acesso, implantação da faixa de 

servidão, escavação ou fundação para montagem de torres e abertura de 

praças de lançamento de cabos são exemplos de ações que ocorrem ao longo 

das etapas de implantação que precisam ser acompanhadas pela Gestão 

Ambiental. Além disso, é válido destacar que os processos erosivos apesar de 

reversíveis podem apresentar diferentes magnitudes, variando de pequenos 

sulcos até a formação de ravinas, ou seja, processos erosivos mais profundos 

no solo.  

Outro ponto que deve ser ressaltado é o fato deste impacto estar 

relacionado a vários aspectos do meio físico como exposição do solo, alteração 

do escoamento superficial e geração de materiais excedentes. Sendo assim, 

um mesmo impacto pode manter relação com mais de um aspecto ambiental. 

Além disso, a indução aos processos erosivos pode levar ao seu assoreamento 

dos corpos hídricos. Portanto, trata-se de um impacto indutor de outro impacto.   
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 Dessa forma, o Programa de Prevenção e Controle dos Processos 

Erosivos junto com Plano Ambiental da Construção (PAC) e Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) definem a construção de sistemas 

de drenagem, por meio da construção de canaletas, instalação de bueiros, 

redutores de energia e passagens molhadas.  

 Além destas medidas, outras também podem ser adotadas como 

reconformação do solo, estabelecimento das curvas de nível, estabilização dos 

taludes, construção de estruturas de contenção, instalação de sistemas de 

drenagem, saídas de água, e revegetação da área.  

6.2 ANÁLISE ASPECTOS versus IMPACTOS versus MEDIDAS: MEIO 

BIÓTICO  

 Em relação ao principal impacto do meio biótico destaca-se a Perda da 

Cobertura Vegetal. Sua importância se deve à sua inter-relação com os demais 

impactos sobre este meio e também alguns impactos do meio físico. 

 Neste contexto, a supressão da vegetação implica diretamente na 

evasão da fauna e na fragmentação de habitats, resultado do Efeito de Borda 

conforme foi apresentado anteriormente.  

 Sendo assim, as medidas propostas para mitigar e compensar tais 

impactos estão interligadas: o que por um lado evidencia que os mesmos 

apresentam uma conexão, por outro lado dificulta a implementação das 

mesmas. Isso pode ser percebido quando se pretende associar a 

compensação para a perda da cobertura vegetal por meio do Programa de 

Reposição Florestal à minimização do impacto sobre a fauna.  

 Desta forma, pretende-se por meio do Programa de Reposição Florestal 

buscar áreas que permitam criar corredores ecológicos a fim de compensar 

tanto o impacto proveniente da supressão de vegetação quanto os impactos 

ambientais sobre a fauna. Contudo, apesar da grande relevância desta 

proposta, muitas vezes não é possível identificar áreas que se encaixem neste 

cenário, como foi o caso do empreendimento em questão.  As dificuldades 

estão associadas a vários motivos como ausência de hectares contínuos 

suficientes que consigam atender à quantidade de vegetação suprimida e à 

falta de interesse dos próprios proprietários rurais em disponibilizar áreas para 

o plantio apenas com o intuito de reflorestar.  



85 
 

 Diante das dificuldades de encontrar áreas disponíveis para a reposição 

florestal que permitissem a criação de corredores ecológicos de forma que 

gerassem benefícios para a fauna local, o empreendedor buscou áreas com 

outras características ambientais relevantes, como áreas de preservação 

permanente (APP).  

 Sendo assim, apesar da impossibilidade de criação de corredores 

ecológicos, endente-se que a realização do Programa de Reposição Florestal 

em área de APP é uma medida eficaz, pois além de repor a cobertura vegetal 

suprimida, com o mesmo bioma, irá preservar recursos hídricos existentes que 

compõem uma bacia hidrográfica de grande relevância para o abastecimento 

público no estado de São Paulo. Dessa forma, a realização dessa medida além 

de minimizar impactos sobre o meio biótico também irá prevenir processos 

erosivos e assoreamentos em áreas degradadas (meio físico), bem como 

apoiará no abastecimento público do entorno. 

 Outras medidas estabelecidas relativas à Perda da Cobertura Vegetal 

são definidas pelo Programa de Supressão de Vegetação e pelo Plano 

Ambiental da Construção (PAC).  Estes definem medidas capazes de orientar 

como deve ser realizado aproveitamento do material lenhoso, uma vez que os 

proprietários têm direito ao material lenhoso suprimido dentro da área da sua 

propriedade. Apesar da existência de um mecanismo de controle para garantir 

a entrega, e o aproveitamento do material, ainda existem muitas falhas.  

 A ausência de eficiência e a dificuldade de gerenciamento destas 

informações podem ser explicadas por muitos motivos. O empreendimento 

apresenta uma extensão de aproximadamente 880 km e os diferentes trechos 

da LT estão a cargo de distintas construtoras e, portanto, o trabalho não é 

uniforme em todo o empreendimento. 

  Além disso, a supressão da vegetação e a entrega do material lenhoso 

aos proprietários ocorrem em velocidades distintas, pois após a supressão no 

campo, é elaborado um laudo de cubagem que apresenta o volume da madeira 

suprimida, para que posteriormente seja elaborado o Termo de Entrega da 

Madeira. Ou seja, a construtora, responsável pela supressão de vegetação, 

realiza a atividade por frente de serviço, e posteriormente em escritório prepara 

a documentação necessária para a entrega do material lenhoso.  
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 Os laudos de cubagem representam uma importante ferramenta de 

controle e gestão do volume de material lenhoso efetivamente suprimido que 

deve ser levando em consideração para posterior reposição. Além disso, é 

importante que o volume suprimido esteja de acordo com os Estudos 

Ambientais realizados e, caso este valor seja ultrapassado, a diferença que não 

havia sido prevista deve ser reposta.  

 Portanto, o desafio está em controlar todo esse processo, por meio de 

uma gestão ambiental eficiente para que o proprietário receba o material 

lenhoso que é de direito, sem iniciar o processo de degradação. Logo, todos 

estes fatores comprometem a Gestão Ambiental do empreendimento e o 

controle eficiente das atividades.  

 Ainda no contexto da Perda da Cobertura Vegetal, a supressão de 

vegetação é uma ação impactante que está associada à quase todas as etapas 

de implantação. Além disso, é capaz de induzir outros impactos principalmente 

sobre o meio físico como a ocorrência de processos erosivos, o carreamento 

de sedimentos e assoreamento dos corpos hídricos. Em vista disso, o Plano 

Ambiental da Construção – PAC propõe medidas a fim de prevenir e mitigar 

tais impactos. Estas medidas devem ser seguidas em todos os trechos e nos 

canteiros de obra existentes sobre o controle de diferentes gestores 

ambientais.  

6.3 ANÁLISE ASPECTOS versus IMPACTOS versus MEDIDAS: MEIO 

SOCIECONOMICO 

 Dentro do contexto de sistemas de transmissão de energia elétrica, os 

impactos sobre o meio socioeconômico podem apresentar significâncias 

distintas. Neste caso, considerando o estudo sobre o empreendimento Mata de 

Santa Genebra Transmissão S.A os impactos relativos ao meio 

socioeconômico em sua maioria apresentaram uma baixa significância, 

conforme foi apresentado. 

 Isso pode ser explicado pelo fato do empreendimento em questão 

interceptar os estados de São Paulo e Paraná, sendo assim muitos municípios 

apresentam uma boa infraestrutura, garantindo que os impactos sobre os 

serviços locais de saúde e segurança não sejam tão significativos, por 

exemplo. 
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 Além disso, os empreendimentos lineares, tendo em vista a sua 

dinâmica construtiva, não concentram uma grande quantidade de 

trabalhadores em um só local, como é o caso da implantação de usinas 

hidrelétricas. Portanto, alguns impactos são temporários e, à medida que a 

obra se aproxima do término, são reduzidos automaticamente. 

 Sendo assim, os principais impactos ambientais sobre o meio 

socioeconômico para o empreendimento em questão são: Interferência em 

Áreas Produtivas e Perdas de Benfeitorias e a Interferência em Sítios 

Históricos e Arqueológicos.  

 A Instituição da Faixa de Servidão em consonância com a implantação 

do empreendimento é um desafio para a gestão fundiária, tendo em vista que 

são 51 municípios interceptados. Apesar de o impacto ser compensado por 

meio de indenizações, este processo ocorre por meio de negociações o que 

pode retardar a implantação da LT.  

 Já em relação à Interferência em Sítios Históricos e Arqueológicos, o 

grande desafio para a Gestão Ambiental é prospectar o traçado final, ou seja, 

todos os locais de fundação das torres e acessos, em tempo hábil para que o 

IPHAN emita a anuência e, por sua vez, isto deve estar em consonância com o 

cronograma de implantação do empreendimento. 

   Portanto, o empreendimento em questão deve prospectar 

aproximadamente 1945 torres além dos acessos as mesmas. Neste contexto, é 

importante ressaltar que as prospecções arqueológicas seguem o traçado do 

empreendimento que por sua vez sofre alterações, levando assim a 

necessidade de reprospecções.  

 Logo, trata-se de um grande desafio para a Gestão Ambiental, pois 

exige um controle eficiente.  

6.4 ANÁLISE DESTA RELAÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL DO 

EMPREENDIMENTO  

 A análise Aspectos versus Impactos versus Medidas para um sistema de 

transmissão de energia de grande porte como o empreendimento Mata de 

Santa Genebra Transmissão S.A, apresenta uma grande relevância e ao 

mesmo tempo representa um desafio para a Gestão Ambiental. 
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 Dentro deste contexto, é válido destacar que a identificação dos 

aspectos ambientais, a avaliação dos impactos assim como a definição das 

medidas para prevenir, mitigar, compensar e potencializar tais impactos são 

definidas e propostas no Estudo de Impacto Ambiental – EIA que subsidia a 

obtenção da Licença Prévia – LP responsável por aprovar apenas a localização 

e concepção do mesmo, conforme definido pela CONAMA 237/97.  

 Sendo assim, o EIA representa uma ferramenta da Avaliação de Impacto 

Ambiental – AIA cujo objetivo é identificar os possíveis impactos ambientais 

decorrentes da implantação de um empreendimento a partir de um diagnóstico 

ambiental realizado antes que o mesmo esteja pronto e operando.  

  Contudo, neste momento o empreendimento ainda não apresenta um 

detalhamento executivo finalizado e os conceitos, todavia podem ser 

trabalhados e modificados.   

 Portanto, trata-se de um momento muito inicial no qual as alterativas de 

traçado ainda estão sendo avaliadas pela área técnica e as audiências públicas 

estão sendo realizadas, permitindo que as demandas da população sejam 

ouvidas. Isso consequentemente pode afetar as áreas que serão impactadas e, 

por conseguinte a forma como as medidas serão aplicadas.  

 Sendo assim, as ideias propostas no EIA ainda precisam ser 

amadurecidas e aprimoradas levando em consideração as alterações de 

traçado e as sugestões feitas pela comunidade impactada.  

 Seguindo esta lógica, posteriormente, as medidas sugeridas pelo EIA 

são mais desenvolvidas e detalhadas pelo Plano Básico Ambiental – PBA 

elaborado com o intuito de obter a Licença de Instalação – LI. O PBA apresenta 

todos os Programas Ambientais que são desenvolvidos ao longo da 

implantação do empreendimento a fim de lidar com os diversos impactos 

identificados e estabelece objetivos, metas, indicadores, público alvo, além de 

apresentar a inter-relação existente entre os programas propostos.  

 Neste momento, o empreendedor também deve apresentar ao órgão 

ambiental um detalhamento do projeto executivo, que muitas vezes ainda não 

está evoluído o suficiente quando da solicitação da LI junto ao órgão ambiental, 

que deve ser protocolada, considerando os prazos imputados no licenciamento 

ambiental e do cronograma de energização do empreendimento.  
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 Sendo assim, projetos executivos imaturos podem acarretar na 

necessidade de alterações de traçado, de acessos, de locação de canteiros de 

obras entre outras questões que alteram diretamente o impacto ambiental e, 

consequentemente, exigem uma complementação de estudos ambientais e 

autorizações específicas do órgão licenciador. Por esse motivo, uma gestão 

ambiental efetiva que acompanhe e fiscalize o andamento das obras, bem 

como as possíveis alterações de projeto são de suma importância para que as 

medidas de mitigação, minimização e compensação propostas sejam 

condizentes com a realidade do empreendimento e realmente controlem os 

impactos ambientais.  
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 7. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  

 Diante do que foi analisado pelo presente estudo, é possível destacar 

que no âmbito do meio físico a indução aos processos erosivos foi considerado 

o principal impacto ambiental decorrente da implantação da LT. Embora seja 

classificado como um impacto reversível, tendo em vista a existência de 

medidas eficientes capazes de minimizá-lo, existem diversas ações 

impactantes ao longo da etapa de implantação que geram processos erosivos 

de diferentes magnitudes. Além disso, a ocorrência deste impacto pode 

ocasionar outros impactos sobre o meio físico como o assoreamento de corpos 

hídricos. Desta forma, trata-se de um impacto que demanda um maior controle 

e atenção por parte da Gestão Ambiental de um projeto como este.  

 Em relação ao meio biótico, a perda da cobertura vegetal é vista como o 

principal impacto ambiental deste meio. Trata-se de um impacto responsável 

pela ocorrência de outros impactos, como a fragmentação de habitats e a 

evasão da fauna. Sendo assim, a utilização da Reposição Florestal como 

medida para compensar a supressão de vegetação e os impactos sobre a 

fauna representa um desafio para a Gestão Ambiental em encontrar hectares 

contínuos suficientes que permitam a criação de corredores ecológicos. Outro 

fator que torna a perda da cobertura vegetal um desafio para a Gestão 

Ambiental do presente empreendimento, é a entrega do material lenhoso 

suprimido aos proprietários a tempo, tendo em vista que isto ocorre em 

velocidades diferentes ao longo dos 880 km de LT. 

 Sobre o meio socioeconômico, os impactos considerados como 

principais foram a interferência em áreas produtivas, perda de benfeitorias e a 

interferência em sítios históricos e arqueológicos. Embora estes não sejam 

considerados impactos positivos e nem de alta relevância, ambos representam 

um grande desafio para Gestão Ambiental e Fundiária.   

 Sendo assim, por meio de todo levantamento feito, foi possível avaliar 

como o processo do Licenciamento Ambiental é capaz de influenciar nesta 

análise e, consequentemente, na Gestão Ambiental de um empreendimento.  

Desta forma, foi verificado que a identificação dos impactos ambientais e 

a definição das medidas propostas no Estudo de Impacto Ambiental – EIA a fim 

de viabilizar a obtenção da Licença Prévia – LP são definidas em uma etapa 
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muito inicial do projeto, e, portanto, o projeto executivo ainda está sendo 

amadurecido.  

A identificação de tais impactos é feita por meio de um diagnóstico 

ambiental que busca identificar um conjunto de elementos e processos que 

podem ser afetados pelas ações de um empreendimento. Estes elementos e 

processos podem ser vistos como aspectos socioambientais que poderão ser 

afetados direta ou indiretamente pelas ações do empreendimento.  

Logo, a solicitação das licenças ambientais segue uma sequência, a 

Licença Prévia (LP) é concedida quando o empreendimento é considerado 

ambientalmente viável e é solicitada com o protocolo do EIA/RIMA. Neste 

momento, o detalhamento do projeto executivo ainda não foi finalizado pelo 

empreendedor e os conceitos podem ser ainda trabalhados e alterados. A 

Licença de Instalação (LI), que autoriza o início das obras, entretanto, só pode 

ser solicitada pelo empreendedor após a obtenção da Licença Prévia e do 

protocolo do Plano Básico Ambiental - PBA.  

Neste caso, o projeto executivo deve ser detalhado e estar de acordo 

com as condicionantes previstas na Licença Prévia. Por fim, a Licença de 

Operação (LO) é concedida quando o empreendimento estiver construído e 

preparado para operar e a aquisição desta licença envolve o cumprimento das 

condicionantes previstas na LI e dos Programas Ambientais contemplados no 

PBA. 

Portanto, mesmo após a obtenção da LP e a elaboração do Plano 

Básico Ambiental – PBA que define as medidas que serão implantadas podem 

ocorrer mudanças de projeto, isto implica em alterações nos impactos 

ambientais, como por exemplo, a interferência em sítios históricos e 

arqueológicos e a supressão de vegetação. 

Sendo assim, fica clara a necessidade de um alinhamento entre a área 

técnica do projeto e a Gestão Ambiental do mesmo. Logo, a área de meio 

ambiente precisa acompanhar as atividades construtivas. 

 Percebe-se, portanto, que a análise acerca dos Aspectos versus  

Impactos versus Medidas na etapa de implantação do sistema de transmissão 

Mata de Santa Genebra Transmissão S. A. e suas implicações sobre a Gestão 

Ambiental do presente projeto identificaram desafios que podem ser verificados 
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em outros sistemas de transmissão de energia, como é o caso do controle dos 

processos erosivos e as medidas de controle da supressão de vegetação.  

Contudo, outros impactos, principalmente aqueles referentes ao meio 

socioeconômico, revelam características particulares do empreendimento em 

questão que dizem respeito à sua dimensão e à região do Brasil onde foi 

construído.  
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8 - RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS  

 

 O presente estudo permitiu identificar e analisar os principais impactos 

ambientais, seus respectivos aspectos e medidas aplicadas para a implantação 

de um Sistema de Transmissão de Energia Elétrica específico chamado Mata 

de Santa Genebra Transmissão S.A. Adicionalmente, foram avaliados os 

principais desafios para a Gestão Ambiental. 

 Contudo, é possível verificar que este estudo apresenta algumas 

limitações que poderiam ser melhor desenvolvidas por meio de estudos 

complementares. Diante disso, é recomendado um aprofundamento e 

desenvolvimento dos seguintes pontos: 

 

1º - Análise dos impactos ambientais nas etapas de planejamento e 

operação: O estudo em questão analisou os impactos ambientais identificados 

na etapa de implantação, contudo muitos impactos desta etapa aparecem na 

fase do planejamento e outros duram até a operação; 

 

2º - Comparação com outros projetos de transmissão de energia elétrica: 

O estudo de caso realizado permitiu identificar os principais desafios para a 

Gestão Ambiental deste tipo de empreendimento na fase de implantação, mas 

o estudo carrega as particularidades do empreendimento selecionado. Dessa 

forma, a comparação com outros projetos de transmissão de energia poderia 

contribuir para reforçar a análise realizada e também identificar outros desafios 

principalmente no que diz respeito ao meio socioeconômico; 

 

3º - Comparação com projetos de transmissão de energia cujo 

licenciamento é estadual: O empreendimento Mata de Santa Genebra 

atravessa dois estados e, portanto, o Licenciamento ocorre a nível federal, ou 

seja, o órgão ambiental licenciador é o IBAMA. Sendo assim, a comparação 

com um empreendimento licenciado a nível estadual, permitiria verificar como 

os impactos são tratados na esfera estadual;  
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4º- Verificar após a implantação do projeto a efetividade das medidas 

previstas nos Programas Ambientais voltados para os impactos 

considerados mais desafiadores: Como o empreendimento Mata de Santa 

Genebra ainda se encontra em etapa de implantação, muitas medidas 

associadas a mitigação, compensação e prevenção dos impactos ainda estão 

sendo implantadas. Desta forma, não é possível verificar a efetividade de todas 

medidas. Logo, seria interessante que depois de finalizada a implantação tais 

Programas Ambientais fossem avaliados a fim de analisar quais medidas foram 

realmente satisfatórias.  
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