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RESUMO 

 
As linhas de transmissão são elementos de extrema relevância na cadeia produtiva 
de energia elétrica, uma vez que não importa a forma de geração, a fonte de energia 
ou as distâncias a serem percorridas elas serão sempre o elo entre as fontes 
geradoras e os centros de consumo. O estado do Paraná, devido a sua grande rede 
de hidrografia, tem como característica ser um grande produtor de energia, e esta 
característica obrigou a população paranaense a conviver com inúmeras linhas de 
transmissão (LTs) em suas mais diversas configurações. Como tudo na sociedade 
moderna, a tecnologia e a mudança dos padrões sociais e econômicos forçaram 
esse produto a uma evolução, e esta evolução em busca de soluções mais 
adequadas as necessidades da sociedade moderna, levaram à criação de uma 
variante tecnológica das LTs totalmente adaptadas à instalação em ambientes 
urbanos — a LT compacta urbana. Infelizmente, o arcabouço legal disponível não 
sofreu as adaptações necessárias com a mesma velocidade, causando vazios 
legislativos, classificações e interpretações errôneas em termos de processo de 
licenciamento. O presente trabalho tem como objetivo identificar o grau de impacto 
deste tipo de LTs, comparando-a com as LTs rurais, identificando quais são os 
impactos passíveis de serem a ela creditados,  discutindo  e sugerindo ações 
capazes de mitigar impactos negativos ou potencializar os impactos positivos.  A 
metodologia adotada partiu de um levantamento bibliográfico do estado da arte das 
LTs no estado do Paraná para, assim, por meio de um levantamento sob três pontos 
de vista distintos (profissionais, bibliografia e pessoas impactadas) identificar os 
impactos positivos e negativos oriundos deste tipo de empreendimento. Após o 
mapeamento desses impactos, uma discussão levou à identificação do potencial de 
impacto desse elemento no ambiente onde está inserido, identificando-o de uma 
forma mais consistente e objetiva, propondo ações capazes de mitigar ou eliminar os 
impactos negativos e potencializar os impactos positivos, terminando com a 
proposição de um termo de referência de um RAS mais adequado a esta nova 
tecnologia. Essa discussão resultou em observações muito claras a respeito do 
baixo potencial de impactos deste tipo de LT, demonstrando que incluí-la no mesmo 
processo de licenciamento das LTs rurais seria um desperdício de dinheiro e tempo 
tanto dos órgãos licenciadores quanto das empresas proprietárias; tempo e estrutura 
que poderiam ser mais bem empregadas em projetos com potencial de impactos 
muito superiores. 
 
Palavras-chave: Linhas de transmissão, meio ambiente, impactos urbanos, 
licenciamento ambiental, linhas compactas urbanas.  
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ABSTRACT 

 
The transmission lines are elements of extreme relevance in the production of 
electricity, once it doesn’t matter the way it has been generated, the source of the 
energy or the distances to be covered, they will always be the linking point between 
the generating sources and the consumption centers. The State of Paraná, due to its 
great hydrograph, has as a characteristic to be a great producer of the electricity, and 
this feature has forced the population of Paraná to live with countless transmission 
lines (TLs) in their most diverse designs. Technology, as well as everything else in 
modern society sn the changing of social and economic standards, have force this 
product to evolve, and this evolution in search of more adequate solutions trying to 
match up the needs of the modern society, have led to the creation of technological 
variety of  TLs totally adapted to the urban environment, the compact urban LT. 
Unfortunately, the set of laws which are available has not had any of the required 
adaptations, causing the laws to have gaps, wrong classifications and 
misinterpretations when the licensing process is concerned. The present work aims 
at identifying  the level of the impacts of the TLs, by comparing in to the rural TLs, 
identifying the possible impacts that can be credit to it, discussing and advising on 
actions that are able to mitigate negative impacts or enhancing the positive ones. 
The methodology used has had as a starting point  a bibliographic research of TL´s 
state of the art in the State of Paraná, so that, based in study concerning tree distinct 
points of view (professional, bibliographic as the impacted people) identify the 
positive and negative impacts that come from this king of construction. After ,aping 
those impacts, we are enable to identify the possible impact this element might have 
on the environment it will be inserted, identifying it in a more consistent and 
straightforward way, proposing actions that can mitigate or eliminate the negative 
impacts and enhance the positive ones, proposing a RAS reference term more 
adequate to this new technology. As a result of this discussion, some very clear 
observations of the low possible impacts of this kind of TL were found, showing that 
adding it to the same licensing process of rural TLs would be a waste of both money 
and time for both the licensing organs as well as for the companies, time and 
structure wich could be better employed in projects with very high possible impacts.  
 
Key-words: Transmission Lines, environment, urban impacts, environmental 
licensing, compact urban transmission lines. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. HISTÓRICOS DA ENERGIA E LINHAS DE TRANSMISSÃO 
 

Embora ninguém discuta a utilidade e a importância da energia elétrica na 

história da humanidade, esta é uma convivência que aconteceu de forma definitiva  

a partir de 1870. Conforme relata Labegalini (1992), “as primeiras aplicações de 

caráter econômico de energia elétrica datam de 1870, aproximadamente, época em 

que as máquinas elétricas (dínamos e motores de corrente contínua) atingiram o 

estágio que permitiu seu uso na geração e na utilização da energia elétrica como 

força motriz”. A partir deste momento a energia elétrica passou a ser considerada 

como opção energética para a iluminação a gás e às máquinas estacionárias ou 

locomóveis a vapor (carvão ou lenha). 

Em um primeiro momento, a energia foi oferecida em corrente contínua (CC) 

na tensão de 110 V e, como cita Labegalini (1992), a primeira empresa de energia 

constituída para gerar e vender energia elétrica aos interessados foi instalada em 

Nova Iorque, e possuía dínamos acionados por máquinas a vapor e contava com 

uma rede de distribuição de 1600 m subterrânea fornecida para uso geral. Com o 

advento da lâmpada incandescente em iluminação pública e residencial, a aceitação 

foi imediata e exigiu ampliações. 

Nesse cenário, e em virtude das limitações técnicas impostas pela 

tecnologia de geração e transmissão em corrente contínua, não havia a 

possibilidade de se vencer grandes distâncias, o que também impossibilitava o 

aproveitamento do potencial energético hidráulico. Aqui começa a se configurar a 

importância do elemento LT dentro do sistema elétrico. O primeiro grande 

desenvolvimento nesse campo adveio com o desenvolvimento da corrente alternada 

na França, com a invenção dos transformadores, permitindo assim o transporte 

econômico da energia a distâncias maiores por meio da elevação da tensão.  Como 

exemplo dessa evolução tem-se, como cita Labegalini (1992), “o direito de uso deste 

sistema nos Estados Unidos foi adquirido por George Westinghouse, em 1885, que, 

já em início de 1886, instalou uma rede em CA (corrente alternada) para iluminação 

pública com 150 lâmpadas”. As vantagens apresentadas por esse sistema de CA 

sobre o sistema CC fizeram com que o sistema de CA se desenvolvesse de forma 
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mais rápida e contínua, mostrando mais adequabilidade às diversas necessidades 

da sociedade. 

Uma busca por bibliografia referente ao histórico da evolução das LTs no 

Brasil evidenciou a falta de informações a esse respeito, mas, a seguir, tem-se um 

levantamento executado por Labegalini (1992), que traça um panorama da evolução 

desse elemento no Brasil: 

1883 – primeira linha de transmissão de que se tem registro no Brasil, na 

cidade de Diamantina, Minas Gerais; com aproximadamente 2 km de comprimento; 

1901 – entrada em serviço da central hidroelétrica de Santana do Parnaíba, 

da então São Paulo Tramway Light and Power Co. LTd. e suas primeiras linhas de 

tensão 40 kV; 

1914 – entrada em serviço da central hidroelétrica Itupararanga, da mesma 

empresa que introduziu o padrão de 88 kV, que até hoje se mantém; 

1945 a 1947 – foi construída a primeira linha 230 kV no Brasil, com 

aproximadamente 330 km, destinada a interligar os sistemas Rio Light e São Paulo 

Light. 

 Em virtude do crescimento acelerado do País, consequentemente, ocorreu 

um aumento da demanda por energia elétrica, resultando em um crescimento 

vertiginoso do setor nos últimos 60 anos. O Brasil partiu da década de 1950, quando 

havia poucos empreendimentos no setor, para um total de 87.286 km instalados de 

LTs em 2008. (ONS, 2007). 

No Brasil, graças à diversidade ambiental e à grande extensão territorial, 

cada região foi agraciada com um número diferente de opções energéticas. Essa 

variedade, aliada ao constante aumento da demanda por energia, acabou gerando o 

desafio de se descobrir cada vez mais fontes e possibilidades energéticas.  

O conhecimento dos recursos e reservas energéticas é fundamental para se 

planejar o desenvolvimento nacional. A cada ano, novas jazidas e novas tecnologias 

de aproveitamento de potenciais energéticos são descobertas, o que proporciona 

aumentos constantes no cenário nacional calculado dos recursos disponíveis. Mas 

todo esse diversificado cenário energético gira em torno de um elemento comum — 

as LTs. Independente da forma de geração de energia, esse elemento é o 

responsável pela condução desse potencial de suas fontes até os grandes centros 

consumidores.   
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O crescimento da oferta de energia elétrica tem efeitos na produção e na 

renda de uma comunidade. É de se esperar que essa mesma expansão da 

economia se constitua em fator incessante de crescimento da necessidade de 

energia elétrica. 

As novas etapas do desenvolvimento requerem disponibilidade crescente de 

energia elétrica face à aceleração do crescimento industrial e à diversificação 

estrutural da economia, traduzíveis na urbanização progressiva.  

As LTs são elementos de vital importância para o cenário energético 

nacional, pois possibilitam o transporte de energia das fontes geradoras até os 

centros de consumo. Característica importante em um país como o Brasil, onde a 

matriz energética é dominada pela energia hidrelétrica, energia esta gerada longe 

dos grandes centros de consumo. 

O Brasil possui duas características básicas que, por si só, determinam a 

configuração do sistema elétrico nacional: o grande potencial hidrelétrico nacional —

246.133 MW entre implantado e estimado (ELETROBRAS, 2008); e as grandes 

distâncias territoriais — 8 514 215,3 km2 de área (IBGE, 2008). Essas características 

associadas configuram a grande necessidade de empreendimentos de transmissão 

cada vez mais vultosos.  

O estado do Paraná, por sua capacidade de geração de energia, se 

caracteriza como peça importante desse mercado estratégico, pela grande oferta de 

energia gerada e seu sistema de interligação eficiente e organizado.  

 

1.1.1. Histórico das linhas de transmissão no Paraná 

 
O estado do Paraná tem, no total, 120 empreendimentos em operação.  O 

estado possui o terceiro parque gerador de energia elétrica do País, com capacidade 

instalada de 17 731 764 kW, o que representa 16,86% da capacidade do Brasil, 

inferior apenas aos parques geradores de São Paulo e Minas Gerais, com 21,57% e 

17,58%, respectivamente (ANEEL, 2008). O parque gerador do Paraná está 

distribuído da seguinte maneira: (Fonte – ANEEL, 2008) 

− Central Geradora Hidrelétrica (CGH) – 22 unidades; 

− Central Geradora Eolielétrica  (EOL)  – 1 unidades; 
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− Pequena Central Hidrelétrica (PCH) – 31 unidades; 

− Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) – 19 unidades; 

− Usina Termelétrica de Energia (UTE) – 47 unidades.  

 

No estado do Paraná, a concessionária de energia responsável pelo 

abastecimento do mercado ao consumidor é a Companhia Paranaense de Energia –

Copel; assim, cabe aqui algumas informações referentes a essa empresa.  

A Copel possui, em seus ativos, um total superior a 7.265 km de LTs, 

divididas em tensões que vão de 69 a 525 kV (COPEL, 2007).  

O contexto histórico das LTs no estado materializa-se basicamente por meio 

da história da Copel. Percebe-se que a evolução energética do Paraná foi bastante 

intensa nas décadas de 1960 e 1970 pela execução do Programa Estadual de 

Transmissão. No ano de 1973, a Copel concluiu a implantação do anel de 

transmissão que circunda o estado.  Esse anel é elemento básico do sistema, 

garantindo o suprimento de energia a todas as regiões paranaenses. Com o 

surgimento de novos pólos industriais no Paraná, foram desenvolvidos estudos para 

implantar anéis elétricos nas principais cidades do estado. Na sequência, Curitiba, 

Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Cascavel tiveram seu anel implantado. Nas 

figuras 1, 2 e 3 se pode observar a evolução do sistema de transmissão no estado. 



5 

 
Figura 01 – Sistema de transmissão do Paraná em 1960. 
Fonte – Arquivo Copel Transmissão. 
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Figura 02 – Sistema de transmissão do Paraná em 1997. 
  Fonte – Arquivo Copel Transmissão. 
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 Figura 03 – Sistema de transmissão do Paraná em 2007. 
 Fonte – Arquivo Copel Transmissão. 
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As figuras 1, 2 e 3 não demonstram apenas a evolução do sistema de 

transmissão da Copel e, sim, do estado do Paraná, uma vez que nem todas as 

estruturas de transmissão disponíveis no estado são de sua propriedade e é clara a 

relação entre demanda, disponibilidade de energia e o desenvolvimento social. O 

governo do estado do Paraná, por meio da concessionária de energia, faz uso amplo 

das LTs como elemento disseminador de desenvolvimento, disponibilizando energia 

para suprir as demandas das comunidades e definindo, assim, os vetores de 

desenvolvimento do estado. 

 

1.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 
 

Para ser possível a analise dos impactos de um determinado elemento na 

sociedade, é indispensável a consideração de sua influência aos elementos 

denominados socioeconômicos. O ambiente urbano é proveniente do processo de 

troca entre a base natural de uma cidade, a respectiva sociedade ali existente e a 

infraestrutura ali construída, ou seja, o ambiente urbano é resultado da interação 

destes três elementos que são indissociáveis, uma vez que, ao mesmo tempo, são 

condicionantes e resultantes um do outro.  

Os aspectos socioeconômicos traçam os limites dessa interação entre a 

base natural, a sociedade e o construído, e, ao se considerar os efeitos dos 

impactos sobre esses elementos, estará sendo definida a capacidade impactante da 

LT sobre o ambiente urbano.  Em estudos ambientais de LTs, os elementos que 

normalmente compõem os aspectos socioeconômicos são: 

− modo de vida, população da área diretamente afetada, mapeamento e 

caracterização da população; 

− estrutura fundiária; 

− uso e ocupação do solo; 

− patrimônio histórico e cultural; 

− infraestrutura da área diretamente afetada, análise dos diferentes espaços 

que a compõe; 

− sistema viário (ruas, entroncamento, avenidas, etc.); 
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− planos e programas públicos da área de influência; 

− elementos de tensão social (setores sociais afetados e interessados em riscos 

e benefícios gerados pelo empreendimento); 

− sistemas de desapropriação (utilidade pública, avaliação de propriedades e 

benfeitorias, relocações, acordos amigáveis e judiciais, etc.); 

− verificação de planos diretores dos municípios; 

− entrevistas com impactados da área de influência direta do empreendimento. 

 

Após a visualização dos elementos que compõem a análise dos impactos 

socioeconômicos, fica muito clara a importância do levantamento de quais deles são 

impactados pelo empreendimento, pois eles, por sua característica de proximidade 

com a sociedade, refletem diretamente a capacidade impactante do 

empreendimento na sociedade urbana. 

 

1.3. ASPECTOS LEGAIS 

 
 

Existe vasta literatura, inúmeros artigos e trabalhos relativos ao 

licenciamento do que pode ser chamado de tipo mais comum de LT, a rural. O 

processo de licenciamento de LTs compactas ainda se faz por meio de adaptações 

dos processos existentes, sem estabelecimento de um diálogo específico para 

ambientes urbanos. 

No Paraná, o órgão responsável pelo controle, mapeamento e identificação 

dos impactos ambientais provenientes das LTs é o Instituto Ambiental do Paraná –

IAP, que, por meio da legislação existente, vem buscando promover um controle 

mais adequado desses elementos. E é nessa intersecção das novas tecnologias 

com a legislação existente que se encontram os principais problemas de critérios de 

licenciamento, uma vez que as leis não conseguem acompanhar a velocidade de 

desenvolvimento das LTs, causando uma série de classificações e interpretações 

errôneas, fruto de vazios legislativos e sombreamentos de leis federais, estaduais e 

municipais. 

O desenvolvimento de novas opções tecnológicas é uma atividade 
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importante para qualquer país que aspire tornar-se uma nação desenvolvida, mas a 

adequação dessas tecnologias ao contexto técnico e social é tão importante quanto 

seu desenvolvimento. De nada vale uma nova tecnologia — na qual existe uma série 

de inovações — se, no momento de sua aplicação na sociedade, acaba limitada por 

legislações ultrapassadas e classificada segundo os mesmos critérios que os 

produtos menos desenvolvidos. 

A legislação está cada vez mais restritiva, e a opinião pública, com isso, vem 

assumindo seu lugar de direito, ou seja, o ambiente urbano e social se mostra cada 

vez mais sensível às inserções tecnológicas.  
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2. OBJETIVOS  
 

2.1.1. OBJETIVO GERAL 

 
Este trabalho tem como objetivo geral discutir os elementos considerados no 

licenciamento ambiental de LTs urbanas compactas, bem como sugerir quais seriam 

os mais adequados para compor o termo de referência de um RAS de linhas 

compactas urbanas, segundo o modelo desenvolvido pela Companhia Paranaense 

de Energia.  

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Para se atingir o objetivo geral deste trabalho, os seguintes objetivos 

específicos deverão ser atingidos: 

 

− executar um levantamento do histórico do sistema de transmissão do estado 

do Paraná inserido em ambientes rurais e urbanos; 

− reconhecer, na legislação vigente, quais as leis aplicáveis ao licenciamento 

de LTs rurais e urbanas compactas; 

− levantar os impactos ambientais e socioculturais provenientes das LTs 

segundo três visões: dos pesquisadores e profissionais de cada área 

envolvida, da bibliografia existente e dos proprietários das áreas impactadas 

pelas LTs; 

− discutir os possíveis impactos ambientais e socioculturais das LTs passíveis 

de serem extrapolados para as LTs compactas urbanas; 

− sugerir medidas mitigadoras ou potencializadoras aos impactos identificados 

como passíveis de serem causados por linhas compactas urbanas; 

− relacionar os elementos mais significativos, segundo as visões analisadas 

que deverão compor um termo de referência do RAS de uma LT compacta 

urbana.  
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3. METODOLOGIA  

 
Esta pesquisa foi executada a partir de um levantamento de informações 

primárias e secundárias, seguida de análise das publicações disponíveis sobre o 

objeto de estudo deste trabalho, utilizando-se de livros, trabalhos apresentados em 

seminários, documentos e artigos disponíveis na WEB, além de contato com 

profissionais especialistas das áreas envolvidas no tema do trabalho. 

3.1.1. CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO 

 
Segundo definições acadêmicas sobre o universo das pesquisas, pode-se 

classificar este estudo em pesquisa aplicada, pois, segundo Silva e Menezes (2001), 

“pesquisa aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à 

solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. 

De acordo com esse ponto de vista, o presente trabalho encaixa-se 

perfeitamente nesse conceito, pois se propõe a solucionar um problema específico 

de interesse local, como a discussão de parâmetros para o licenciamento ambiental 

de LTs urbanas. 

No tocante à forma como o estudo abordará o problema, tem-se ainda, 

segundo a visão de Silva e Menezes (2001): 

 
A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos 
e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 
dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os 
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e 
seu significado são os focos principais de abordagem. 

 

Levando-se em consideração esse ponto de vista, este estudo se enquadra 

como pesquisa qualitativa, pois não utiliza nem uma técnica estatística para expor 

suas considerações e se utiliza do ambiente natural para retirar seus elementos.  

Essa ideia, reforçada pelos conceitos de (TRIVIÑOS, 1987), afirma que a 

abordagem qualitativa pressupõe a observação dos múltiplos aspectos de uma dada 

realidade, tais como os elementos subjetivos vinculados às percepções e à dinâmica 
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das interações de indivíduos e grupos por meio de seus significados para os 

envolvidos, de modo que se possa entender a natureza de um fenômeno social.  

Ao enquadrar este estudo segundo o ponto de vista de seus objetivos, pode-

-se lançar mão dos conceitos de Gil (1991), que afirma existirem três tipos básicos 

de linhas de pesquisa: 

 

− Pesquisa Descritiva 

− Pesquisa Explicativa 

− Pesquisa Exploratória 

 
De acordo com esse ponto de vista, o presente trabalho pode ser 

classificado como pesquisa exploratória, já que tem por objetivo proporcionar maior 

familiaridade e lançar a luz do conhecimento sobre os parâmetros aplicáveis ao 

licenciamento de LTs urbanas, baseado em Gil (1991), que define pesquisa 

exploratória assim: 

 
tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema com 
vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Estas pesquisas 
envolvem levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 
estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas 
Bibliográficas e Estudos de Caso. 

 
Além disso, pode-se classificar este trabalho como estudo de caso, uma vez 

que foi empregada a metodologia descrita na busca de maiores conhecimentos 

sobre o impacto das LTs urbanas no padrão da Copel e dentro do estado do Paraná. 

Na análise do conteúdo, predominou o uso do método dedutivo que, 

segundo Gil (1999), “Por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem 

descendente, de análise do geral e, a seguir, desce ao particular. O raciocínio 

dedutivo parte de princípios considerados como verdadeiros e indiscutíveis para 

chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de 

sua lógica”.   

Na determinação da amostra foi utilizada a técnica de amostra não 

probabilística, com amostragem por conveniência que, segundo Malhotra (2002),  
é uma técnica de amostragem não probabilística que procura obter uma 
amostra de elementos convenientes. A seleção das unidades amostrais é 
deixada, em grande parte, a cargo do entrevistador. Não raramente os 
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entrevistados são escolhidos, pois se encontram no lugar exato no 
momento certo.  
 

De todas as técnicas de amostragem disponíveis, a amostragem por 

conveniência é a que menos consome tempo e dinheiro. As unidades amostrais são 

acessíveis, fáceis de medir e cooperadoras. Como este estudo não irá buscar 

generalizações acerca das respostas aqui levantadas e busca unicamente criar um 

modelo de RAS aplicável a LTs compactas urbanas no estado do Paraná, esta é 

uma metodologia passível de ser usada, pois é extremamente adequada a 

pesquisas exploratórias. 

3.1.2. METODOLOGIA APLICADA 

 
Este estudo está dividido em sete partes básicas:  

− levantamento bibliográfico do referencial teórico a respeito do tema 

estudado; 

− pesquisa na bibliografia técnica (EIA/RIMA, RAS, EIV, etc.) disponível dos 

impactos estudados e creditados a LTs rurais; 

− entrevistas com pesquisadores e especialistas envolvidos no 

desenvolvimento de trabalhos de levantamento de impactos ambientais do 

setor elétrico; 

− levantamento da percepção de impactos de LTs por pessoas atingidas 

pelo empreendimento; 

− discussão das três visões acerca de impactos de LTs e posterior análise 

de quais se aplicam a LTs compactas urbanas; 

− proposição de ações estratégicas que possibilitem a redução ou 

potencialização dos impactos relativos às linhas compactas urbanas; 

− discussão acerca de quais elementos devem ser considerados na 

adequação de um RAS às linhas compactas urbanas. 

Parte-se, inicialmente, de uma abordagem teórica, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica e documental na busca de elementos capazes de colaborar no 

estabelecimento de conceitos para o desenvolvimento da dissertação. Esta pesquisa 

lançará mão de estudos de EIA/RIMA e RAS de LTs instaladas no estado do 

Paraná, disponíveis nos acervos da Copel e do IAP, bem como de trabalhos 
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apresentados em seminários do setor, tais como: Seminário Nacional de Produção e 

Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE), Comitê Nacional Brasileiro de Produção 

e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRÉ – Brasil). Assim sendo, esta pesquisa 

bibliográfica servirá como apoio para as discussões acerca dos impactos ambientais 

atribuídos às LTs e identificação de quais deles são relatados pelos estudos.  

Esta análise, por uma questão metodológica que objetiva facilitar a 

comparação com as demais percepções (pesquisadores e público atingido), será 

descrita neste estudo segundo uma estrutura comum a todos os elementos 

pesquisados, na qual os impactos serão classificados segundo os seguintes 

critérios: 

− fase da ocorrência; 

− natureza; 

− probabilidade de ocorrência; 

− duração; 

− importância; 

− possibilidade de reversão; 

− possibilidade de potencialização; 

− área de especialidade. 

  A segunda etapa será caracterizada por entrevistas com profissionais das 

áreas envolvidas na criação de EIA/RIMA, RAS e EIV de LTs, tais como: 

− biólogos; 

− engenheiros florestais; 

− sociólogos; 

− arqueólogos; 

− engenheiros civis; 

− arquitetos; 

− técnicos ambientais,entre outros. 

Foram escolhidos, segundo a técnica de amostragem não probabilística, por 

conveniência, 12 profissionais de reconhecido saber atuantes na execução de 

estudos ambientais que envolvam elementos do setor elétrico, tais como: usinas 

hidroelétricas, LTs, subestações, etc. Esses profissionais foram selecionados 

segundo alguns critérios: estarem na região de Curitiba, serem atuantes na 
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execução de EIA/RIMA, não possuírem vínculo com nenhum projeto em andamento 

com a Copel e conhecerem o processo de licenciamento de LTs adotados no 

Paraná. 

As ferramentas de pesquisa utilizadas foram entrevistas diretas, abertas, que 

seguiram um roteiro previamente definido (APÊNDICE 01) com o objetivo de se 

manter os mesmos critérios de análise utilizados no tópico de análise documental. 

As entrevistas foram gravadas e tiveram seus resultados transcritos neste estudo. 

As entrevistas foram divididas em três partes distintas.  

A primeira buscou a percepção de cada profissional sobre os impactos 

(positivos e negativos) das LTs rurais dentro de sua área de estudo, segundo os 

critérios mencionados anteriormente. Cada pesquisador foi confrontado com uma 

matriz de impactos (APÊNDICE 02) resultante da primeira análise documental e, 

sobre essa matriz, exprimiu sua opinião acerca da classificação de cada um dos 

impactos, podendo opinar sobre eles e completar com impactos ainda não 

relacionados.  

A segunda etapa das entrevistas procurou identificar qual o conhecimento 

que o entrevistado possuía acerca de LTs compactas urbanas; caso não estivesse 

familiarizado com essa nova tecnologia, recebia informações a respeito de 

características técnicas, processo de construção e operação e de quais elementos 

foram retrabalhados para inserção no ambiente urbano, complementando com a 

exibição de fotos de projetos já implantados. Em seguida, o entrevistado era 

estimulado a fazer uma análise, segundo sua experiência e percepção, de quais 

daqueles impactos classificados para linhas rurais poderiam ser extrapolados para 

linhas compactas urbanas. 

A terceira e última etapa dessas entrevistas procurou identificar qual o nível 

de conhecimento deste profissional acerca do processo de licenciamento de LTs e, 

caso ele não conhecesse o processo, era submetido a uma explanação de quais 

eram os procedimentos exigidos pelo órgão ambiental para linhas rurais.  Então, era 

convidado a expor a sua opinião sobre quais etapas do licenciamento tradicional de 

LTs rurais podem ser aplicáveis a linhas compactas urbanas. Essas entrevistas 

foram realizadas no período de junho a novembro de 2008.  

Dando sequência ao levantamento de diversas visões acerca de impactos 

de LTs, a etapa seguinte foi composta do levantamento de elementos que 
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compreendessem a identificação da opinião dos consumidores impactados por um 

empreendimento de uma linha compacta urbana. Para esta etapa, o 

empreendimento escolhido foi a LT 69 KV – Santa Mônica – Quatro Barras (Copel), 

para o qual foi desenvolvido, em março de 2008, um estudo de impacto de 

vizinhança (EIV), pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC). 

Esse estudo contou com vasto levantamento bibliográfico e com entrevistas com 58 

consumidores afetados pela construção da linha compacta urbana, que representam 

25% do total de pessoas diretamente impactadas. 

Uma vez identificados os três pilares de análise, procede-se então uma 

análise empírica entre os impactos de linhas rurais e linhas urbanas, comparando os 

impactos percebidos por estudiosos das diversas áreas envolvidas, a comunidade 

afetada e os estudos de projetos implementados, discutindo sua aplicabilidade para 

linhas compactas urbanas, justificando pelas características técnicas e elementos 

levantados na pesquisa documental.   

Os impactos são discutidos um a um, quando possível, com a sugestão de 

medidas capazes de neutralizar ou potencializar os impactos aplicáveis a essa nova 

tecnologia, com base nos conceitos, impactos e experiências estudadas. 

Finalizando, discute-se os resultados provenientes das pesquisas e se 

estabelece uma formatação aplicável ao licenciamento de LTs compactas urbanas, 

sugerindo-se os elementos principais que devem compor um termo de referência do 

RAS desse tipo de empreendimento.  
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4. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 
 

Segundo Fuchs (1982), “As linhas de transmissão de energia elétrica 

constam fundamentalmente de duas partes distintas. Uma parte ativa, representada 

pelos cabos condutores, (...) que servem de guias aos campos elétrico e magnético, 

agentes do transporte de energia. E uma parte passiva constituída pelos isoladores, 

ferragens, e estruturas, que assegura o afastamento dos condutores do solo e entre 

si”. 

Essa definição, embora muito simplista, define com propriedade a estrutura 

básica de uma LT.  Nos dias atuais, as LTs não se limitam a apenas conduzir 

energia dos centros geradores às grandes cidades, mas são responsáveis também 

pela sua capilarização dentro dos centros urbanos. 

Para Hoffmann (2003), 

 
Linhas aéreas de transmissão de energia elétrica são construções que se 
destinam ao transporte de energia elétrica das fontes geradoras (por 
exemplo, uma usina de energia elétrica ou uma subestação de alta tensão) 
ao consumidor (uma fábrica, ou outra subestação de distribuição de 
energia). (...) para a construção de uma linha de transmissão é necessário 
um projeto de engenharia o qual tem características de ser temporário único 
e de elaboração progressiva (...).  

 

Assim sendo, por meio das definições dos autores entendemos a essência e 

a importância das LTs para a sociedade moderna. 

Entre as principais decisões acerca da construção de uma linha de 

transmissão está a escolha de seu traçado; e essa escolha deve seguir algumas 

diretrizes.  

Além das determinações básicas da NBR 5422, existem algumas 

condicionantes a serem observadas na definição de traçados de LTs aéreas urbanas 

ou rurais, entre elas pode-se destacar: 

− viabilidade opcional de acompanhar alguma linha existente, a fim de 

reduzir custos, aproveitando ganhos relativos à manutenção das linhas em 

conjunto e devido à faixa de segurança mais estreita; 

− impedimentos por benfeitorias ou construções onerosas; 
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− impedimentos por planejamento ou existência de obras de grande vulto, 

ou obras de interesse social, tais como: rodovias, ferrovias, oleodutos, 

gasodutos, adutoras, linhas de transmissão, loteamentos, barragens, 

aeroportos, aeródromos, refinarias, igrejas, colégios, hospitais, cemitérios, 

tudo mais que possa vir a se constituir como obstáculo à passagem da 

linha de transmissão; 

− impedimentos por obstáculos naturais, tais como: grandes áreas de matas, 

região serrana muito acidentada, travessias de grandes rios sujeitos à 

inundação, grandes extensões de terrenos com solos de fraca 

constituição, etc. 

Nos dias atuais, somados a essas condicionantes, encontram-se os 

aspectos relativos a impactos socioambientais e econômicos das regiões atingidas, 

uma vez que as comunidades não devem sofrer nenhum tipo de perda com a 

convivência com esse dispositivo.  

Essa preocupação vem definindo algumas diretrizes adicionais que devem 

ser respeitadas pelas empresas interessadas em implementar uma linha de 

transmissão, como afirma Itaipu Binacional (1980): 

− Evitar rotas de fácil visualização de estradas muito frequentadas, pontos 

de parada e descanso ou mirantes panorâmicos e mesmo estradas de 

ferro; 

− Evitar uso de suportes nas linhas do horizonte ao atravessar terrenos 

acidentados; 

− Fazer uso de coberturas naturais oferecidas por árvores e contornos do 

terreno; 

− O traçado que apresentar dificuldades de acesso e a construção de 

estradas de serviço pode criar impactos maiores que a própria linha 

durante a sua construção, devido ao uso de veículos fora de estrada e 

helicópteros durante a construção. 

Em áreas densamente povoadas, pode ser interessante agrupar elementos 

contrastantes, e uma escolha adequada pode ser o paralelismo a rodovias, ferrovias, 

etc. 

Com se percebe nas condicionantes de traçado apresentadas, o aspecto 
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relevante na escolha de traçados, atualmente, encontra-se na convivência entre 

seres humanos e LTs, problema este agravado em ambientes urbanos onde a 

proximidade se torna crítica e necessitam-se de soluções especiais como as LTs 

compactas urbanas. 

4.1. LINHAS DE TRANSMISSÃO TIPO RURAL 

 
A função maior de uma LT é transportar energia gerada nas centrais de 

geração até os centros de consumo. Em um país de dimensões continentais como o 

Brasil, é natural que a grande maioria das LTs seja as que se encaixam na categoria 

denominada de linhas rurais. Como afirma Itaipu Binacional (1980), 

 
(...) se atentarmos para o fato de que o crescente consumo de energia no 
País vai exigir, no futuro, um aproveitamento muito mais intenso dos 
mananciais hidroelétricos, única fonte segura e confiável de energia de que 
dispõe o Brasil. Às usinas hidroelétricas devemos associar uma vasta rede 
de linhas de transmissão de todos os níveis de tensão, em alguns casos, 
talvez, ainda mais elevados do que os atuais, podendo apresentar, em 
algumas regiões, densidades de linhas ainda maiores do que o caso Itaipu.  

 

Linhas rurais são aquelas que estão inseridas em paisagens com baixa 

densidade populacional, caracterizadas pelo uso da terra para atividades rurais. É a 

materialização da imagem atribuída ao elemento LTs; em função de ser o tipo mais 

comum, assumiu a posição de referência de imagem desse elemento na mente da 

sociedade.  As tensões mais comuns no sistema brasileiro são: 69 kV, 138 kV, 230 

kV, 500 kV e 750 kV em corrente alternada, e 600 kV em corrente contínua. São 

caracterizadas pelo uso de estruturas de maior porte e por ter uma faixa de 

segurança definida, proporcional à sua classe de tensão. Os elementos que 

compõem as LTs rurais são similares aos das linhas urbanas, mas caracterizados 

por um menor nível de exigência no tocante a aterramento, interferências 

eletromagnéticas e impacto visual, em função de seu uso em locais pouco 

urbanizados.  

Um dos elementos mais significativos de uma linha de transmissão rural se 

chama faixa de servidão ou segurança.  

A faixa de servidão ou segurança é caracterizada pela região próxima à linha 

de transmissão onde existem restrições ao uso e ocupação do terreno, e aplica-se 
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exclusivamente a linhas de transmissão rurais.   

Para que se entenda a importância da inexistência desse elemento em 

ambientes urbanos, segue uma descrição. 

Segundo Copel (1996), define-se duas áreas de restrição de uso para uma 

torre de sustentação de LT, por razões de segurança, A e B conforme esquema 

mostrado na figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 04 – Áreas de restrição de uso 
 

Na área definida como A não é permitido nenhum tipo de benfeitoria, pois 

afetaria diretamente a estrutura da LT. Em ambas as áreas indicadas na figura não 

Área A 

Área B 

Área B 
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são permitidas as seguintes benfeitorias e atividades: 

 

− moradias – casa de alvenaria, de madeira, barracos ou qualquer espécie 

de habitação; 

− indústrias, comércios, estacionamentos de veículos, canchas de futebol ou 

esportes em geral, áreas recreativas ou de outras atividades que 

provoquem concentração de pessoas; 

− depósitos de quaisquer tipos de materiais, principalmente inflamáveis e/ou 

explosivos, tais como: pólvora, papéis, plásticos, lixo reciclável, carvão, 

postos de combustíveis, etc.; 

− pedreiras, mineração ou outras atividades que modifiquem o perfil do 

terreno da faixa em prejuízo da instabilidade das estruturas da LT. 

 

Benfeitorias e atividades permitidas somente na área B: 
 

− construções decorrentes de atividades agropecuárias – pastagens, poços de 

água, etc., desde que sejam obedecidos os espaçamentos mínimos de 

segurança estabelecidos na NBR 5422. 

− atividades agrícolas – horticultura, floricultura, culturas de pequeno porte, etc. 

− áreas verdes – ajardinamento com plantações que, em sua idade adulta, não 

ultrapasse 3 m; 

− instalações elétricas e mecânicas decorrentes de atividades agrícolas – casas 

de bombas, motores utilizados em fazendas e similares desde que sejam 

obedecidos os espaçamentos mínimos de segurança estabelecidos na NBR 

5422. 

− arruamentos – são permitidos apenas arruamentos transversais à LT com 

ângulo de cruzamento mínimo de 30°, desde que seu projeto passe por uma 

análise prévia. 

 

Como se pôde perceber, a faixa de servidão restringe bastante o uso e 

ocupação das áreas em torno das LTs. Esse fator, por si só, já torna muito 

complicada sua utilização em regiões densamente populosas, pois exigiria grandes 
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aquisições a um custo proibitivo para a viabilização do empreendimento. 

4.2. LINHAS DE TRANSMISSÃO TIPO URBANA 

 
Nos últimos anos, principalmente nas grandes cidades, tornou-se crítico o 

problema de se transportar grandes blocos de energia. Estão sendo construídas 

várias subestações de alta tensão encravadas em regiões com alto índice 

populacional em virtude do aumento constante da necessidade por energia. A 

interligação dessas subestações conduz, inevitavelmente, à construção de LTs 

situadas nesse ambiente urbano e arredores. 

Dentro desse universo é que a definição de Cerqueira (1986), demonstra 

bem os conceitos que devem nortear as diretrizes de uma LT urbana, 

 
(...) é a solução natural, econômica e racional para o transporte de energia 
elétrica. (...) temos que atentar para sua própria forma exterior, sua silhueta, 
sua vestimenta. É preciso que essas linhas penetrem suavemente através 
das cidades, dos subúrbios, das ruas, sem cansar a vista nem incomodar os 
ouvidos, sem chocar os moradores nem afugentar os visitantes.  

 

Seja pela necessidade de se reduzir o impacto visual das linhas aéreas de 

transmissão, seja pelo custo das faixas de servidão, seja pela cada vez mais intensa 

oposição da população, que as concessionárias brasileiras vêm trabalhando em 

soluções economicamente viáveis para as tradicionais linhas aéreas de estruturas 

treliçadas. 

É dentro desse contexto que afirmam Moraes e Neves (1980), 

 
que a partir de 1972 iniciou-se nos EUA, a aplicação do know-how adquirido 
no projeto de linhas de Extra Hight Voltage (EHV) e Ultra Hight Voltage 
(UHV), para compactarem-se linhas de tensão igual ou inferior à 230kV. 
Linhas estas que nos últimos 30 anos não tinham sofrido praticamente 
modificações no que diz respeito tanto à tecnologia de materiais utilizados 
quanto ao projeto de engenharia. A publicação em 1978, dos trabalhos 
experimentais desenvolvidos pelo EPRI, marcou o início de uma nova era 
na compactação de linhas com tensões inferiores a 230 kV.  

 

Desde os primeiros estudos, por volta de 1972, como afirmam Moraes e 

Neves (1980), até os dias atuais, em todo o mundo e também no Brasil existem 

profissionais trabalhando em busca de um padrão de linha compacta urbana que alie 

o baixo impacto visual a um custo acessível, assim, tornando-a factível na realidade 
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brasileira. No País, diversas concessionárias já criaram padrões que buscam esse 

conceito, entre elas a Cemig, Cpfl, Chesf, Light e Copel, entre outras. 

4.3. LINHAS DE TRANSMISSÃO COMPACTAS URBANAS PADRÃO COPEL 

 
Este capítulo busca aprofundar os conhecimentos sobre as linhas 

compactas urbanas dentro do padrão desenvolvido pela Companhia Paranaense de 

Energia. Existem vários padrões de linhas compactas urbanas desenvolvidas no 

Brasil e no Mundo, mas a análise e discussão de todos tornariam o trabalho inviável. 

Como a área de estudo se resume ao estado do Paraná e a discussão será 

desenvolvida sobre os parâmetros de licenciamento do órgão ambiental de estado – 

IAP, o elemento de discussão se fará por meio de comparação e mapeamento dos 

impactos das LTs compactas urbanas no padrão Copel e os demais tipos de LTs 

licenciadas no estado.  

É essencial a clara identificação das características técnicas dessa nova 

variante das LTs, para que, na discussão posterior, quando serão relacionados os 

impactos extrapoláveis a essa nova apresentação, exista o entendimento de suas 

peculiaridades e inovações. 

As LTs compactas urbanas em 69 kV, 138 kV e 230 kV constituem uma 

modalidade de LT desenvolvida pela Copel para utilização em regiões densamente 

urbanizadas, face à impossibilidade de se construir uma linha convencional. 

A Copel, desde 1980, vem se empenhando em encontrar uma opção viável 

para a distribuição de altas tensões em ambiente urbano sem ter os altos custos de 

uma linha subterrânea.  E, dentro dessas ideias, foram desenvolvidos os critérios de 

suas linhas urbanas denominadas de LTs urbanas compactas. Esses critérios de 

projeto, procedimentos técnicos, detalhamentos e outras soluções foram sendo 

aprimorados ao longo desses anos, principalmente com base nos resultados 

apresentados pelos 217 km de linhas compactas de 69 kV e 96 km de linhas de 138 

kV já implantadas no Paraná, totalizando uma extensão de 313 km (COPEL, 2007). 

Hoje, a Copel dispõe de linhas compactas urbanas já implantadas em várias 

cidades, como Curitiba e Região Metropolitana, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, 

Londrina, Cascavel, União da Vitória, Paranaguá e Matinhos. 
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Segundo Prosdócimo e Mokdese (2001), 

 
Em janeiro de 1999, por razões de segurança e imobiliária, a necessidade 
de readequar para o padrão urbano, parte de uma antiga linha de 
transmissão convencional (torres metálicas) em circuito duplo que atende a 
duas subestações situadas no centro de Curitiba (subestação Centro e 
subestação Mercês), levaram os técnicos da Copel a desenvolver uma nova 
solução de linhas aéreas de transmissão compactas em circuito duplo dado 
a impossibilidade de utilização de linhas em circuito simples face às 
grandes dificuldades quanto às alternativas de traçado disponíveis. 

 
Ainda nos conceitos de Prosdócimo e Mokdese (2001),  

 
Utilizando a tecnologia já desenvolvida para as linhas urbanas aéreas 
compactas em circuito simples, um novo padrão de linha urbana ainda mais 
compacta foi desenvolvido, de forma a permitir a construção do referido 
trecho de linha em circuito duplo, dentro dos mesmos critérios de segurança 
e impacto ambiental já utilizado. 

 
Essas duas colocações demonstram que a Copel possui uma solução 

adequada ao ambiente urbano com características específicas que a qualificam 

como uma das soluções em termos de LTs urbanas disponíveis, demonstrando 

algumas vantagens quando comparada a outra solução técnica disponível para essa 

finalidade, que seria o emprego de cabos subterrâneos, dada a inviabilidade de se 

dispor de “faixas de passagem” para linhas do tipo aérea convencionais. Entretanto, 

a solução subterrânea apresenta outros condicionantes e características que serão 

discutidos ao longo deste estudo. 

As figuras 5 e 6 mostram LTs urbanas compactas nas tensões de 69 kV e 

138 kV em algumas cidades do Paraná, onde se pode observar a sua boa 

adaptação com a região, principalmente no que se refere ao meio ambiente e 

impacto visual. 
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Figura 05 – LT Urbana circuito simples padrão Copel. 

Fonte – Arquivo Copel Transmissão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 06 – LT urbana circuito duplo padrão Copel. 

Fonte – Arquivo Copel Transmissão. 
 

Dentre as principais características das LTs urbanas da Copel, pode-se 
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destacar: 

 

− geometria que permite a sua instalação ao longo dos passeios (calçadas e 

canteiros) de ruas e avenidas; 

− adequação à região no que se refere às implicações ambientais e impacto visual; 

− dispositivos eletromecânicos que permitem garantir segurança e obediência às 

normas técnicas; 

− transporte de grandes quantidades de energia, dadas as elevadas bitolas 

utilizadas nos condutores; 

− elevado nível de desempenho e confiabilidade comparado às linhas 

convencionais; 

− custo compatível ao das linhas convencionais. 

 

As características técnicas que se destacam e as diferenciam das linhas 

convencionais têm-se, segundo Prosdócimo (1993), quanto às estruturas: 

 
No desenvolvimento das estruturas, foram observados prioritariamente os 
aspectos de segurança e estética, uma vez que o custo é pequeno se 
comparado ao de uma linha subterrânea. (...), a geometria básica das 
estruturas apresenta particularidades que visam assegurar esses aspectos. 

 

 

 Essas características destacadas pelo autor podem ser mais bem 

observadas nas figuras 7, 8 e 9. 
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Figura 07 – Configuração básica das estruturas. 

Fonte – Prosdócimo (1993). 
 

Outro ponto de destaque, segundo Prosdócimo (1993), é o braço auxiliar, 

cuja principal finalidade é impedir a queda dos condutores na eventualidade da 

ruptura dos isoladores rígidos (vandalismo, choque térmico e impacto na estrutura) e 

ainda promover o desligamento da linha por curto-circuito antes que venham a 

atingir outros elementos (pedestres, linhas de distribuição, etc.). 

Também se pode destacar o cabo auxiliar, que é sustentado pelo braço de 

proteção, tendo por objetivo drenar a corrente de curto-circuito, reduzindo a parcela 

para o solo, permitindo assim níveis de tensões de toque e passo dentro dos 

parâmetros de segurança. Outra finalidade é desligar a linha por curto-circuito, no 

caso de queda ou abaixamento do condutor e evitar que contatos acidentais 

ocorram diretamente com o condutor, servindo de elemento físico de restrição e 

referencial para a poda de árvores. 

 

A geometria do cabo e braço de proteção é apresentada na figura 8: 
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Figura 08 – Elementos das linhas urbanas. 

Fonte – Prosdócimo (1993). 
 

As linhas urbanas compactas da Copel ainda contam com outros dois 

elementos de destaque, segundo Prosdócimo (1993): a base deformável — tem o 

objetivo de garantir a integridade do isolador rígido, quando submetido a esforços 

anormais, como o rompimento de cabo, vibrações, diferenciais de tração e outros, 

buscando principalmente evitar um rompimento em “cascata” de isoladores. E o 

sistema de aterramento das estruturas — desenvolvido levando-se em consideração 

especialmente a segurança, no que se refere à tensão de toque e passo, pois as 

estruturas são implantadas nas calçadas de regiões densamente urbanizadas. 

 

 

Base deformável 
 (fusível mecânico). 

Sistema de aterramento 
altamente confiável. 

Cabo auxiliar, aterramento 
adicional, que permite o 
controle das tensões de 
passo e toque. 

Braço de proteção –
impede a queda dos 
condutores energizados. 



30 

 
Figura 09 – Sistema de aterramento. 

Fonte – Prosdócimo (1993). 
 

Essa tecnologia das linhas compactas tem despertado o interesse de várias 

concessionárias brasileiras; algumas delas tiveram seus técnicos treinados pela 

Copel e já existem linhas desse tipo implantadas entre outros estados, como Rio 

Grande do Sul e Bahia. 
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5. IMPACTO AMBIENTAL DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 
Este capítulo busca demonstrar quais são os arcabouços legais que 

regulamentam a coexistência entre as LTs, a sociedade brasileira e o meio 

ambiente, bem como descrever os critérios regulamentados utilizados pelo órgão 

responsável pelo licenciamento de LTs no Paraná, o IAP.  Serão elencados e 

discutidos os possíveis impactos passíveis de serem creditados às LTs sob a ótica 

dos profissionais envolvidos nos estudos, pela pesquisa bibliográfica, e dos 

moradores afetados direta ou indiretamente por esses empreendimentos.  

5.1.  CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA ESTUDOS DE IMPACTO DE LINHAS DE 
TRANSMISSÃO   
 

Existem legislações de âmbito técnico e ambiental nas mais variadas 

jurisdições que buscam, principalmente, garantir a adequabilidade técnica e a 

segurança desses elementos, servindo de ferramentas de controle e 

regulamentação dos órgãos competentes.  

Usando as definições da própria legislação constantes no ambiente virtual 

do Conama (2008), temos que 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. 

  

Ainda nos conceitos disponíveis em Conama (2008), tem-se que “impacto 

ambiental regional é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área 

de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais 

estados”. 

Embora a legislação desobrigue a execução de EIA/RIMA para linhas de 

tensão igual ou inferior a 230 kV, muitas concessionárias — inclusive a Copel — 

vêm adotando medidas que podem ser entendidas como preventivas ao executar 

RAS (Relatórios Ambientais Simplificados) de vários empreendimentos de tensão 
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inferior a 230 kV, mesmo havendo o entendimento geral de que este tipo de LT 

ocasiona apenas impactos de pequeno porte e pontuais. 

Porém, em alguns casos onde a região de implantação é de grande 

importância ambiental ou social, o IAP (Instituto Ambiental do Paraná) tem como 

praxe adotar a exigência da execução de um RAS. Essa atitude tem demonstrado 

uma postura preventiva do órgão ambiental ao buscar uma melhor caracterização 

desses impactos dentro de um rigor técnico científico. 

Esse critério encontra-se devidamente amparado pela legislação, conforme 

se poderá observar nos tópicos a seguir onde serão descritas as legislações 

vigentes. 

Ao considerar linhas aéreas compactas urbanas, até o presente momento, 

os órgãos ambientais não vêm usando os mesmos critérios aplicados às linhas 

rurais, portanto, não existe nem um histórico de EIA/RIMA ou RAS para esses 

empreendimentos. Nos últimos meses, um novo instrumento da legislação vem 

sendo aplicado às linhas aéreas compactas urbanas; trata-se da exigência de um 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que será devidamente descrito no tópico 5.2 

item e – Estatuto da Cidade e Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 

5.2. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL  

 
O Brasil conseguiu um grande avanço em sua legislação ambiental nas 

ultimas décadas, e hoje, partindo-se da Constituição, o País possui um conjunto de 

leis e normas que, uma vez implementadas e cumpridas, possibilitarão uma política 

ambiental extremamente responsável e adequada ao momento mundial.  

Em um passado recente, o arcabouço legal foi iniciado com a Lei Nacional 

do Meio Ambiente (Lei n. 6938, de 31/08/81) somada às suas pares no âmbito 

estadual, que foram evoluindo passo a passo até culminar com a Constituição 

Federal de 1988, que consolidou os elementos legais disponíveis para um correto 

controle ambiental no País.   

a. Legislação Federal 

 
Temos, na Constituição Federal de 1988, o primeiro instrumento a abordar 

de maneira direta a questão ambiental brasileira, como afirma Silva (2000), 
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A Constituição de 1988 foi, portanto, a primeira a tratar deliberadamente da 
questão ambiental. Pode-se dizer que ela é uma Constituição 
eminentemente ambientalista. Assumiu o tratamento da matéria em termos 
amplos e modernos. Traz um capítulo específico sobre o meio ambiente, 
inserido no título da “Ordem Social”. 

  

A Constituição Federal de 1988 fortaleceu princípios já contidos na Lei n. 

6.938, de 31 ago. de 1981; deste modo, inovou profundamente o ordenamento 

jurídico nacional na matéria ambiental, possibilitando efetivamente a tutela 

ambiental. Esse elemento legislativo causou uma profunda modificação no sistema 

de competências ambientais, uma vez que estabeleceu que elas fossem repartidas 

entre a União e os estados. Os estados com competência legítima, sem a obrigação 

de provar o interesse estadual ou regional sobre o assunto, já os municípios têm que 

provar sua competência suplementar. 

Como expressam os elementos legais da Constituição, o estudo de impacto 

ambiental deve ser anterior à autorização da obra, e cabe a ressalva de que a 

Constituição Federal de 1988 prevê estudos, porém, não estabelece normas de 

procedimentos a esse elemento jurídico, relegando essa missão à legislação 

ordinária. 

A resolução Conama n. 001, de 23 jan. de 1986, tornou obrigatório o estudo 

de impacto ambiental para LTs, de tensão superior a 230 kV. Posteriormente, o 

Conama, pela Resolução n. 006, de 16. set. de 1987, e pela Resolução n. 237 de 19 

dez. de 1997, ditou regras para o licenciamento de empreendimentos nas áreas de 

geração e transmissão de energia elétrica. 

Ainda dentro da seara da legislação que interfere diretamente no 

licenciamento de LTs, existe a resolução Conama n. 02, de 18 abr. de 1996, a qual 

determina os valores mínimos a serem destinados ao programa de ações 

mitigadoras do empreendimento, que não pode ser inferior a 0,50% (meio por cento) 

dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento.  

b. Legislação Estadual 

 
Como demonstrado no tópico anterior, após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, a matéria ambiental passou também a ser de competência 

legislativa estadual, é claro, respeitando as regras gerais estabelecidas pela União. 
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Com essa cobertura jurídica, determinada pela Carta Magna, os estados têm 

a condição de utilizar todas as determinações estabelecidas no arcabouço legal 

federal, bem como estabelecer outras que venham ao encontro de suas 

particularidades e interesses.  

A Constituição Estadual do Paraná, conforme vemos em Governo do Paraná 

(2008), trata da proteção ao meio ambiente em um capitulo especial.  

Dentre os artigos que enunciam a matéria, o Art. 207 garante a todos o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao estado, entre outros, o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. 

A ferramenta utilizada para o cumprimento dessa obrigação legal se 

materializa por meio da realização de estudo prévio de impacto ambiental 

(EIA/RIMA, RAS) para a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e 

operação de atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente. 

c. Legislação Municipal 
 

As leis orgânicas dos municípios paranaenses utilizam amplamente da 

competência a eles reconhecida pela Constituição Federal de 1988, a maioria deles 

reserva um capítulo especial ao meio ambiente, partindo sempre do enunciado no 

Art. 207, § 1º, Inc. IV.  

A título de exemplo pode-se citar a Lei Orgânica n. 7.883 do município de 

Curitiba, disponível em Curitiba (2008) que, em seu capítulo I artigo 1º, estabelece 

políticas, responsabilidades, e ferramentas a serem utilizadas no cumprimento da 

legislação. 

A grande maioria das leis orgânicas consultadas, em seu capítulo do meio 

ambiente, atribui ao Poder Público Municipal a incumbência de instituir um Conselho 

ou Secretaria Municipal responsável pela elaboração de planos ou políticas 

municipais de meio ambiente. Estes devem definir as diretrizes para um melhor 

desenvolvimento econômico e social, associado às características físicas do 

município e à apropriação do espaço público de maneira ecologicamente 

responsável.  
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Mesmo sendo uma atitude comum aos municípios paranaenses, nenhum 

Conselho ou Secretaria apresentou dispositivos específicos em suas legislações que 

estabeleçam restrições ou determinações particulares para LTs. 

d. Legislação técnica específica sobre linhas de transmissão 

 
As LTs, sejam rurais ou urbanas, não são regidas apenas por leis com foco 

ambiental e já vem sendo objeto de legislação específica há muitos anos. Conforme 

demonstra Lamarão (1997), entre os primeiros elementos legislativos que buscaram 

regulamentar as LTs temos o Decreto 5.407, 27 dez. de 1904, o qual prescrevia, 

entre outras coisas, o levantamento de planta topográfica da faixa de terreno a ser 

percorrida por cabos transmissores, que deveriam ser subterrâneos na parte urbana, 

aplicando-se aos condutores elétricos, no que fosse adequado, as condições que 

regiam as linhas telegráficas ou telefônicas. 

Também como pré-requisito para a construção, exige-se a manifestação do 

DNAEE, reconhecendo a sua necessidade ou conveniência. O Decreto de lei n. 852, 

de 1938, dispõe em seu Art. 5º: “(...) dependem, em todo tempo, exclusivamente, de 

autorização ou concessão federal, o estabelecimento de linha de transmissão ou 

redes de distribuição de energia”. Porém, o Decreto n. 62.628, de 1968, delegou 

para o Ministro das Minas e Energia a competência por uma série de atos, dentre 

eles, a autorização para a construção de LTs. 

Outro elemento regulador que exerce forte influência nas LTs é a NBR 5.422 

da ABNT, de fevereiro de 1995; em vias de ser atualizada, fixa as condições básicas 

para projetos de LTs aéreas de energia elétrica, que inclui especificações para 

cálculos e critérios técnicos de construção e operação e demais condicionantes que 

devem ser respeitados. Além disso, a norma apresenta uma lista de outras normas e 

documentos complementares que devem também servir de referência 

conjuntamente com a aplicação da NBR 5422. 

Ainda na seara dos decretos federais, tem-se o Decreto n. 84.398, de 16  

jan. de 1980, alterado pelo Decreto n. 86.859 de 19 jan. de 1982, que dispõe sobre a 

ocupação de faixas de domínio de rodovias e de terrenos de domínio público e a 

travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por LTs, subtransmissão e distribuição 

de energia elétrica e dá outras providências. 
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Esse decreto, em seu Art. 1º, estabelece que as interferências de LTs 

nessas áreas “(...) serão autorizadas pelo órgão público federal, estadual, ou 

municipal ou entidade competente, sob cuja jurisdição estiver a área a ser 

ocupada.”. 

Dentro desse pequeno cenário legislativo demonstrado, já se pode observar 

o rigor legal imposto à construção de LTs, buscando-se garantir um relacionamento 

seguro e responsável desse elemento técnico e a sociedade. 

e. Estatuto da Cidade e Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
 

O Estatuto da Cidade é um elemento legal que foi instituído pela Lei n. 

10.257, de 10 jul. de 2001, com o objetivo de regulamentar os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal. A referida lei regula e promove determinações acerca do uso 

da propriedade urbana a favor do bem social coletivo e ordena o desenvolvimento 

das cidades, através de ambientes sustentáveis. Como afirma Pereira (2006): 

 
Os estudos ambientais preliminares são criados com o objetivo de 
harmonizar o meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico, 
conciliando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento urbano, visando 
assegurar condições necessárias ao progresso urbano e uma qualidade de 
vida a coletividade. 

 

Ainda dentro das considerações de Pereira (2006) 
A referida norma estabeleceu, em seu artigo 36, uma importantíssima 
inovação denominada Estudo de Impacto de Vizinhança, que deve ser 
apresentado por empreendimentos e atividades privadas ou públicas em 
áreas urbanas, para a concessão de licença ou autorização de construção, 
ampliação ou funcionamento de atividades que venham a causar dano ao 
meio ambiente. 

 

Está determinado no art. 37 do Estatuto da Cidade, que o Estudo de Impacto 

de Vizinhança (EIV) será executado com o objetivo de identificar os efeitos positivos 

e negativos da atividade em relação a elementos relacionados à qualidade de vida 

da população residente na área e suas proximidades.  

Essa determinação o torna um elemento à parte na defesa dos interesses da 

sociedade e do meio ambiente, atuando como um complemento e não substituto ao 

Estudo de Impacto Ambiental, que é exigido de empreendimentos que modifiquem 

ou alterem substancial e negativamente, causando prejuízos ao meio físico, biótico e 
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socioeconômico, ou seja, um independe do outro.  

Como afirma Pereira (2006), “assim, ambos os institutos são instrumentos 

que contribuem para o planejamento e desenvolvimento sustentável urbano, 

concretizando, dessa forma, a função social da propriedade urbana, como 

estabelece a Lei Maior”. 

5.3. LICENCIAMENTO 

5.3.1. Processo de licenciamento ambiental de linhas de transmissão 

 
Para que se possa realizar uma discussão sobre os critérios de 

licenciamento de LTs e de linhas compactas, é necessário que se faça uma 

descrição deles. Nesse tópico serão expostos os critérios existentes, segundo os 

preceitos legais já expostos no tópico 5.2 Legislação ambiental. Esses critérios 

servirão de base para as considerações e discussões sobre a sua adequabilidade às 

linhas compactas urbanas. Aqui serão descritas todas as etapas necessárias ao 

licenciamento de LTs, conforme orientações legais. Uma ressalva importante é que 

o processo aqui descrito se refere indistintamente a qualquer tipo de LTs construída 

no estado, sem nenhuma especificidade técnica, distinção ou adequação ao seu 

nível tecnológico. 

5.3.2. Estatutos aplicáveis a linhas de transmissão  

 
Fazendo uso das determinações da Constituição Federal de 1988 que, em 

seu Art. 225 § 1º, IV, incumbe o poder público de exigir o EIA nas hipóteses de 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente. Prescreve ainda que dele se dê publicidade, embora 

isto já fosse previsto como expressivo na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 

6.938/81. Art. 9º, III) e pressuposto para o licenciamento de construção e instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades capazes de causar 

degradação ambiental. 

Colaborando com esse raciocínio, tem-se as afirmações de Silva (2000), : 
(...) o instituto jurídico veio do direito americano que, já em 1969, exigia um 
relatório de impacto ambiental anexo aos projetos de obras do Governo 
Federal que pudessem afetar a qualidade do meio ambiente. Ressalta que 
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tanto no direito americano como no francês, o estudo prévio de impacto 
ambiental tem por objeto conciliar o desenvolvimento econômico com a 
conservação do meio ambiente. Assim também deve ser entendido entre 
nós, pois, como já observamos: compatibilizar o desenvolvimento 
econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico constitui um dos principais objetivos da Política Nacional 
do Meio Ambiente. (Lei n. 6.938/81, Art. 4º, I) 
 

 

Para finalizar os elementos passíveis de serem aplicados ao licenciamento 

de LTs, segundo a legislação, temos o RIMA que foi instituído com força de Lei na 

Resolução 01, de 23 jan. de 1986, que fixa os critérios básicos e as diretrizes gerais 

exigidas para o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, sendo 

que os empreendimentos de transmissão enquadram-se no Inc. VI do Art. 2º, o qual 

enuncia: 

Art. 2º: Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA a serem submetidos à aprovação 

do órgão estadual competente, e do Ibama, em caráter supletivo, o licenciamento de 

atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:  

Inc. VI: Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 kV. 

De acordo com a legislação em vigor acima enunciada, são três as licenças 

que o proponente deve requerer junto ao órgão ambiental: 

 

− Licença Prévia (LP) – deve ser pedida na fase preliminar do 

planejamento da atividade; ao expedi-la, o órgão licenciador 

discriminará os requisitos básicos a serem atendidos pelo 

empreendedor nas fases de localização, instalação e operação. 

− Licença de Instalação (LI) – deve ser solicitada para o início da 

implantação do empreendimento. Seu requerimento será instruído com 

a apresentação do projeto de engenharia correspondente, sendo que o 

grau de detalhamento do projeto deve permitir que o órgão licenciador 

tenha condições de avaliá-lo do ponto de vista de controle ambiental. 

Isso se fará pela observância às normas editadas pelo estado sobre a 
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matéria, ou por entendimentos diretos com o órgão licenciador.  

− Licença de Operação (LO) – deve ser requerida antes do início efetivo 

das operações; compete ao órgão licenciador verificar a 

compatibilidade com o projeto aprovado e a eficácia das medidas 

mitigadoras dos impactos ambientais negativos. Nessa licença, 

constarão as restrições eventualmente necessárias para as diversas 

avaliações de operação. 

5.3.3. Métodos de licenciamento de linhas de transmissão  

 
Como demonstrado no tópico 5.2. Legislação ambiental, segundo a 

legislação, as LTs acima de 230 kV estão sujeitas a serem enquadradas na 

categoria de empreendimento sujeito a promover impactos negativos ao meio 

ambiente, portanto submetidas à exigência de licenciamento pelos órgãos 

competentes.  

Os critérios utilizados pelo órgão ambiental do estado para o licenciamento 

de LTs não possuem um padrão e generalizam elementos adequados a um tipo 

específico de LT (rurais) a todas as demais tecnologias, colocando-as dentro dos 

mesmos critérios e exigências. Também existem vazios legais que possibilitam o 

estabelecimento de critérios aleatórios sem a devida adequação técnica. Para que 

se possa entender os passos necessários ao licenciamento de uma LT genérica, 

eles serão descritos a seguir: 

 

5.3.3.1.    Métodos de licenciamento de linhas de transmissão rurais
  

 
As LTs rurais de tensão superior a 230 kV estão sujeitas à exigência de 

execução de EIA, conforme determina a Resolução 001 do Conama. Porém, existe a 

resolução 006, que foi criada especificamente para legislar sobre os 

empreendimentos do setor elétrico. Como se pode verificar em Conama (2008), 

esses artigos enunciam: 

Considerando a necessidade de que sejam editadas regras gerais para o 

licenciamento ambiental de obras de grande porte, especialmente aquelas na qual a 
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União tenha interesse relevante como a geração de energia elétrica, no intuito de 

harmonizar conceitos e linguagem entre os diversos intervenientes no processo, 

resolve: 

Art. 1º – As concessionárias de exploração, geração e distribuição de 

energia elétrica, ao submeterem seus empreendimentos ao licenciamento ambiental 

perante o órgão estadual competente, deverão prestar as informações técnicas 

sobre o mesmo, conforme estabelecem os termos da legislação ambiental pelos 

procedimentos definidos nesta Resolução. 

Art. 6º – No licenciamento de subestações e LTs, a LP deve ser requerida no 

início do planejamento do empreendimento, antes de definida sua localização, ou 

caminhamento definitivo; a LI, depois de concluído o projeto executivo e antes do 

início das obras; e a LO, antes da entrada em operação comercial. 

Com intenção de esclarecer o processo de licenciamento, a tabela 1 

descrimina quais os documentos necessários a cada etapa do licenciamento. 

 

Tabela 1 – Etapas de licenciamento de linhas de transmissão 
TIPOS DE LICENÇA LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 

Licença Prévia (LP) 
− Requerimento de Licença Prévia 

− Cópia de publicação de pedido de LP 

− RIMA (sintético e integral) 

 

Licença de Instalação (LI) 
− Requerimento de Licença de Instalação 

− Cópia da publicação da concessão de LP 

− Cópia da publicação do pedido de LI 

− Projeto Básico Ambiental 

 

 

Licença de Operação (LO) 

− Requerimento de Licença de Operação 

− Cópia da publicação de concessão da LI 

− Cópia da publicação do pedido de LO 

− Cópia da Portaria DNAEE aprovando o projeto 

− Cópia da Portaria MME (Servidão Administrativa). 

 

As demais LTs de tensão igual ou inferior a 230 kV, como foi demonstrado, 

não são obrigadas por força de legislação à execução de um EIA/RIMA. Mas em 

função de o órgão ambiental responsável, o IAP, adotar uma postura conservadora, 

está sendo comum à execução de RAS para empreendimentos de maior porte. 
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5.3.3.2. Métodos de licenciamento de linhas de transmissão urbanas 

 
Devido a suas características construtivas especialmente desenvolvidas 

para serem implantadas em ambientes urbanos, como demonstrado nos capítulos 

anteriores, as linhas aéreas compactas urbanas ainda não estão sendo submetidas 

à legislação normalmente aplicável às LTs convencionais. O licenciamento dessa 

solução técnica tem se limitado a uma solicitação de licença aos poderes públicos 

municipais nos mesmos moldes dos demais empreendimentos tipicamente urbanos.  

As prefeituras envolvidas autorizam sua construção com o fornecimento de 

uma licença, seguindo o modelo dos habiteces concedidos aos empreendimentos de 

construção. Essa confusão na classificação desse equipamento de transmissão está 

causando um inconveniente, pois essa indefinição quanto a seu real enquadramento 

tem propiciado várias interpretações por parte das autoridades.  

Ultimamente, com a implantação de um novo instrumento legal na esfera 

federal denominado Estatuto das Cidades, as LTs vêm sendo erroneamente 

enquadradas dentro desse instrumento legislativo municipal. 

5.4. IMPACTOS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO  

 
Esse tópico buscará estabelecer quais os impactos comumente relacionados 

às LTs para que, em seguida, se possa discutir a sua aplicabilidade às linhas 

compactas urbanas e também se propor medidas capazes de neutralizar ou 

potencializar esses impactos.   

 

5.4.1. Impactos de linhas de transmissão rurais 
 

Os impactos provenientes de LTs rurais serão utilizados como referência de 

impactos de LTs. Estes serão levantados por meio de entrevistas pessoais aos 

pesquisadores envolvidos em estudos de EIA/RIMA e RAS de empreendimentos do 

setor elétrico, do levantamento da opinião de pessoas atingidas constantes de um 

estudo de impacto de vizinhança (EIV) e de outros registros documentais. 

Foram levantados os impactos tanto positivos quanto negativos atribuídos 

para que, assim, se possa identificar os mais relevantes e discutir a possibilidade de 
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serem extrapolados para ambientes urbanos.  

5.4.1.1. Diagnóstico ambiental da região de abrangência das linhas de 
transmissão rurais 

 
Ao se buscar subsídios nos estudos existentes, percebe-se que os impactos 

negativos correlacionados às LTs têm abrangência restrita ao traçado da faixa de 

segurança e de seu entorno imediato. Entretanto, é necessário identificar alguns 

elementos que, no contexto geral, podem sofrer alguns impactos diretos e pontuais. 

Para que se possa atribuir-lhes uma ordem de importância, faz-se necessário uma 

descrição dos principais sistemas atingidos por uma LT. 

a) Meio físico 
 

A análise do meio físico é caracterizada pelo levantamento de todas as 

variáveis relacionadas às condições geológicas, climáticas, hidrográficas, ou seja, 

todas aquelas que envolvem as características físicas dos locais atravessados pela 

LT. Entre os elementos mais comumente analisados em estudos de LTs temos: 

clima, características geológicas e bacias hidrográficas. 

Dos elementos citados, poucas são as interferências causadas pela 

instalação de LTs, pois são elementos pouco significativos dentro da sua amplitude. 

Elementos tais como clima e algumas características geológicas como bacias e 

aquíferos são mais impactantes que impactados pelas LTs. Porém, dentro das 

características geológicas, há um elemento que sofre impacto direto da instalação 

desse tipo de equipamento — os solos das regiões atravessadas. Quando as 

regiões atravessadas têm características de desenvolverem erosões e voçorocas, 

podem ser altamente impactadas pela retirada de cobertura vegetal para instalação 

de torres ou implementação de acessos. Cabe aqui também uma ressalva quanto a 

pequenos cursos de água e nascentes que, quando não tratadas com o devido 

cuidado, podem ser vítimas de assoreamentos ou alteração dos regimes de águas 

subterrâneas superficiais. 
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b) Meio biótico 
 

Entre os elementos bióticos, dá-se maior ênfase à vegetação, tendo em vista 

que tem maior probabilidade de ser impactada direta e indiretamente e, por vezes, 

de forma irreversível pela LT. A fauna é outro elemento do meio biótico de grande 

importância, porém, será impactada em menor escala, principalmente devido a sua 

capacidade de locomoção, o que a coloca dentro da categoria de impactados 

indiretamente. O grande problema da implantação das LTs para a fauna se dá na 

abertura da faixa de segurança da LT, que estabelece corredores e divide os 

fragmentos florestais, o que acaba isolando alguns espécimes.  

Sob o ponto de vista ecológico, a cobertura florestal intensa e bem 

distribuída, mesmo quando empobrecida em diversidade — como algumas regiões 

do estado —, favorece a fauna, que ali encontra abrigo e alimentação para sua 

sobrevivência e reprodução. 

Em LTs, as análises sobre a fauna geralmente se resumem a levantamentos 

do status de conservação dos mamíferos, pois se pode estendê-la para outros 

grupos de animais, tendo em vista que os grupos faunísticos pertencentes a um 

mesmo ecossistema estão intimamente relacionados. A fauna de mamíferos do 

estado do Paraná é representada por, aproximadamente, 180 espécies entre as 

mais de 400 ocorrentes no Brasil. (IAP-PR, 2008). 

c) Meio histórico arqueológico e cultural 
 

Estudos históricos e arqueológicos são integrantes de todos os estudos de 

impactos de LTs, uma vez que estabelecem a relação entre esses elementos e a 

sociedade, tanto no momento atual como nas possíveis evidências históricas 

deixadas por outras civilizações.  

Conforme legislação vigente no País, a Lei n. 3924, de 1961, que dispõe 

sobre locais pré-históricos e históricos, e a Resolução n. 001/86 do Ministério do 

Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, determinam que existe necessidade 

de pesquisas que caracterizem o patrimônio arqueológico para mitigar os impactos 

negativos que a implantação de obras civis podem provocar nesse rico acervo. 

Como bem afirmou Schimitz (1988), “O patrimônio arqueológico é a parcela 
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de uma herança maior, deixada pelas gerações passadas, administrada, usada e 

usufruída pela presente, mas com transmissão obrigatória para as gerações futuras”. 

Ao se falar de arqueologia no estado do Paraná, podemos dividi-la da 

seguinte maneira: 

 
A arqueologia paranaense pode ser dividida em pré-história e história, 
sendo que os sítios históricos seriam ruínas e vestígios da cultura material 
relacionadas à ocupação europeia dos séculos XVI a XX, no território 
atualmente compreendido pelo estado do Paraná. (COPEL, 1988) 
 
 

Ainda dentro dos conceitos descritos em Copel (1988), 

 
os vestígios pré-históricos seriam representados por artefatos, 
sepultamentos humanos, restos de habitações e da dieta alimentar, 
relacionados tanto a populações caçadoras e coletoras, como a povos 
agricultores e ceramistas que habitavam o Paraná. Ainda podem ser 
encontradas em alguns sítios arqueológicos as representações simbólicas 
dessas populações, como gravuras rupestres. 

 

Dentro do estado do Paraná existe uma grande diversidade de populações 

que já ocuparam essas terras e podem ter seus elementos históricos afetados 

principalmente pelas escavações e movimentações de terra durante a construção da 

LT. Devido a esse fato, se lança mão da inspeção prévia e do acompanhamento da 

obra nas fases de escavação e de fundações com o objetivo de se realizar a 

prospecção de elementos de interesse arqueológico, buscando uma melhor 

compreensão sobre a pré-história e história do Paraná. 

 

d) Aspectos socioeconômicos e sociais 
 

Na busca pela caracterização dos elementos socioeconômicos e culturais, 

os estudos, geralmente, são elaborados segundo dados secundários extraídos de 

literatura disponível, da base pública do estado (BPUB) — Cadernos de Estatísticas 

Municipais (IPARDES), periódicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), além das entrevistas de campo com os moradores atingidos pelo 

empreendimento, realizadas na etapa de levantamentos de campo. Em projetos de 

LT, esses estudos se limitam exclusivamente aos municípios atingidos pelo 
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empreendimento. Para a caracterização dos elementos socioeconômicos e culturais 

das regiões atingidas são avaliados: distribuição e organização populacional, os 

sistemas de atendimento público de saúde, educação, abastecimento de água, rede 

de esgotos, rede elétrica e demais infraestruturas que permitam a percepção da 

qualidade de vida e nível de integração da ação antrópica com o meio ambiente. 

Embora a LT atinja uma considerável extensão territorial — contemplando, 

em alguns casos, vários municípios —, não possui estrutura ou capacidade para 

provocar alterações em indicadores econômicos e sociais de forma significante. 

5.4.1.2. Percepção de impacto ambiental de linhas de transmissão 
segundo especialistas 

 

Nos dias atuais, em virtude da conscientizarão coletiva, as pressões sociais 

vêm aumentando de forma significativa. Essa pressão aliada à necessidade de um 

maior controle sobre os poucos recursos naturais restantes têm levado os órgãos 

ambientais a um controle mais rigoroso, o que, na prática, resulta em um nível de 

exigência maior a cada ano. Dentro desse contexto, está se tornando comum a 

exigência da execução de relatórios e estudos acerca dos impactos ambientais de 

todos os projetos enquadrados na categoria dos que necessitam de licenças de 

instalação e operação. 

Esse aumento na exigência de estudos técnicos capazes de subsidiar as 

decisões dos órgãos ambientais tem criado, no mercado, uma categoria 

multidisciplinar de profissionais especialistas em identificar, quantificar e propor 

ações mitigadoras para impactos ambientais. Na área elétrica, mesmo para os 

elementos que não são enquadrados pela legislação, o órgão ambiental, fazendo 

uso de suas prerrogativas de licenciador, vem exigindo estudos dos mais diversos 

níveis praticamente a todos os empreendimentos.  

É dentro dessa categoria de profissionais envolvidos em estudos de impacto 

na área elétrica que este estudo buscou suas percepções pessoais acerca dos 

impactos das LTs tanto rurais como na sua configuração compacta urbana. Embora 

essa percepção esteja relatada nos diversos estudos ambientais existentes na 

bibliografia sobre este tema, na entrevista que compõe este estudo, busca-se uma 

percepção pessoal do especialista livre das amarras comerciais envolvidas na 
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contratação desse tipo de estudo. Não se pode deixar de considerar que, ao serem 

contratados para realizar esse tipo de estudo pela proprietária do elemento 

impactante — embora usem de todo o rigor técnico em suas análises —, nem 

sempre podem gozar da liberdade total de opinião quanto à amplitude e intensidade 

dos impactos levantados, assim como sugerir todas as medidas mitigadoras 

cabíveis.  

As entrevistas seguiram um roteiro (APÊNDICE 01) que buscava levantar 

basicamente três elementos:  

− Percepção de impactos ambientais de LTs rurais; 

− Percepção de impactos de LTs compactas urbanas; 

− Discussão dos elementos do licenciamento de linhas rurais passíveis 

de serem aplicados a linhas compactas urbanas. 

A prognose ambiental será executada segundo a percepção dos 

especialistas de cada área que normalmente integra um estudo ambiental. Dentro de 

sua área de especialidade, cada profissional foi questionado inicialmente sobre 

quais seriam, em sua percepção, os impactos resultantes da implantação e 

operação das LTs rurais.  

Em seguida, todos os impactos prognosticados foram analisados e 

reagrupados, visando caracterizar um estudo multidisciplinar terminando em uma 

descrição integrada. Desta maneira, busca-se uma maior objetividade e consistência 

na discussão tanto dos impactos quanto das medidas comumente recomendadas. A 

estrutura da análise será similar à utilizada em estudos de EIA/RIMA, uma vez que 

sua objetividade e clareza permitem uma discussão clara dos elementos estudados. 

Como critério de apresentação, os impactos serão discutidos conforme os 

itens a seguir: 

a) Descrição do impacto 
 

A descrição do impacto será iniciada pela sua denominação seguida de sua 

descrição, que considera claramente a sua causa direta, possíveis causas indiretas 

e consequências previsíveis. Após esta etapa de identificação será feita a análise e 

o julgamento de seus atributos segundo a opinião dos especialistas. 
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b) Atributos do impacto 
 

Para efeito dessa discussão, serão considerados como atributos do impacto 

as características qualitativas que permitem uma comparação direta de seu 

significado perante os demais impactos identificados. Uma vez caracterizado 

individualmente pode-se avaliar a sua contribuição no impacto global do 

empreendimento. 

c) Atributos do impacto sob a perspectiva da ocorrência 
 

Um impacto dentro do contexto de um empreendimento de LTs pode ocorrer 

em diversos momentos distintos, podendo chegar a se manifestar mesmo antes do 

início. Embora esse tipo de ocorrência seja comum em obras de grande porte, que 

causam movimentação social, a maioria deles está relacionada diretamente às 

atividades de construção do empreendimento. 

A identificação precisa do momento de ocorrência do impacto na linha de 

vida do empreendimento é de extrema importância, pois possibilita a adoção de 

medidas preventivas e mitigadoras em caso de impactos negativos, bem como sua 

potencialização quando se tratarem de impactos positivos. 

Para que se identifique com exatidão o momento de ocorrência dos 

impactos, segundo a percepção dos especialistas, esse momento foi dividido em 

três épocas construtivas distintas: 

 

Planejamento – esta fase consiste no período compreendido entre a fase de 

estudos até o início da mobilização para instalação do canteiro de obras. São 

característicos desta fase os impactos ligados à notícia da execução do 

empreendimento e a movimentação de toda a infraestrutura característica do apoio à 

implementação do empreendimento. 

Construção – fase iniciada na mobilização de instalação do canteiro até sua 

conclusão. É nesta fase que se manifestam a grande maioria dos impactos 

identificados, principalmente, os decorrentes da alteração do meio ambiente, tal 

como a degradação da paisagem natural. 
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Operação – esta fase em obras de transmissão se inicia no momento de 

energização definitiva da LT onde ela começa a desempenhar a atividade para qual 

foi planejada e implementada. Nesta fase são comuns os impactos relacionados aos 

elementos inerentes da existência da LT, tal como faixa de segurança, entre outros. 

d) Atributos do impacto quanto à natureza 
 

Este elemento tem ligação direta com a qualificação de como este impacto 

se relaciona com o ambiente onde ele foi identificado. Podem ser classificados como 

positivos quando interfere de maneira benéfica ou negativo quando os efeitos 

forem prejudiciais. Caso não tenha elementos capazes de serem reconhecidos ou 

previstos em uma destas categorias, será considerado como um elemento neutro. 

e) Atributos do impacto quanto à probabilidade de ocorrência 
 

A característica principal desta etapa é que se trabalha com a percepção dos 

especialistas quanto à ocorrência de impactos. Em se tratando de prognose ou 

previsão de impactos, pode existir um grau de incerteza quanto a sua manifestação. 

Em se tratando de obras — com exceção dos decorrentes de ações modificadoras 

do meio ambiente, que têm ocorrência certa —, existem aqueles que dependem da 

combinação de fatores que podem não se manifestar, caracterizando-o como de 

ocorrência incerta. 

f) Atributos do impacto quanto à importância 
 

Neste critério, ao se considerar a percepção dos especialistas para definir a 

importância, certamente estará se trabalhando com elementos muito abstratos. Mas 

não se pode deixar de considerar que essa percepção é criada em cada um dos 

estudiosos por meio de sua experiência de como esse impacto está relacionado 

dentro de sua área de estudo e com as demais variáveis condicionantes. Assim 

sendo, o que se manifesta como um impacto de grande importância na percepção 

dos especialistas só será assim considerado quando comparado aos demais 

impactos do mesmo meio. 
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g) Atributos do impacto quanto à duração 
 

Esse elemento está diretamente relacionado com a permanência do impacto 

no ambiente a partir do momento de sua manifestação. Ele pode ser classificado 

como temporário, quando desaparece logo depois do encerramento de sua causa; 

permanente, quando existem resquícios que continuarão a fazer parte da 

convivência com a LT; ainda pode ser considerado como cíclico, quando existe uma 

sazonalidade de sua manifestação; e recorrente, quando aparece e desaparece 

sem um padrão definido. 

h) Atributos do impacto quanto à possibilidade de reversão 
 

Este impacto foi condicionado à experiência dos especialistas na 

recomendação e implementação das medidas mitigadoras, assim, classificando-os 

em reversíveis — caso as medidas adotadas sejam capazes de anulá-lo 

completamente bem como aos seus efeitos; ou irreversíveis — quando não existem 

medidas capazes de fazê-lo. Como esta condição de nulidade pode não ser sempre 

efetiva, cabe aqui uma escala intermediária para os casos onde sejam parcialmente 

anulados, que serão classificados como parcialmente reversíveis. 

i) Atributos do impacto quanto à possibilidade de 
potencialização 

 
Como o objetivo deste estudo é considerar impactos de qualquer natureza, 

nos impactos positivos a possibilidade de se aumentar seus efeitos benéficos ao 

meio ambiente deve ser classificada. O impacto será potencializável quando for 

possível aumentar os seus efeitos benéficos, caso contrário será não 
potencializável. Cabe a ressalva de que esse elemento é considerado apenas para 

impactos positivos. 

j) Área de formação do profissional que identificou o impacto 
 

Como foram entrevistados profissionais de todas as áreas que compõem o 

ambiente estudado em um EIA/RIMA ou RAS, os impactos também serão 
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subdivididos segundo a área de formação do profissional que o identificou. As áreas 

avaliadas são: Biologia, Geologia, Engenharia Florestal, Sociologia, Arqueologia, 

Engenharia Civil e Arquitetura. 

5.4.1.2.1. Descrição de impactos de linhas de transmissão rurais 
segundo especialistas e pesquisadores 

 
Foram relatados impactos tanto positivos quanto negativos de LTs em 

ambientes rurais. Esses impactos estão relacionados abaixo segundo os critérios 

anteriormente descritos. 

a) Retirada de vegetação  

 
Descrição do impacto 

 

Atividade de supressão total ou parcial decorrente da necessidade da 

caracterização de uma faixa de segurança para a LT. As LTs exigem distâncias 

mínimas entre sua parte ativa e a vegetação do local. Essa distância é conseguida 

realizando a supressão ou poda da vegetação que interferir nessa área. Essa 

distância varia de acordo com a tensão da LT. A classificação do impacto está na 

tabela 2. 
Tabela 2 – Descrição do impacto: retirada de vegetação. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção, operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Cíclica 

Importância Alta 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Biologia, Geologia, Engenharia Florestal 
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b) Instalação de processos erosivos  
 

Descrição do impacto 

 

Os processos erosivos resultantes da implementação de torres, da 

movimentação de solo na abertura de acessos e regularização do terreno, 

principalmente em regiões de solo de predominância arenosa, com tendência à 

formação de voçorocas. A classificação do impacto está na tabela 3. 

 
Tabela 3 – Descrição do impacto: instalação de processos erosivos. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Cíclica 

Importância Alta 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Biologia, Geologia, Arqueologia, Engenharia Florestal
 

c) Recorrência de problemas sociais com afetados pelas 
linhas de transmissão 

 
Descrição do impacto 

 

Em virtude da falta de estrutura do órgão ambiental, muitas das ações são 

parcialmente implementadas ou ignoradas, o que resulta na insatisfação dos 

proprietários afetados e na existência de pendências de empreendimentos 

anteriores. A classificação do impacto está na tabela 4. 
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Tabela 4 – Descrição do impacto: recorrência de problemas sociais  com 
afetados pelas linhas de transmissão. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Cíclica 

Importância Alta 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Biologia, Sociologia 
 

d) Modificação do uso do solo 

 
Descrição do impacto 

 

Em função da instalação de estruturas metálicas e condutores no ambiente 

rural, por questões ligadas à segurança, existe uma limitação das atividades que 

podem ser exercidas na faixa de segurança. Essas limitações alteram as condições 

de uso do solo. A classificação do impacto está na tabela 5. 

 
Tabela 5 – Descrição do impacto: modificação do uso do solo. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Biologia, Geologia, Sociologia, Engenharia Florestal
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e) Poluição de cursos de água 

 
Descrição do impacto 

 

Durante o processo de instalação das estruturas e lançamento de 

condutores, eventuais córregos ou nascentes de água podem ter seus cursos 

poluídos com resíduos dos equipamentos, materiais orgânicos provenientes de 

supressão de vegetação, aumento do número de particulados na água — resultante 

de processos de escavação ou de início de processos erosivos. A classificação do 

impacto está na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Descrição do impacto: poluição de cursos de água. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Temporária 

Importância Média / Alta 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Biologia, Geologia 
 

f) Deslocamento da fauna 

 
Descrição do impacto 

 

A combinação de alguns elementos característicos da construção de LTs, 

tais como: abertura de faixas de servidão e acessos, transporte de materiais, trânsito 

de equipamentos, montagem de estruturas e lançamento de condutores, que têm 

como principal característica o grande movimento de pessoas e máquinas, fazem 

que a fauna se desloque das áreas próximas à faixa de segurança, devido ao 

chamado efeito de borda. A classificação do impacto está na tabela 7. 
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Tabela 7 – Descrição do impacto: deslocamento da fauna. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Temporária 

Importância Média/Alta 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Biologia 
 

 

g) Impacto na paisagem cênica 

 
Descrição do impacto 

 

Uma característica das LTs é o aproveitamento do relevo natural dos 

terrenos, isso faz com que elas sejam instaladas em locais de grande destaque, tais 

como topos e encostas de morro. A presença desse elemento estranho acaba 

causando uma interferência na paisagem cênica da região, proporcionando sua 

“degradação”. A classificação do impacto está na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Descrição do impacto: na paisagem cênica. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação. 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Média/Alta 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Geologia, Arquitetura, Eng. Florestal 
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h) Qualidade da água 

 
Descrição do impacto 

 
As atividades de construção de LTs, em casos específicos, nos seus 

impactos pontuais (instalações de estruturas) podem, eventualmente, afetar 

nascentes ou cursos de água, prejudicando a qualidade da água disponível. A 

classificação do impacto está na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Descrição do impacto: qualidade da água 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Temporária 

Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Biologia, Geologia, Engenharia Florestal 

i) Remoção de material arqueológico por pessoas envolvidas 
na construção 

 
Descrição do impacto 

 

Durante as atividades de construção de LTs, o prazo, muitas vezes, é 

caminho crítico. Pela associação de que alguma descoberta arqueológica acabe por 

impactar o cronograma, provocando atrasos ou suspensão das atividades, as 

pessoas acabam por destruir ou esconder algum material encontrado. A 

classificação do impacto está na tabela 10. 
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Tabela 10 – Descrição do impacto: remoção de material arqueológico 

por pessoas envolvidas na construção. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência incerta 

Duração Permanente 

Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Arqueologia 

j) Destruição de material arqueológico nas etapas de 
construção de linhas de transmissão 

 
Descrição do impacto 

 
Durante as atividades de construção de LTs, há inúmeras atividades que 

exigem o trânsito de máquinas e alteração da subsuperfície do terreno — camada 

onde está depositada grande parte dos vestígios arqueológicos. Essa movimentação 

acaba gerando a destruição de muitos artefatos. A classificação do impacto está na 

tabela 11. 

 

Tabela 11 – Descrição do impacto: destruição de material arqueológico 
nas etapas de construção de LTs. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Arqueologia 
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k) Desvalorização dos terrenos atingidos por linhas de 
transmissão 

 
Descrição do impacto 

 

A alteração das condições de uso do terreno por limitações impostas pelas 

normas de segurança da LT, bem como a falta de conhecimento da população sobre 

a influência desse elemento sobre a saúde das pessoas expostas, acabam gerando 

uma desvalorização das áreas compartilhadas. A classificação do impacto está na 

tabela 12.  

 

Tabela 12– Descrição do impacto: desvalorização dos terrenos atingidos por LTs. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e Operação. 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Sociologia, Engenharia Florestal 
 

 

l) Invasão de privacidade dos moradores atingidos 

 
Descrição do impacto 

 

Durante as atividades de construção de LTs é extremamente comum o 

trânsito de máquinas, de equipamentos e de um grande número de pessoas. Essas 

condições de obra fazem com que os moradores percam o controle de acesso em 

sua propriedade. Isso, muitas vezes, causa sensação de invasão de privacidade e 

falta de segurança. A classificação do impacto está na tabela 13. 
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Tabela 13 – Descrição do impacto: invasão de privacidade dos moradores atingidos. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Cíclica 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Sociologia, Engenharia Florestal 

m) Desenvolvimento das áreas beneficiadas 

 
Descrição do impacto 

 

Está solidamente comprovada a relação entre a disponibilidade de energia e 

o desenvolvimento da sociedade. Assim sendo, as regiões beneficiadas com esse 

acréscimo de energia propiciada pela implantação da LT sofrem um aumento em 

sua curva de desenvolvimento. Os municípios localizados no percurso também são 

beneficiados de forma indireta, já que o sistema funciona em anel e o aumento da 

oferta de energia acaba sendo distribuído para todos, em menor ou maior escala. A 

classificação do impacto está na tabela 14. 

 

Tabela 14 – Descrição do impacto: desenvolvimento das áreas beneficiadas. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Operação 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Média/Alta 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Potencializável 

Área de especialidade Sociologia 
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n) Geração de empregos 

 
Descrição do impacto 

 

A etapa de construção de LTs absorve um número considerável de mão de 

obra local. A especializada é trazida de outros locais, mas a mão de obra de nível 

básico é recrutada na região, principalmente em classes de menor poder aquisitivo e 

baixo nível de instrução, o que representa um aumento significativo na oferta de 

empregos em pequenas comunidades. A classificação do impacto está na tabela 15. 

 

Tabela 15 – Descrição do impacto: geração de empregos. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Temporária 

Importância Média/Alta 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Não potencializável 

Área de especialidade Sociologia 
 

o) Controle de degradação ambiental na faixa de segurança 

 
Descrição do impacto 

 

Em virtude de a LT ser considerada uma instalação de segurança e de 

interesse público, a empresa proprietária promove um controle efetivo da área sob 

sua servidão, o que, em certos casos, pode diminuir a degradação ambiental da 

área pela limitação do uso do solo, principalmente no tocante à vegetação 

preservada em torno de nascentes e cursos de água. A classificação do impacto 

está na tabela 16. 
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Tabela 16 – Descrição do impacto: controle de degradação ambiental 
na faixa de segurança. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação. 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Média/Alta 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Potencializável 

Área de especialidade Biologia, Geologia, Eng. Florestal 

p) Reconstituição de terrenos degradados 

 
Descrição do impacto 

O empreendimento de LTs atravessa muitas áreas que já estão em estado 

adiantado de degradação. A necessidade de se garantir a estabilidade do terreno e, 

consequentemente, a segurança da LT, muitas vezes obriga a empresa construtora 

a reconstituir terrenos, devolvendo-lhes características naturais de estabilidade, 

cobertura vegetal, fluxos de águas, etc. A classificação do impacto está na tabela 17. 

 

Tabela 17 – Descrição do impacto: reconstituição de terrenos degradados. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação. 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Média/Alta 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Potencializável 

Área de especialidade Biologia, Geologia, Arquitetura, Eng. Florestal 
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q) Fiscalização ambiental 

 
Descrição do impacto 

A construção e a operação de uma LT exigem constante acompanhamento 

das etapas construtivas e, posteriormente, visitas de avaliação da condição de 

operação e manutenção. Esse fluxo constante de pessoal técnico, consciente da 

legislação e de responsabilidades de preservação, acaba gerando uma fiscalização 

informal de atividades predatórias, tais como: caça, corte de vegetação não 

autorizada, etc. A classificação do impacto está na tabela 18. 

 

Tabela 18 – Descrição do impacto: fiscalização ambiental. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação. 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Média/Alta 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Potencializável 

Área de especialidade Biologia, Geologia 
 

 

r) Capilarização da malha viária 

 
Descrição do impacto 

 

A necessidade de trânsito de equipes e máquinas durante a fase de 

construção da LT obriga a empresa construtora a abrir e dar manutenção à malha 

viária da região atingida. Essa capilarização e manutenção, quando executadas com 

o propósito de servir também à comunidade, acabam encurtando caminhos e 

melhorando as possibilidades de deslocamento da população. A classificação do 

impacto está na tabela 19. 
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Tabela 19 – Descrição do impacto: capilarização da malha viária. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação. 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Média/Alta 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Potencializável 

Área de especialidade Biologia, Geologia, Sociologia 

s) Recuperação de material arqueológico por pessoas 
envolvidas na construção 

 
Descrição do impacto 

 

Durante as atividades de construção de LTs, o contato com os moradores e 

o grande trânsito de pessoas na faixa de segurança da LT acabam possibilitando o 

resgate de peças de valor arqueológico que foram descobertas por moradores. A 

classificação do impacto está na tabela 20. 

 

Tabela 20 – Descrição do impacto: recuperação de material arqueológico 
por pessoas envolvidas na construção. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Alta 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos. 

Possibilidade de potencialização Potencializável 

Área de especialidade Arqueologia 
 

 

Existem algumas situações que, embora não sejam classificadas como 

impactos ambientais diretos da LT, devem ser consideradas como situações 
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negativas geradas por esse tipo de empreendimento. Pode-se dizer que são 

impactos ambientais indiretos, pois não afetam os moradores diretamente e sim a 

classe dos pesquisadores envolvidos em estudos ambientais e, consequentemente, 

geram situações que vão ao desencontro dos interesses da sociedade. Entre as 

mais significativas tem-se: 

t) Oportunidade de execução e ampliação de estudos 

 
Descrição do impacto 

 
Entre as grandes dificuldades que afetam os profissionais que atuam em 

atividades de pesquisa, podem-se destacar duas como principais: a obtenção de 

recursos para subsidiar seus estudos e o acesso a áreas de circulação controlada, 

tais como reservatórios, barragens, subestações, etc. Os estudos de impactos de 

empreendimentos da área elétrica, muitas vezes, configuram-se em grandes 

oportunidades para esses profissionais recolherem amostras e informações que 

subsidiarão mais estudos, além daquele para o qual foram contratados. A 

classificação do impacto está na tabela 21. 

 

Tabela 21 – Descrição do impacto: oportunidade de execução e ampliação de estudos. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Planejamento, construção e operação 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Média/Alta 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Potencializável 

Área de especialidade Biologia, Geologia, Arqueologia, Engenharia Florestal
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u) Falta de implementação de medidas mitigadoras  

 
Descrição do impacto 

 

Por questões econômicas ou de falta de fiscalização por parte do órgão 

licenciador, as medidas mitigadoras propostas no EIA/RIMA ou RAS não são 

implementadas ou o são parcialmente. A classificação do impacto está na tabela 22. 

 
Tabela 22 – Descrição do impacto: falta de implementação de medidas mitigadoras. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Alta 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Biologia, Geologia, Arqueologia, Engenharia Florestal
   

 

v) Verba reduzida para implementação de ações mitigadoras 

 
Descrição do impacto 

 

A legislação determina o valor mínimo a ser utilizado em ações 

compensatórias por impactos ambientais resultantes de empreendimentos. Esse 

valor é definido como sendo, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do valor do 

empreendimento. Habitualmente esse valor é considerado como teto para as ações 

mitigadoras propostas. A classificação do impacto está na tabela 23. 
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Tabela 23 – Descrição do impacto: verba reduzida para implementação 
de ações mitigadoras. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Alta 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos. 

Área de especialidade Biologia, Arqueologia, Eng. Florestal 

w) Cronogramas reduzidos para estudos ambientais 

 
Descrição do impacto 

O estudo ambiental é definido como uma etapa anterior à obtenção da 

licença prévia do empreendimento. Como essa etapa é considerada caminho crítico 

do empreendimento, é muito comum existirem pressões para que ele seja executado 

em tempo reduzido, muitas vezes, insuficiente para as necessidades do 

empreendimento. A classificação do impacto está na tabela 24. 

 

Tabela 24 – Descrição do impacto: cronogramas reduzidos para estudos ambientais. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Planejamento 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Alta 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos. 

Área de especialidade Biologia, Geologia, Arqueologia, Eng. Florestal
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x) Redução dos valores de remuneração por estudos de EIA/ 
RIMA e RAS 

 
Descrição do impacto 

 
Este é um impacto derivado do baixo orçamento destinado às ações 

ambientais, o que resulta em um verdadeiro leilão na contratação do estudo. Essa 

baixa remuneração implica em profissionais menos preparados, sem estrutura 

adequada e com pouca experiência. Lembrando que o critério de contratação é 

sempre o de menor preço. A classificação do impacto está na tabela 25 

 

Tabela 25 – Descrição do impacto: redução dos valores de remuneração por 
estudos de EIA/ RIMA e RAS. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Planejamento 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Alta 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 

Área de especialidade Biologia, Geologia, Arqueologia, Eng. Florestal
 

y) Avaliação 
 

Assim sendo, segundo a opinião de especialistas ligados às diversas áreas 

de estudo integradas no processo de licenciamento ambiental, os impactos 

significativos resultantes da instalação de LTs podem ser assim resumidos: 

 

Negativos 

− Retirada de vegetação 
− Instalação de processos erosivos  
− Falta de implementação de medidas mitigadoras 
− Cronogramas reduzidos para estudos ambientais 
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− Redução dos valores de remuneração por estudos de EIA/ RIMA e 
RAS 

− Recorrência de problemas sociais com afetados pelas LTs 
− Verba reduzida para implementação de ações mitigadoras 
− Modificação do uso do solo 
− Poluição de cursos de água 
− Deslocamento da fauna 
− Impacto na paisagem cênica 
− Qualidade da água 
− Remoção de material arqueológico por pessoas envolvidas na 

construção 
− Destruição de material arqueológico nas etapas de construção de LTs 
− Desvalorização dos terrenos atingidos por LTs 

− Invasão de privacidade dos moradores atingidos 
 

Positivos 

− Desenvolvimento das áreas beneficiadas 

− Oportunidade de execução e ampliação de estudos 

− Geração de empregos 

− Controle de degradação ambiental na faixa de segurança 

− Reconstituição de terrenos degradados 

− Fiscalização ambiental 

− Capilarização da malha viária 

− Recuperação de material arqueológico por pessoas envolvidas na 

construção. 

5.4.2. Levantamentos de impacto ambiental de linhas de transmissão 
segundo estudos de EIA/RIMA e RAS 

 

Para que se possa estabelecer um quadro comparativo, segundo a 

metodologia designada para este estudo, se faz necessária a descrição de quais 

impactos são comumente relacionados como sendo de responsabilidade da 

instalação de projetos de LTs. Os referidos impactos serão relacionados segundo os 

mesmos critérios determinados para aqueles de percepção dos especialistas. 

Na análise documental foram consultados EIA/RIMAs e RAS de obras 
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constantes do acervo da Copel e do IAP, entre as quais se destacam: 

 

− LT 525 kV Salto Caxias – Salto Santiago 

− LT 525 kV Salto Caxias – Cascavel 

− LT 525 kV Cascavel – Ivaiporã 

− LT 230 kV Bateias – Jaguariaíva 

− LT 230 kV Bateias – Pilarzinho 

− LT 230kV Foz do Iguaçu Norte – Cascavel Oeste 

− LT 230 kV Gralha Azul – Distrito Industrial de SJP 

− LT 138 kV Ponta Grossa norte – Imbituva 

− LT 69 kV Santa Mônica – Quatro Barras. 

 

a) Instalação de processos erosivos  
 

Descrição do impacto 

 

Os processos erosivos resultantes da implementação de torres seguem a 

mesma descrição feita no item 5.4.1.2.1 b) – Instalação de processos erosivos. A 

classificação do impacto está na tabela 26. 

 

Tabela 26 – Descrição do impacto: instalação de processos erosivos. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Temporária 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
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b) Retirada de vegetação  

 
 

Descrição do impacto 

 

Atividade de supressão total ou parcial decorrente da necessidade da 

caracterização de uma faixa de segurança conforme descrito no item 5.4.1.2.1  a) 

Retirada de vegetação. A classificação do impacto está na tabela 27. 

 

Tabela 27 – Descrição do impacto: retirada de vegetação. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Temporária 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
 

c) Exploração de espécies florestais oriundas de 
desmatamento  

 
Descrição do impacto 

 

A necessidade de desmatamento vai gerar um grande volume de madeira, 

que poderá ser aproveitado pelos proprietários atingidos ou mesmo pela indústria 

madeireira da região de ocorrência das matas. Essa exploração pode reduzir 

temporariamente a pressão de corte de madeira nativa, que é muito forte em regiões 

nas quais há cobertura de vegetação com espécies significativas. A classificação do 

impacto está na tabela 28. 
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Tabela 28 – Descrição do impacto: exploração de espécies florestais 
oriundas de desmatamento. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Temporária 

Importância Pequena 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Não potencializável. 
 

d) Impacto na paisagem cênica 

 
Descrição do impacto 

 

Alteração da paisagem natural conforme descrito no item 5.4.1.2.1 g)- 

Impacto na paisagem cênica. A classificação do impacto está na tabela 29. 

 

Tabela 29 – Descrição do impacto: na paisagem cênica. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Pequena 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos. 
 

e) Abertura de acessos para caçadores clandestinos 

 
Descrição do impacto 

 

A abertura de faixas de segurança em regiões de grande cobertura vegetal 

e, consequentemente, com fauna representativa, pode facilitar o acesso de 
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caçadores clandestinos a regiões antes de difícil acesso. A classificação do impacto 

está na tabela 30 

 

Tabela 30 – Descrição do impacto: abertura de acessos para caçadores 
clandestinos. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
 

 

f) Destruição de material arqueológico nas etapas de 
construção de linhas de transmissão 

 
Descrição do impacto 

 

Destruição de sítios arqueológicos conforme descrito no item 5.4.1.2.1  j) – 

Destruição de material arqueológico nas etapas de construção de linhas de 

transmissão. A classificação do impacto está na tabela 31. 

 
Tabela 31 – Descrição do impacto: destruição de material arqueológico 

nas etapas de construção de linhas de transmissão. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Grande. 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
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g) Invasão indiscriminada de terrenos alheios 

 
Descrição do impacto 

Nesse impacto ocorrerá uma situação muito semelhante ao descrito no item 

5.4.1.2.1  l) – Invasão de privacidade dos moradores atingidos. Aqui, porém, também 

atingindo os proprietários vizinhos à LT. Na busca por melhores condições de 

acesso, os construtores podem utilizar as propriedades que mais facilmente 

possibilitem a execução dos serviços. Desta maneira, aumentam o número de 

moradores descontentes e geram desgaste com a comunidade. A classificação do 

impacto está na tabela 32. 

 

Tabela 32 – Descrição do impacto: invasão indiscriminada de terrenos alheios. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Planejamento e construção 

Natureza Negativa ou positiva. 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Temporária 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Potencializável pela melhoria das condições da 

área atingida com a utilização do recurso obtido 

oriundo da indenização 
 

h) Geração de insegurança em proprietários contíguos à LT 

 
Descrição do impacto 

 

Todos os processos de construção geram incertezas referentes ao traçado 

final da LT. Possibilidade de relocações de moradias, indenização de danos e 

servidão e recomposição de áreas degradadas são algumas das principais dúvidas 

que permeiam a cabeça dos proprietários da região de influência direta e indireta do 

empreendimento. Enquanto o traçado não é implementado de forma definitiva, são 

fomentadas incertezas quanto ao real impacto da LT, o que acaba causando 

apreensão na comunidade atingida. A classificação do impacto está na tabela 33. 
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Tabela 33 – Descrição do impacto: geração de insegurança em 
proprietários contíguos à LT. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Planejamento e construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Temporária 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
 

i) Recorrência de problemas sociais com afetados pelas 
linhas de transmissão 

 
 

Descrição do impacto 

 

Todo o processo de construção acaba por despertar óbices relativos aos 

trabalhos de campo em decorrência de pendências anteriores conforme descrito no 

item 5.4.1.2.1  c) – Recorrência de problemas sociais com afetados pelas linhas de 

transmissão. A classificação do impacto está na tabela 34. 

 

Tabela 34 – Descrição do impacto: recorrência de problemas sociais 
com afetados pelas linhas de transmissão. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Planejamento e construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Temporária 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
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j) Deslocamento da fauna 

 
Descrição do impacto 

As obras de implantação da LT acabam por provocar deslocamentos 

pontuais da fauna conforme descrito no item 5.4.1.2.1  f) – Deslocamento da fauna. 

A classificação do impacto está na tabela 34. 

 
Tabela 35– Descrição do impacto: deslocamento da fauna. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Temporária 

Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
 

k) Modificação do uso do solo 

 
Descrição do impacto 

A instalação de estruturas metálicas e de condutores no ambiente rural 

acaba gerando limitações nas atividades passíveis de serem desenvolvidas na faixa 

de segurança da LT, conforme descrito no item 5.4.1.2.1  d) – 

Modificação do uso do SOLO. A classificação do impacto está na tabela 36. 

 

Tabela 36 – Descrição do impacto: modificação do uso do solo. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
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l) Impedimento a exploração mineral ao longo da faixa de 
servidão 

 
Descrição do impacto 

 
Em função da instalação da LT, por questões ligadas à segurança, existe 

uma limitação das atividades que podem ser exercidas na faixa de segurança. Essas 

limitações incluem a proibição da exploração de minerais, uma vez que sua 

exploração se utiliza de elementos que colocam em risco a integridade física da LT, 

tais como: explosivos, escavações, etc. Por uma questão de segurança, essas 

atividades são proibidas na faixa de servidão e seu entorno até uma distância 

considerada segura de acordo com a tensão da LT. A classificação do impacto está 

na tabela 37. 

Tabela 37 – Descrição do impacto: impedimento à exploração mineral 
ao longo da faixa de servidão. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
                       

m) Morte acidental de aves  

 
Descrição do impacto 

 

As aves estabelecem corredores de voos em suas regiões de convivência. 

Ao se inserir elementos estranhos — tais como condutores e estruturas — nesses 

corredores, é comum uma grande quantidade de morte de aves por choque com 

esses elementos nos primeiros meses. Esse tipo de acidente costuma atingir 

principalmente aves de hábitos noturnos e de grande porte. A classificação do 

impacto está na tabela 38. 
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Tabela 38 – Descrição do impacto: morte acidental de aves. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
 

n) Geração de empregos 

 
Descrição do impacto 

 

A etapa de construção de LTs absorve um número considerável de mão de 

obra local, conforme descrito no item 5.4.1.2.1  n) – Geração de empregos. A 

classificação do impacto está na tabela 39. 

 

Tabela 39 – Descrição do impacto: geração de empregos. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Planejamento e construção 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Temporária 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Não potencializável 
 

o) Desenvolvimento das áreas beneficiadas 

 
Descrição do impacto 

 

A energia transmitida pelo empreendimento colabora para o 

desenvolvimento das regiões interligadas, conforme descrito no 5.4.1.2.1 item m) – 
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Desenvolvimento das áreas beneficiadas. A classificação do impacto está na tabela 

40. 

Tabela 40 – Descrição do impacto: desenvolvimento das áreas beneficiadas. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Operação 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Alta 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Potencializável 
 

 

p) Aumento da confiabilidade do sistema 

 
Descrição do impacto 

 

O sistema elétrico nacional funciona como se fosse uma grande e única 

rede, na qual a confiabilidade está diretamente relacionada com as alternativas de 

abastecimento propiciadas por interligações em rede ou radiais. Cada vez que se 

amplia esse sistema, seguindo o seu plano de expansão, eliminando pontos radiais 

ou fornecendo novas instalações mais potentes e confiáveis, se aumenta a 

confiabilidade de operação. Essa confiabilidade propicia uma energia de melhor 

qualidade às localidades interligadas. A classificação do impacto está na tabela 41. 

 

Tabela 41 – Descrição do impacto: aumento da confiabilidade do sistema. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Operação 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Alta 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Potencializável 
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q) Avaliação 
 

Dentro dos impactos mais comumente identificados nos estudos de 

EIA/RIMA e RAS dos empreendimentos de LTs no estado do Paraná, os recorrentes 

são: 

Negativos 

− Instalação de processos erosivos 

− Retirada de vegetação 

− Exploração de espécies florestais oriundas de desmatamento  

− Impacto na paisagem cênica 

− Abertura de acessos para caçadores clandestinos 

− Destruição de material arqueológico nas etapas de construção de LTs 

− Utilização indiscriminada de terrenos alheios 

− Geração de insegurança em proprietários contíguos à LT 

− Recorrência de problemas sociais com afetados pelas LTs 

− Deslocamento da fauna 

− Modificação do uso do solo 

− Impedimento à exploração mineral ao longo da faixa de servidão 

− Morte acidental de aves 

 

Positivos 

− Geração de empregos 

− Desenvolvimento das áreas beneficiadas 

− Aumento da confiabilidade do sistema 

5.4.3. Levantamentos de impacto ambiental de linhas de transmissão 
segundo percepção dos moradores envolvidos 

 
O terceiro elemento proposto por este estudo é um levantamento dos 

impactos creditados a obras de LTs, segundo a percepção de pessoas envolvidas 

direta ou indiretamente com sua instalação e operação. Essa percepção de impacto 

é resultante de 58 entrevistas diretas realizadas para um Estudo de Impactos de 

Vizinhança (EIV) da obra a LT 69 KV – Santa Mônica – Quatro Barras (Copel). Essa 
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quantidade representa 25% do universo de proprietários atingidos pelo 

empreendimento, bem como de levantamentos anteriores de percepção executados 

em outras pesquisas disponíveis no acervo documental do setor de LTs da Copel. 

Os critérios de apresentação e classificação dos impactos são mantidos para que, 

posteriormente, seja possível uma comparação entre as três abordagens. 

a) Adensamento populacional 

 
Descrição do impacto 

Alguns empreendimentos, devido às suas características e porte, podem 

promover afluxos de parcelas da população em busca de oportunidades de emprego 

ou negócios relacionados à construção da LT. Esse deslocamento da população 

para as proximidades das LTs pode causar um aumento da densidade populacional 

no entorno do empreendimento. A classificação do impacto está na tabela 42. 

 

Tabela 42 – Descrição do impacto: adensamento populacional. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Temporária 

Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Possível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
 

b) Pressão sobre equipamentos urbanos e infraestruturas 
existentes 

 
Descrição do impacto 

 

Esse impacto está diretamente relacionado com o anterior, uma vez que é 

resultado direto do aumento da densidade populacional causada no estágio de 

implementação do projeto. Como esses projetos, invariavelmente, estão próximos ou 

inseridos em áreas urbanas, podem sobrecarregar as estruturas urbanas 
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prejudicando a prestação do serviço em função desses afluxos populacionais. A 

classificação do impacto está na tabela 43 

 

Tabela 43 – Descrição do impacto: pressão sobre equipamentos urbanos e 
infraestruturas existentes. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Temporária 

Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Possível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
 

c) Possibilidade de ocupações irregulares 

 
Descrição do impacto 

 

Em virtude das restrições impostas pelas faixas de segurança das LTs, que 

não permitem nenhum tipo de ocupação humana, quando elas se aproximam de 

ambientes urbanos onde existe carência de espaços para as pessoas de menor 

poder aquisitivo, esta combinação: terrenos sem ocupação e necessidade de locais 

para moradia, pode gerar ocupações irregulares (invasões) nas faixas de segurança. 

A classificação do impacto está na tabela 44. 

 

Tabela 44 –  Descrição do impacto: possibilidade de ocupações irregulares. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Recorrente 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Possível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 



81 

d) Valorização/desvalorização imobiliária 

 
Descrição do impacto 

 

A implantação de diferentes tipos de empreendimentos, geralmente, resulta 

em duas situações distintas em termos de valor dos imóveis atingidos direta ou 

indiretamente. No caso de LTs, as opiniões se dividem entre a indiferença ou 

desvalorização em virtude de mitos relativos à segurança e a impactos visuais 

provocados na paisagem cênica da região. A classificação do impacto está na tabela 

45 

 

Tabela 45 – Descrição do impacto: valorização/desvalorização imobiliária. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Impossível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
 

e) Insegurança da população 

 
Descrição do impacto 

 

A instalação de LTs pode gerar insegurança na população especialmente 

em relação à segurança e desvalorização dos terrenos atingidos direta ou 

indiretamente, conforme descrito no tópico anterior. Não existe comprovação 

científica a respeito de influências negativas da operação das LTs à população do 

entorno, mas a falta de informação gera expectativas e inseguranças. A 

classificação do impacto está na tabela 46. 
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Tabela 46 – Descrição do impacto: insegurança da população. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Permanente 

Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Impossível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
 

 

f) Poluição visual 

 
 

Descrição do impacto 

 

 

Por se tratar de um novo elemento — estranho ao ambiente em que está 

sendo inserido — é comum que as pessoas identifiquem a LT como algo estranho à 

paisagem. Essa inadequação à paisagem original causa nas pessoas uma 

percepção negativa classificada como poluição visual. A classificação do impacto 

está na tabela 47. 

 

Tabela 47 – Descrição do impacto: poluição visual. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Impossível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
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g) Utilização indiscriminada de terrenos alheios 

 
Descrição do impacto 

Nesse impacto ocorrerá uma situação muito semelhante ao descrito no item 

l) – Invasão de privacidade dos moradores atingidos, impactando os proprietários 

diretamente atingidos, bem como os vizinhos à LT. Na busca por melhores 

condições de acesso, os construtores podem utilizar as propriedades que mais 

facilmente possibilitem a execução dos serviços. Muitas dessas “invasões” são 

realizadas sem o prévio contato com os proprietários, gerando desgaste com a 

comunidade. A classificação do impacto está na tabela 48. 

 

Tabela 48 – Descrição do impacto: utilização indiscriminada de terrenos alheios. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Planejamento e construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Temporária 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
 

h) Falta de indenização 

 
Descrição do impacto 

 

As empresas envolvidas na construção — tanto a empreiteira como os 

proprietários — são responsáveis pelas indenizações referentes à construção do 

empreendimento. São indenizações referentes à servidão, indenização por danos ou 

até desapropriações. Os proprietários comumente reclamam da falta de informações 

relativas a valores, do não pagamento e da instituição de processos litigiosos na 

justiça sem a negociação prévia. A classificação do impacto está na tabela 49. 
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Tabela 49 – Descrição do impacto: falta de indenização. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Planejamento e construção e operação 

Natureza Negativa 

Probabilidade de ocorrência Incerta 

Duração Temporária 

Importância Alta 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de potencialização Não se aplica a impactos negativos 
. 

 

i) Melhoria das estradas das propriedades 

 
Descrição do impacto 

 

Para que a construção do empreendimento seja viabilizada, se faz 

necessária a construção de diversos acessos e a manutenção de muitos outros. É 

uma condição inerente à obra o trânsito de máquinas e equipamentos pesados, o 

que exige boas condições de pavimentação. Essa infraestrutura acaba facilitando o 

acesso e a movimentação dos proprietários. A classificação do impacto está na 

tabela 50. 

 

Tabela 50 – Descrição do impacto: melhoria das estradas das propriedades. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção e operação 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Permanente 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Potencializável 
 

 

 



85 

j) Geração de empregos 

 
Descrição do impacto 

 

Embora a mão de obra especializada seja trazida de fora da região, a 

construção exige a utilização de especialidades que podem ser encontradas com os 

moradores atingidos, tais como: operadores de tratores, motoristas, mão de obra em 

geral, etc. A classificação do impacto está na tabela 51. 

 

Tabela 51 – Descrição do impacto: geração de empregos. 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase da ocorrência Construção 

Natureza Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Temporária 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Não se aplica a impactos positivos 

Possibilidade de potencialização Potencializável 
 

k) Avaliação 

 
Resumindo, os impactos mais identificados pelos proprietários atingidos por 

empreendimentos de LTs no estado do Paraná são: 

 

Negativos 

− Adensamento populacional 

− Pressão sobre equipamentos urbanos e infraestruturas existentes 

− Possibilidade de ocupações irregulares 

− Valorização/desvalorização imobiliária 

− Insegurança da população 

− Poluição visual 

− Utilização indiscriminada de terrenos alheios 

− Falta de indenização 
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Positivos 

− Melhoria das estradas das propriedades 

− Geração de empregos 

 

5.5. IMPACTOS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO URBANAS 

 
Após a discussão e o levantamento dos impactos ambientais relacionados 

às LTs, neste capítulo se fará a análise de quais deles são capazes de se repetir 

para esta variável tecnológica — as LTs compactas urbanas.  

Uma vez identificado qual o potencial de impacto das linhas compactas 

urbanas, poderão ser discutidos e identificados os critérios mais adequados ao seu 

licenciamento, bem como será possível sugerir elementos que devem ser realizados 

anteriormente à implementação desta tecnologia, com o objetivo de minimizar os 

impactos negativos e potencializar os positivos. 

 

5.5.1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DAS 
LINHAS DE TRANSMISSÃO URBANAS 

 

Para que se estabeleça uma análise detalhada, antes se faz necessária a 

descrição das características do ambiente onde essa linha é instalada e para o qual 

foi desenvolvida. 

a) Meio físico 
 

A análise do meio físico — como já descrito no tópico a) – Meio físico — em 

linhas rurais é caracterizada pelo levantamento de todas as variáveis relacionadas 

às condições geológicas, climáticas, hidrográficas, ou seja, todas aquelas que 

envolvem as características físicas dos locais atravessados pela LT.   

LTs compactas urbanas são utilizadas em ambientes caracterizados como 

urbanos, os quais sofreram fortes influências em suas condições naturais 

decorrentes da interação com a espécie humana.  Uma definição de ambiente 
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urbano que se encaixa nessa visão é a de Ramalho (1999), que afirma: 

 
Meio ambiente urbano é o processo de troca entre a base natural de uma 
cidade, a respectiva sociedade ali existente e a infraestrutura construída. 
Por conseguinte, o ambiente urbano é o resultado de diversos processos de 
interação entre as três instâncias: a humana ou social, a natural e a 
construída. 

 

Essas constantes interações promovem alterações significativas no 

ambiente, o que transforma elementos geológicos, hidrográficos e outros aspectos 

físicos em fatores pouco representativos no contexto de preservação ambiental. 

Dos elementos citados, poucas são as interferências causadas pela 

instalação de LTs compactas urbanas, uma vez que elas são elementos pouco 

significativos dentro do contexto alterado.  

b) Meio biótico 

 
Dentro dos elementos bióticos, mesmo no ambiente urbano, o elemento de 

maior destaque ainda continua sendo os representados pela vegetação, tendo em 

vista que esse elemento tem maior probabilidade de ser impactado direta e 

indiretamente, às vezes, até de forma irreversível pela LT. Embora a vegetação se 

apresente de forma alterada, composta principalmente por espécies exóticas ou 

capões isolados de pouca representatividade, esses elementos devem ser 

considerados pela sua importância dentro da melhora da qualidade de vida desse 

habitat. 

A fauna é o segundo elemento biótico de grande importância em áreas rurais 

e não se caracteriza como elemento significativo e nem impactado por LTs 

compactas urbanas, já que as espécies que habitam esses aglomerados urbanos 

estão perfeitamente adaptadas a esses equipamentos urbanos. 

c) Meio socioeconômico, histórico, arqueológico e cultural 
 

Estudos socioeconômicos e arqueológicos dentro do contexto urbano têm a 

mesma importância que no ambiente rural, embora este último seja pouco revelador 

em termos de descobertas. O ambiente urbano, pela proximidade com a civilização 

moderna, possui vasta documentação histórica, o que o torna previsível.  
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5.5.2. Impactos ambientais  
 

O objetivo deste tópico é discutir quais dos impactos creditados às LTs rurais 

podem ser extrapolados para ambientes urbanos. Os impactos considerados nessa 

análise serão aqueles determinados no capítulo anterior. 

a) Impacto – Abertura de acessos para caçadores 
clandestinos 

 

Dentro de ambientes urbanos não existem elementos representativos da 

fauna que estimulem a atividade de caça. Mesmo quando a linha compacta urbana 

atravessar pequenas áreas de matas remanescentes pela proximidade com a 

ocupação humana, dificilmente existirão espécies significativas. Esse impacto não é 

aplicável para linhas compactas urbanas. 

 

b) Impacto – Adensamento populacional 
 

Embora a etapa de construção de uma LT urbana promova algum 

deslocamento de pessoas interessadas em participar com o fornecimento de 

serviços e mão de obra, este empreendimento não estimula nem um tipo de 

adensamento populacional, uma vez que se trata de projetos de pequeno porte. 

Esse impacto não é aplicável para linhas compactas urbanas. 

 

c) Impacto – Aumento da confiabilidade do sistema 
 

As linhas compactas urbanas são variantes tecnológicas das LTs 

desenvolvidas, principalmente, com o objetivo de levar grandes blocos de energia a 

regiões densamente populosas. Esse aumento significativo da quantidade de 

energia disponível, bem como a possibilidade de se eliminar possíveis alimentações 

radiais, certamente ampliará a confiabilidade do sistema. Esse é um impacto 

aplicável a LTs compactas urbanas. 
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d) Impacto – Capilarização da malha viária 
 

Pelo fato de linhas compactas urbanas utilizarem áreas destinadas a 

passeios de ruas ou avenidas instaladas ou em projeto, elas não interferem na 

capilarização da malha viária municipal. Em situações onde existem interferências 

entre esses dois elementos, normalmente as linhas são relocadas de maneira a não 

prejudicar o projeto viário. Esse impacto não é aplicável para linhas compactas 

urbanas. 

e) Impacto – Controle de degradação ambiental na faixa de 
segurança 

 

Como uma das características de linhas compactas urbanas é que não 

possuem faixa de segurança, por se utilizarem dos passeios de ruas e avenidas, 

esse impacto não é aplicável para linhas compactas urbanas. 

f) Impacto – Desenvolvimento das áreas beneficiadas 
 

As LTs compactas urbanas promovem uma melhor distribuição da energia 

dentro dos ambientes urbanos. Embora a falta de energia não seja um problema nas 

cidades do estado do Paraná, as linhas promovem uma melhor condição de 

desenvolvimento das áreas envolvidas no projeto, se não pela quantidade 

disponibilizada, pela melhor confiabilidade e qualidade da energia — condições 

essenciais em alguns processos industriais. Esse é um impacto aplicável a LTs 

compactas urbanas. 

g) Impacto – Deslocamento da fauna 
 

Pelo fato de a linha compacta urbana não possuir faixa de segurança, e, 

dentro do ambiente urbano não existirem espécies de fauna que necessitem de 

algum elemento biótico capaz de ser impactado por este tipo de empreendimento, 

esse impacto não é aplicável para linhas compactas urbanas. 
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h) Impacto – Destruição e remoção de material arqueológico 
nas etapas de construção de linhas de transmissão 

 

Embora, como descrito anteriormente, os ambientes urbanos apresentem 

duas características que dificultam muito a descoberta de materiais arqueológicos: a 

grande alteração do ambiente natural e a grande disponibilidade de informações 

acerca de fatos e elementos históricos, a descoberta e destruição acidental de 

artefatos históricos não podem ser descartadas.  

Conforme afirmam os arqueólogos entrevistados, a grande alteração se faz 

principalmente em substratos de solo superficiais. Como a construção de linhas 

envolve processos de escavação de grande profundidade, afetará solos muito pouco 

alterados que podem fornecer elementos arqueológicos interessantes. Esse impacto 

é aplicável para linhas compactas urbanas. 

 

i) Impacto – Desvalorização dos terrenos atingidos por linhas 
de transmissão 

 

Nesse aspecto, as opiniões se divergem. Para algumas pessoas, a 

insegurança gerada pelos altos níveis de tensão conduzidos pela LT urbana 

propiciaria uma desvalorização dos imóveis vizinhos ao empreendimento. Porém, 

existe uma corrente de pessoas que a consideram como mais um equipamento 

urbano, assim como redes de distribuição, telefônica, etc. Portanto, esse impacto é 

aplicável para linhas compactas urbanas. 

 

j) Impacto – Exploração de espécies florestais oriundas de 
desmatamento 

 

As linhas compactas urbanas não possuem faixa de segurança e são 

projetadas com altura suficiente para transpor alguns tipos de vegetação, mas, 

mesmo assim, em casos específicos e pontuais se faz necessário o corte ou poda 

da vegetação das áreas públicas ou de grande porte capazes de interferir com os 

elementos energizados. Caso esse corte seja de árvores que ocupem o espaço 
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público, não é permitida a exploração das espécies cortadas, mas se as espécies 

estiverem em propriedades particulares, havendo interesse, os proprietários podem 

aproveitar a madeira retirada. Portanto, esse impacto é aplicável para linhas 

compactas urbanas. 

k) Impacto – Falta de indenização 
 

As linhas compactas urbanas são instaladas em espaços públicos, 

preferencialmente, em passeios de ruas e avenidas. As linhas compactas urbanas 

só são instaladas em terrenos particulares em casos específicos, quando os 

proprietários têm interesse direto na sua instalação e doam a área para implantação. 

Em ambos os casos não existem indenizações. Portanto, esse impacto não é 

aplicável para linhas compactas urbanas. 

 

l) Impacto – Fiscalização ambiental 
 

Embora em ambientes urbanos esta atividade não tenha o mesmo impacto 

que em ambientes rurais, ele é passível de ser extrapolado a ambientes urbanos. 

Como as atividades de manutenção das LTs exigem a verificação por parte de 

técnicos especializados em toda a extensão da linha, este conhecimento aliado à 

proximidade das equipes de manutenção com os órgãos fiscalizadores propiciam 

uma fiscalização ambiental, que, mesmo destituída de autoridade, pode inibir 

atividades danosas ao meio ambiente. Portanto, esse impacto é aplicável para linhas 

compactas urbanas. 

m) Impacto – Geração de empregos 
 

Mesmo se tratando de empreendimentos de pequeno porte quando 

comparados a outros projetos urbanos, as LTs compactas urbanas permitem a 

utilização de mão de obra local. A mão de obra não qualificada pode ser toda 

absorvida no entorno do empreendimento. Portanto, esse impacto é aplicável para 

linhas compactas urbanas. 
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n) Impacto – Geração de insegurança em proprietários 
contíguos à LT 

 

O sentimento de insegurança gerado, principalmente, pela pouca informação 

a respeito das características da LT compacta urbana é comum aos dois ambientes. 

Embora as populações urbanas tenham maior acesso às informações, ainda 

persiste uma desinformação relativa aos elementos de segurança agregados a esse 

tipo de construção para caracterizá-la como ideal para aplicação em ambientes 

densamente urbanizados.  

Essa desinformação e as grandes tensões utilizadas (69, 138 e 230 kV) 

acabam gerando uma sensação de insegurança nos moradores contíguos à LT. 

Portanto, esse impacto é aplicável para linhas compactas urbanas. 

 

o) Impacto – Impacto na paisagem cênica e poluição visual 
 

Aqui, como no impacto de desvalorização das propriedades atingidas pela 

LT, existe uma divergência de opiniões. Para alguns, embora exista um cuidado em 

se projetar estruturas com conicidade reduzida, propiciando estruturas mais 

esbeltas, muito próximas dos diâmetros utilizados em redes de distribuição em 

função de sua altura, as LTs são consideradas como elemento estranho e 

impactante da paisagem urbana que, embora não apresente beleza cênica, é 

alterada pela presença das estruturas. A outra corrente de opiniões afirma que a 

paisagem já se encontra irremediavelmente alterada e a LT é apenas mais um 

elemento dentro dos equipamentos urbanos.  Portanto, esse impacto é aplicável 

para linhas compactas urbanas. 

p) Impacto – Impedimento à exploração mineral ao longo da 
faixa de servidão 

 

Por se tratar de ambientes urbanos onde a exploração mineral é proibida 

pelas leis municipais de zoneamento, esse impacto não é aplicável para linhas 

compactas urbanas. 
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q) Impacto – Instalação de processos erosivos 
 

Pela característica dos solos urbanos utilizados pelas LTs — ruas e 

avenidas implementadas ou em projetos, solos impermeabilizados pela presença de 

calçadas e asfaltos, onde a circulação das águas pluviais se faz por dutos forçados 

—, a existência de processos erosivos provenientes da instalação da LT é pouco 

provável. Portanto, esse impacto não é aplicável para linhas compactas urbanas. 

 

r) Impacto – Invasão de privacidade dos moradores atingidos 
 

Devido a sua implementação em espaços urbanos, os acessos e serviços se 

dão pelas ruas e avenidas contíguas ao empreendimento. Essa liberdade de acesso 

e a pouca interferência com os espaços particulares não caracterizam esse impacto 

como aplicável a linhas compactas urbanas. 

 

s) Impacto – Modificação do uso do solo 
 

Como sua versão rural, a LT compacta urbana limita as ações passíveis de 

serem executadas embaixo de seus condutores. Embora exista a restrição a 

instalações com presença permanente de pessoas, não se pode esquecer que ela 

está instalada em áreas públicas que já não permitem esse tipo de utilização. Em 

virtude disso, esse impacto não é aplicável para linhas compactas urbanas. 

t) Impacto – Melhoria das estradas das propriedades 
 

Como em ambientes urbanos a determinação da malha viária faz parte de 

um plano viário municipal e a LT compacta urbana se adapta a esse projeto, não 

cabe a ela promover a melhoria das vias públicas. Diante dessa situação, esse 

impacto não é aplicável para linhas compactas urbanas. 
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u) Impacto – Morte acidental de aves 
 

Diferente dos ambientes rurais, onde a LT e seus condutores se configura 

em um obstáculo aéreo desconhecido das aves da região, no ambiente urbano, as 

aves estão acostumadas a esse tipo de obstáculo, o que acaba tornando a LT 

apenas mais um elemento inserido na paisagem, que logo será absorvido e utilizado 

até como abrigo. Portanto, esse impacto não é aplicável para linhas compactas 

urbanas. 

v) Impacto – Poluição de cursos de água 
 

Em ambientes urbanos, os regimes de circulação de águas se fazem de 

forma forçada por meio de tubulações de águas e esgotos, portanto, as LTs 

compactas urbanas não conseguem interferir e nem provocar poluição nesses 

elementos. Portanto, esse impacto não é aplicável para linhas compactas urbanas. 

 

w) Impacto – Pressão sobre equipamentos urbanos e 
infraestruturas existentes 

 

Embora a maioria das cidades apresente equipamentos urbanos e 

infraestrutura deficientes ou subdimensionados, as LTs compactas são 

empreendimentos de pequeno porte, portanto, não têm capacidade de absorção de 

mão de obra suficiente para alterar as condições de uso desses elementos. Então, 

esse impacto não é aplicável para linhas compactas urbanas. 

x) Impacto – Reconstituição de terrenos degradados 
 

Para se analisar esse impacto, se faz necessário a analogia entre os 

terrenos rurais utilizados pelas LTs e os urbanos. Como a LT compacta urbana se 

utiliza de espaços públicos contíguos a ruas e avenidas — que nem sempre contam 

com calçadas implementadas — e, por uma condição de segurança, é obrigada a 

promover a reconstituição das áreas ao redor das estruturas, pode-se considerar 

esse impacto aplicável às LTs compactas urbanas. 
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y) Impacto – Recorrência de problemas sociais com afetados 
pelas linhas de transmissão 

 

Mesmo instaladas em espaços públicos, eventualmente, a instalação da LT 

pode causar danos e interferências em áreas particulares. Em regiões onde existem 

ocupações irregulares, a instalação da LT pode acelerar processos de despejo ou de 

adequação à legislação de zoneamento municipal. Esses fatores podem causar 

problemas sociais, mas dificilmente ocasionarão uma reincidência desse impacto, 

pois, diferente das linhas rurais, as linhas urbanas não podem ser instaladas aos 

pares em um mesmo passeio. Portanto, esse impacto não é aplicável para linhas 

compactas urbanas. 

z) Impacto – Recuperação de material arqueológico por 
pessoas envolvidas na construção 

 

Por se tratar de instalações em ambientes urbanos e pelas condições 

descritas no item h) – Impacto – Destruição e remoção de material arqueológico nas 

etapas de construção de linhas de transmissão este impacto é passível de ser 

extrapolado para LTs compactas urbanas, uma vez que, durante a construção, há o 

acompanhamento de técnicos especializados e treinados para a identificação e 

posterior encaminhamento desses materiais aos especialistas conhecidos. 

aa) Impacto – Retirada de vegetação 
 

Embora as LTs compactas urbanas sejam projetadas com altura que 

possibilitem uma menor interferência na vegetação urbana, é muito comum existirem 

árvores de porte inadequado para ambientes urbanos. Essas árvores serão, 

certamente, suprimidas ou podadas. Portanto, esse impacto é aplicável para linhas 

compactas urbanas. 

bb) Impacto – Utilização indiscriminada de terrenos alheios 
 

Em áreas urbanas, esse impacto não é passível de ser transferido do 

ambiente rural, já que não existe interferência direta do empreendimento com 
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terrenos que não sejam áreas públicas. Portanto, esse impacto não é aplicável para 

linhas compactas urbanas. 

Dentro dessa busca por impactos de linhas rurais que possam ser 

transferidos para as linhas compactas urbanas, há alguns que podem ser 

classificados em uma categoria especial — os impactos que não estão diretamente 

ligados à construção da LT e nem impactam diretamente a população. São os que 

atingem principalmente os especialistas que trabalham na criação de EIA/RIMAS e 

RAS, e que, consequentemente, atingem a população de forma indireta.  

 Esses impactos são todos passíveis de serem extrapolados para as linhas 

compactas urbanas, pela similaridade de projetos, custos e por serem oriundos das 

mesmas empresas contratantes. São eles: 

− cronogramas reduzidos para estudos ambientais; 

− falta de implementação de medidas mitigadoras; 

− oportunidade de execução e ampliação de estudos; 

− redução dos valores de remuneração por estudos de EIA/ RIMA e 

RAS; 

− verba reduzida para implementação de ações mitigadoras. 

 

cc)  Avaliação  
 

Como se pode perceber, de um total de 35 impactos diretos identificados 

como provenientes de linhas e transmissão rurais, apenas 12 podem ser 

extrapolados para linhas compactas urbanas e, destes, 7 são considerados impactos 

positivos: 

− Aumento da confiabilidade do sistema 

− Desenvolvimento das áreas beneficiadas 

− Geração de empregos 

− Fiscalização ambiental 

− Exploração de espécies florestais oriundas de desmatamento 

− Reconstituição de terrenos degradados 

− Recuperação de material arqueológico por pessoas envolvidas na 

construção 
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E apenas 5 negativos:  

 

− Destruição e remoção de material arqueológico nas etapas de 

construção de LTs 

− Desvalorização dos terrenos atingidos por LTs 

− Geração de insegurança em proprietários contíguos à LT 

− Impacto na paisagem cênica e poluição visual 

− Retirada de vegetação 

 

 

A tabela 52 a seguir apresenta um resumo dos impactos que podem ser 

extrapolados as linhas compactas urbanas segundo suas classificações.
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TABELA 52 – MATRIZ DE IMPACTOS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO COMPACTA URBANA. 
 
 

 



99 

5.6. PROCESSOS DE LICENCIAMENTO DE LINHAS COMPACTAS URBANAS 
 

O processo de licenciamento de LTs segue os trâmites descritos no item 

5.3.3.2 – Métodos de licenciamento de linhas de transmissão urbanas; as LTs 

compactas urbanas, por força de legislação, deveriam estar sujeitas aos mesmos 

procedimentos. Em função dos elementos demonstrados, percebe-se que a LT tem 

um potencial de impacto muito inferior ao usual creditado às LTs tradicionais (rurais), 

o que vem ao encontro da opinião dos especialistas, quando indagados sobre quais 

dos impactos reconhecidos poderiam ser extrapolados às linhas do padrão 

compacto urbano.  

Na análise executada no tópico anterior, constata-se que apenas 35% dos 

impactos são passíveis de serem considerados como provenientes de linhas 

compactas urbanas, e não se pode deixar de considerar que, destes 35% de 

impactos, 58% são impactos positivos, ou seja, atuam de forma benéfica às 

comunidades envolvidas, o que, sem dúvida, deveria fazer parte do processo de 

escolha da tecnologia a ser usada em futuros projetos, além do aspecto custo. 

 Diante desse fato, nada mais correto do que se adotar, a esse tipo de 

empreendimento, um modelo de licenciamento mais simples que o próprio RAS, o 

que traria inúmeras vantagens aos envolvidos, tais como: 

− processos mais simples e ágeis; 

− menor custo de licenciamento; 

− estudos mais objetivos e qualificados; 

− maior velocidade de obtenção das autorizações; 

− desafogamento das estruturas dos órgãos ambientais; 

− cronogramas de obras mais enxutos. 

O termo de referência utilizado pelo IAP para processos de EIA/RIMA de 

linhas de transmissão, em geral, é bem complexo (APÊNDICE 03), abordando temas 

e exigindo estudos de áreas pouco significativas para LTs compactas urbanas.  No 

capítulo 07 será proposta uma estrutura dos temas mais adequados para compor o 

termo de referência de um RAS para LTs compactas urbanas. 
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5.6.1. Medidas mitigadoras ou minimizadoras de impactos negativos de 
linhas compactas urbanas 

 
Embora esse não seja o objetivo principal deste estudo, cabe aqui algumas 

sugestões de ações capazes de neutralizar ou minimizar os impactos negativos 

identificados. Algumas ações, quando empregadas durante a fase de planejamento 

das linhas compactas urbanas, seriam capazes de neutralizar alguns elementos 

negativos e potencializar características positivas desse tipo de empreendimento. 

Entre os impactos negativos identificados temos: 

a) Retirada de vegetação 
 

As linhas compactas urbanas já têm, como critério de determinação de seu 

traçado, alguns elementos relacionados a esse tópico, como está relatado em Copel 

Transmissão (2008): 
Durante o processo de seleção de alternativa viável para o traçado teve-se 
como premissa básica o melhor atendimento aos seguintes aspectos, por 
ordem de importância: ambientais, sociais, técnicos e econômicos. 

 

Esse atendimento aos aspectos ambientais já compreendem a escolha de 

ruas com menor incidência de arborização, estruturas de altura elevada — buscando 

transpor vegetações de menor porte e baixo crescimento —, locação de estruturas 

em pontos estratégicos que não interfiram com as espécies existentes. Mesmo 

assim, em situações pontuais, pode ocorrer corte de espécies de grande porte 

quando não adequadas a ambientes urbanos e que ofereçam risco à nova LT.  

Outras propostas válidas para minimizar o impacto desse tipo de linha é a 

adoção de ações mitigadoras, tais como: 

− substituição de árvores inadequadas por outras espécies mais 

adaptadas às condições urbanas; 

− estabelecimento de um projeto paisagístico adequando a arborização 

urbana aos aspectos de segurança da LT. 

b) Impacto na paisagem cênica e poluição visual 
 

Como no tópico anterior, esse é um problema que já é levado em 
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consideração na etapa de projeto por meio de algumas ações específicas: uso de 

estruturas com menor conicidade, que proporciona postes mais esbeltos e menos 

agressivos visualmente; escolha dos pontos de locação privilegiando as áreas de 

divisa, buscando evitar a presença de postes na área frontal das propriedades; uso 

de menores valores de tração dos condutores, buscando estruturas de ancoragem 

de menor diâmetro. Mas ainda há espaço para mais algumas ações que minimizem 

os impactos sobre a paisagem cênica, assim como o  sugerido no EIV da LT 69 kV 

Santa Mônica – Quatro Barras: o uso de um projeto paisagístico que torne a 

paisagem, no traçado da LT, mais agradável e entrosado com a comunidade. 

Instituído um projeto paisagístico padrão que contemple, na etapa de construção da 

LT, o plantio de árvores adequadas ao ambiente urbano e que não afetem as 

condições de segurança da LT  como pode ser visualizado nas figuras 10 e 11. 

Esse projeto contemplaria a definição de espaçamento e as espécies 

adequadas já com as podas de formação executadas (nos viveiros); sua 

implementação, durante a construção da LT, seria sem nenhum ônus para a 

administração municipal. As espécies mais utilizadas no Paraná, para arborização 

urbana, que seriam passíveis de ser utilizadas são: 

− Cássia (Cassia corymbbosa); 

− Quaresmeira (Tibouchina granulosa); 

− Extremosa (Langerstroemia indica); 

− Pata de vaca (Bauhinio fortificata); 

− Caliandra (Calliandra Twedii). 

 

Esse paisagismo seria adotado como parte integrante do projeto, servindo 

como elemento de recomposição em áreas sem cobertura vegetal e como reposição 

para espécies inadequadas suprimidas, como já citado no tópico anterior. 
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Figura 10 – Vista de corte perpendicular do projeto paisagístico. 
Fonte – Copel Transmissão 2008. 
 
 
 
 

 

Figura 11 – Vista lateral do projeto paisagístico. 
Fonte – Copel Transmissão 2008. 
 

c) Geração de insegurança em proprietários contíguos à LT 
 

Como a maior insegurança dos proprietários contíguos à LT é advinda da 

falta de informação sobre o tipo de LT que será instalada, suas características e 

demais informações, a maneira correta de se minimizar ou até eliminar esse 

problema seria pela disseminação coletiva da informação. A sugestão para esse 

impacto seria da instituição, como parte integrante de cada novo projeto, de um 

plano de comunicação que contemplasse: 

− reuniões de apresentação do projeto às comunidades envolvidas 

(técnicas, de segurança, etc.); 

− utilização de mídias regionais na divulgação do empreendimento, bem 

como suas principais características e elementos de segurança; 

− o estabelecimento de um programa de educação à convivência com 

LTs urbanas a ser executado nas escolas das comunidades atingidas. 
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d) Desvalorização dos terrenos atingidos por linhas de 
transmissão 

 

Com respeito à especulação imobiliária, muito pouco pode ser feito além da 

comunicação. A partir do momento em que a população começar a entender as LTs 

urbanas como mais um elemento de aparato urbano, deixará de existir a 

consideração de que esse elemento desvaloriza as propriedades contíguas. O 

projeto de comunicação — sugerido no item anterior — servirá também a esse 

propósito se a informação também for gerenciada nesse sentido. 

e) Destruição e remoção de material arqueológico nas etapas 
de construção de linhas de transmissão 

 

Esse tipo de impacto trata-se de uma situação específica e pontual, que 

pode ser combatida por meio do treinamento de todas as pessoas envolvidas no 

processo de construção, inclusive terceirizados e mão de obra absorvida na região 

de instalação. Para que esse conhecimento seja transferido, a sugestão é que se 

crie um treinamento obrigatório a todas as pessoas envolvidas na construção da LT 

nos mesmos moldes dos treinamentos de segurança (NR10), assim, os 

trabalhadores receberiam: 

− informações técnicas a respeito da LT (características, objetivos, etc.); 

− treinamento de noções básicas de Arqueologia, proteção ambiental e 

responsabilidade social; 

− noções de normas de conduta; 

− demais tópicos necessários ao apoio do plano de comunicação. 

 

Assim sendo, esses trabalhadores poderiam não só reconhecer objetos de 

possível valor histórico, mas apoiar as demais ações de comunicação por meio da 

disseminação de informações corretas e adequadas. 

f) Impactos positivos 
 

Existem alguns impactos positivos desse tipo de LT que deveriam ser 

incorporados ao planejamento da linha e divulgados no plano de comunicação.  
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Alguns desses elementos já são inerentes à construção da LT, tais como: 

− aumento da confiabilidade do sistema; 

− desenvolvimento das áreas beneficiadas; 

− reconstituição de terrenos degradados. 

Além desses, também cabe destaque outros que podem ser potencializados 

por meio de algumas ações anteriores ao processo de construção. São eles: 

− fiscalização ambiental – quando os profissionais de manutenção forem 

bem treinados e puderem utilizar meios de comunicação adequados, 

poderão exercer essa função com mais eficiência; 

− exploração de espécies florestais oriundas de desmatamento – quando 

orientados da possibilidade desse aproveitamento, os proprietários 

poderão entender esse fato como um benefício da instalação da LT; 

− recuperação de material arqueológico por pessoas envolvidas na 

construção, por empregados capacitados nos treinamentos obrigatórios 

para envolvidos no processo de construção; 

− geração de empregos – quando as contratadas forem orientadas a 

absorver preferencialmente mão de obra das localidades atingidas pela 

LT. 
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6. DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS DAS PESQUISAS 

 
 

Antes de se sugerir a estrutura adequada de um termo de referência a ser 

utilizado para a confecção de um RAS mais adequado às LTs compactas urbanas, 

se fazem necessárias algumas considerações e destaques com referência aos 

resultados das pesquisas. 

 

6.1. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E AMBIENTE LEGAL 
 

Embora a legislação existente no nosso país esteja consideravelmente 

desatualizada e seja orientada principalmente para as LTs de padrão rural, percebe-

-se, após o levantamento, que ela cumpre o papel a que se destina, buscando 

principalmente a preservação dos recursos naturais e o estabelecimento de uma 

estrutura de controle ambiental. Toda a legislação disponível legisla de forma 

genérica e ampla sobre os elementos a serem controlados, e é essa amplitude 

aliada ao desconhecimento e insegurança que acabam criando os pontos obscuros 

de interpretação. As leis foram criadas de forma a abraçar o maior número de 

possibilidades, deixando a cargo dos órgãos fiscalizadores a interpretação, 

enquadramento e exigências de requisitos a serem cumpridos. 

Fica muito claro que o verdadeiro problema não está no arcabouço legal 

disponível e sim na maneira como é aplicado. As leis, de maneira alguma, 

determinam que todos os tipos de LTs devem seguir o mesmo processo de 

licenciamento e nem que devam ser submetidas às mesmas exigências. Há 

aberturas na legislação que dão aos órgãos fiscalizadores a liberdade de exigir 

processos muito mais simples; um exemplo dessa liberdade está na figura do 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS), que direciona alguns empreendimentos para 

processos de licenciamento muito mais simples e, consequentemente, menos 

dispendiosos.  

Não é pretensão deste estudo propor alguma alteração na legislação, e sim 

fornecer subsídios que direcionem a um melhor uso das leis existentes. Após análise 

do baixo potencial de impacto das LTs compactas urbanas, fica muito claro que elas 
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podem ser submetidas a uma estrutura de licenciamento muito mais simples que os 

demais tipos de LTs. Além disso, eliminar as confusões causadas pela adaptação e 

exigência de elementos legais  que não foram desenvolvidos para aplicação no setor 

de energia, assim como os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV), são 

dispositivos criados com o objetivo de garantir que grandes empreendimentos do 

espaço urbano, causadores de impactos profundos nos elementos socioeconômicos, 

sejam responsabilizados e onerados de maneira adequada, não deixando o passivo 

ambiental e socioeconômico a cargo do poder público municipal. 

A utilização de um RAS mais adequado às especificidades das LTs 

compactas urbanas trará ganhos a todos os envolvidos: aos empreendedores, que 

economizarão dinheiro e tempo; ao órgão ambiental, que poderá utilizar os recursos 

envolvidos nesses processos imensos e desnecessariamente amplos em 

empreendimentos mais impactantes; e aos pesquisadores, que poderão fazer 

estudos mais efetivos e melhor remunerados com validade técnica superior. 

 

6.2.  IMPACTOS LEVANTADOS SEGUNDO A ANÁLISE DOCUMENTAL 

 
 

Dentro dos impactos ambientais provenientes de LTs, segundo a análise 

documental, foram identificados 16, sendo 13 negativos e 03 positivos.  

A análise documental demonstrou uma característica interessante dos 

estudos ambientais; embora sua finalidade seja identificar o potencial de impacto do 

empreendimento durante toda a sua vida útil, acabam por se revelar mais efetivos 

em identificar impactos originados na etapa de implantação do empreendimento. 

Isso acaba conferindo uma característica imediatista aos relatórios, certamente, 

relacionada à necessidade de se estabelecer programas de ações mitigadoras de 

curta duração, capazes de serem concluídos durante as etapas iniciais do 

empreendimento (construção). 
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a. Impactos da etapa de construção 

− NEGATIVOS 

 Instalação de processos erosivos  

 Modificação do uso do solo 

 Retirada de vegetação 

 Exploração de espécies florestais oriundas de desmatamento  

 Deslocamento da fauna 

 Morte acidental de aves 

 Abertura de acessos para caçadores clandestinos 

 Destruição de material arqueológico nas etapas de construção 

de LTs 

 Utilização indiscriminada de terrenos alheios 

 Geração de insegurança em proprietários contíguos à LT 

 

− POSITIVOS 

 Geração de empregos 

 

b. Impactos da etapa de operação 

− NEGATIVOS 

 Impacto na paisagem cênica 

 Recorrência de problemas sociais com afetados pelas LTs 

 Impedimento da exploração mineral ao longo da faixa de 

servidão 

 

− POSITIVOS 

 Desenvolvimento das áreas beneficiadas 

 Aumento da confiabilidade do sistema 

6.3. IMPACTOS LEVANTADOS SEGUNDO A OPINIÃO DOS ESPECIALISTAS 

 
Embora, teoricamente, os impactos ambientais constantes nos relatórios de 

EIA/RIMA, RAS e EIV sejam executados pelos mesmos profissionais que emitiram 

sua opinião na identificação de suas percepções, não se pode descartar que, nesse 
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segundo momento, eles estavam livres de amarras comerciais oriundas do fato que 

os responsáveis pelas ações mitigadoras propostas são os mesmos que os 

contrataram. 

Em momento algum se questiona a adequação técnica do relatório, apenas 

é fato de conhecimento geral que, muitas vezes, os profissionais se sentem 

limitados em suas análises e proposições de ações mitigadoras devido a fatores 

como tempo hábil, custos e interesse na conclusão rápida do empreendimento. 

Essa opinião identificada na pesquisa se mostrou muito mais crítica do que a 

apresentada nos relatórios consultados na análise documental. Segundo a 

percepção dos especialistas, o número de impactos provenientes de LTs saltou de 

16 para 24, sendo 16 negativos e 08 positivos. 

A inexistência de amarras comerciais não só ampliou a capacidade de 

percepção de impactos como causou uma melhor distribuição nos impactos 

imediatos (construção) e nos impactos de longo prazo (operação), que acabaram 

divididos em partes exatamente iguais.  

 

a. Impactos da etapa de construção 

− NEGATIVOS 

 Retirada de vegetação 

 Instalação de processos erosivos  

 Modificação do uso do solo 

 Poluição de cursos de água 

 Deslocamento da fauna 

 Qualidade da água 

 Remoção de material arqueológico por pessoas envolvidas na 

construção 

 Destruição de material arqueológico nas etapas de construção 

de LTs 

 Invasão de privacidade dos moradores atingidos 

 

− POSITIVOS 

 Geração de empregos 

 Capilarização da malha viária 
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 Recuperação de material arqueológico por pessoas envolvidas 

na construção 

 

c. Impactos da etapa de operação 
 

− NEGATIVOS 

 Falta de implementação de medidas mitigadoras  

 Cronogramas reduzidos para estudos ambientais 

 Redução dos valores de remuneração por estudos de EIA/ RIMA 

e RAS 

 Recorrência de problemas sociais com afetados pelas LTs 

 Verba reduzida para implementação de ações mitigadoras 

 Impacto na paisagem cênica 

 Desvalorização dos terrenos atingidos por LTs 

− POSITIVOS 

 Desenvolvimento das áreas beneficiadas 

 Oportunidade de execução e ampliação de estudos 

 Controle de degradação ambiental na faixa de segurança 

 Reconstituição de terrenos degradados 

 Fiscalização ambiental 

 

6.4. IMPACTOS LEVANTADOS SEGUNDO A OPINIÃO DE PESSOAS 
IMPACTADAS 
 

 

Ao se realizar uma análise mais detalhada dos impactos identificados pelos 

consumidores diretamente afetados pelos empreendimentos de LTs, e comparando-

-os com as outras duas visões, percebe-se outra característica interessante: os 

consumidores demonstram claramente sua visão menos técnica a respeito da 

capacidade de as LTs impactarem seu ambiente. Os consumidores identificaram a 

menor quantidade de elementos — 10, sendo 08 negativos e 02 positivos.  

Outra característica dos impactos listados pelos consumidores é que todos 
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estão diretamente relacionados à sua interação com a sociedade e com o 

empreendimento e nem um com o meio ambiente, mostrando uma visão 

individualista voltada para o benefício próprio. Os impactos identificados foram: 

− NEGATIVOS 

 Adensamento populacional 

 Pressão sobre equipamentos urbanos e infraestruturas 

existentes 

 Possibilidade de ocupações irregulares 

 Valorização/desvalorização imobiliária 

 Insegurança da população 

 Poluição visual 

 Utilização indiscriminada de terrenos alheios 

 Falta de indenização 

 

− POSITIVOS 

 Melhoria das estradas das propriedades 

 Geração de empregos 

 

Após a análise conjunta das três visões, elas se mostraram 

complementares, pois, juntas, representam a visão técnica composta com os 

elementos comerciais, a visão técnica pura, buscando a efetiva identificação dos 

impactos e ações mitigadoras e a visão extremamente direcionada e parcial voltada 

para os benefícios da sociedade impactada. Juntas, elas compõem um bom 

referencial de análise para se buscar a verdadeira capacidade de impacto das LTs 

compactas urbanas. 

 

6.5. IMPACTOS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO URBANAS 
 

Ao se discutir cada um dos impactos identificados para as LTs,  analisando- 

-os, baseado nas características técnicas das LTs compactas urbanas e o ambiente 

onde serão inseridas, percebe-se que, dos 34 impactos identificados segundo as 

três visões, apenas 12 podem ser extrapolados às LTs compactas urbanas.  
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Algumas características técnicas, provenientes de sua evolução tecnológica, 

implementadas com o objetivo de adequar as LTs ao convívio com a sociedade, 

outras provenientes do ambiente onde estão inseridas — que se apresenta 

extremamente alterado — acabaram por desqualificar 65% dos impactos 

provocados por uma LT. Desses impactos identificados, mais de 50% são 

considerados positivos, ou seja, trazem benefícios para as regiões onde são 

executados. 

Só esses números já demonstram a baixa capacidade de impacto desse tipo 

de LTs; isso, mesmo sem levar em consideração que muitos dos impactos negativos 

podem ser mitigados por meio de ações simples, e muitos dos impactos positivos 

podem ser potencializados quando considerados no momento certo. 
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7. PROPOSTA DE TÓPICOS DE UM TERMO DE REFERÊNCIA PARA UM RAS 
PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO URBANAS 

 
Um dos objetivos propostos neste estudo é o de se relacionar quais os 

elementos que deveriam fazer parte de um termo de referência de um RAS 

adequado a LTs compactas urbanas. 

Como o objetivo de um RAS é, basicamente, identificar o potencial de 

impacto do empreendimento e relacionar as medidas corretivas ou mitigadoras a 

esses impactos, é necessário que esse relatório tenha todas as informações 

necessárias para identificar o empreendimento e o empreendedor. Como as 

necessidades são as mesmas para qualquer tipo de LT, os tópicos relativos à 

identificação são essenciais. 

Os estudos ambientais relativos a LTs compactas urbanas devem ser 

compostos dos seguintes elementos: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Nome/Razão social 

Números dos registros legais 

Endereço/telefone/fax/correio eletrônico 

Representantes legais – Nome, CPF, telefone 

Pessoa de contato (nome, telefone) 

Cadastro no conselho de classe, região 

  

JUSTIFICATIVA 

Justificativa de implantação do empreendimento 

Técnica 

Econômico – custo/benefício ambiental 

Localização geográfica 

Aspectos socioeconômicos (planos e programas governamentais) 

 

Nos tópicos relativos à descrição do empreendimento, alguns itens são 

dispensáveis para LTs compactas urbanas, são eles: definição da faixa de servidão, 
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visto que no ambiente urbano não existe faixa de servidão e os passeios ou 

canteiros centrais de avenidas fazem parte do ambiente de instalação da LT; o 

número estimado de torres e a distância média entre elas, pois as estruturas são 

locadas em função de outras interferências, tais como: entrada de residências, 

divisas de propriedades e demais elementos urbanos; também é um elemento 

dispensável a estimativa de distância em relação a outras LTs e seus efeitos 

eletromagnéticos, pois não existe compartilhamento de faixas em ambientes 

urbanos. Assim, os elementos utilizados para descrição são os seguintes: 

 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Caracterizar os seguintes componentes: 

Traçado básico da LT 

Principais sistemas e instalações 

Condições de operação (influência magnética, tensão nominal) 

Comprimento total aproximado 

 

CARACTERÍSTICAS DAS ESTRUTURAS 

Número de circuitos e de fases 

Tipo e bitola dos cabos condutores e para-raios 

Suportabilidade contra descargas atmosféricas 

Distâncias elétricas de segurança 

Distâncias mínimas dos cabos ao solo e em relação aos obstáculos 

Tipos de fundação 

 

FONTE DE DISTÚRBIOS E INTERFERÊNCIAS 

Interferências em sinais de TV e rádio 

Ruído audível 

Escoamento de correntes elétricas 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Características de confiabilidade 

Medidas de proteção 

Sistema de aterramento de estruturas e cercas 
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Medidas antivandalismo 

 

Os elementos referentes à discriminação da infraestrutura de apoio são 

totalmente dispensáveis em ambientes urbanos, pois não será criado qualquer tipo 

novo de estrutura de apoio e nem utilizados meios de transporte diferentes dos 

habituais.  

As alternativas de traçado, as medidas a serem adotadas na fase de 

implantação — referentes à supressão de vegetação —, o tratamento paisagístico e 

procedimentos relativos à contratação de mão de obra são diretamente relacionados 

aos impactos levantados na pesquisa. Os elementos relacionados à operação — 

denominados procedimentos de inspeção — são importantes, pois foram 

identificados como impactos positivos e suas formas de potencialização podem ser 

relacionadas. 

 

ALTERNATIVAS DE TRAÇADO 

Apresentar alternativas com destaque para os pontos relevantes e para as 

alternativas estudadas 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Supressão de vegetação 

Procedimentos para contratação de mão de obra 

Tratamento paisagístico 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

Ações necessárias à operação 

Procedimentos de manutenção e inspeção 

Sistema de bloqueio em caso de acidentes 

Sistema de comunicação 

 

Nos tópicos que buscam a avaliação ambiental e suas respectivas áreas de 

influência, alguns elementos — assentamentos populacionais, áreas protegidas por 

lei, áreas alagadas, áreas com erosão, propriedades ultrapassadas, cidades e 

lugarejos, corpos d’água, áreas inundáveis, áreas de mananciais de abastecimento 
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público, unidades de conservação, rodovias, vias urbanas e estradas vicinais, 

assentamento rural, comunidades indígenas, afloramentos rochosos, sítios 

arqueológicos, área em processo erosivo — não são aplicáveis a LTs compactas 

urbanas porque se tratam de áreas alteradas pela interação humana e alta 

densidade populacional inseridas em centros urbanos. Os elementos que cabem ser 

considerados na avaliação ambiental e áreas de influência são: 

 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL – ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Considerar as áreas de influência direta e indireta do empreendimento, 

limites e áreas geográficas: 

Densidade demográfica da zona atravessada 

Traçado preferencial em função do contexto ambiental 

Linhas de transmissão existentes 

 

Nos tópicos relativos ao diagnóstico dos meios onde a LT está inserida, há 

elementos que também não cabem na avaliação de LTs compactas urbanas, tais 

como os relacionados ao meio físico, ao solo, aos recursos hídricos, ao meio biótico 

— em se tratando de fauna —, aos recursos socioeconômicos (uso e ocupação do 

solo, modos de vida, e infraestrutura direta). Esses elementos não são impactados 

em função do baixo impacto de LTs compactas urbanas; ou seja, ela é mais 

influenciada por esses elementos do que os influencia. Os elementos relativos ao 

sistema de desapropriação também são dispensáveis, pois as LTs compactas 

urbanas são implantadas em áreas públicas, o que dispensa os sistemas de 

desapropriação. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Apresentar a Legislação Ambiental aplicável ao empreendimento nas 

esferas federal, estadual e municipal. 

 

 

MEIO BIÓTICO 

Flora (inventário florestal, enquadramento fitogeográfico). 
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SOCIOECONÔMICOS 

Patrimônio histórico cultural 

 

TENSÕES SOCIAIS 

Identificação de setores sociais e partes interessadas afetadas sobre riscos 

e benefícios gerados 

Identificação de entidades civis, sindicais, atuantes na região 

Verificação dos planos diretores dos municípios 

 

PROGNÓSTICO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Identificação preliminar dos impactos 

Identificação dos riscos potenciais 

Apresentar matriz de impactos/análise 

Qualificação dos impactos 

Impactos cumulativos e sinérgicos 

Proposição de medidas mitigadoras e compensatórias 

Conclusões 

Equipe técnica 

Bibliografia 

 

Os elementos de prognósticos e a análise de impactos ambientais deverão 

focar principalmente na análise de elementos como: impacto na paisagem cênica, 

poluição visual e retirada de vegetação. Com a consideração destes, encerram-se 

os elementos a serem considerados em um termo de referência de LTs compactas 

urbanas.  

Essa estrutura proposta propiciará um RAS mais adequado a esse tipo de 

LT, propiciando melhores resultados e economia tanto para o empreendedor quanto 

para o órgão ambiental. 
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8. PROPOSTA DE TRABALHOS FUTUROS 

 
 Este trabalho pode ser considerado um primeiro passo na adequação de 

procedimentos relativos a licenciamento de LTs compactas urbanas, mas, sem 

dúvida, ainda há muitos outros estudos que necessitam ser executados para que se 

consiga um processo adequado, moderno e juridicamente aceito por todos os 

envolvidos nesse segmento. Entre os estudos a serem desenvolvidos pode-se citar: 

 

Um estudo da legislação existente para que se possa definir quais as bases 

e exigências reais da legislação a esse tipo de LT. 

 

Um estudo técnico das mudanças que a nova edição da norma 5422 (a ser 

implantada em 2010) irá impor a esse tipo de LT e quais benefícios trará a sua 

adequação ao ambiente urbano. 

 

Um estudo específico de medidas técnicas que propiciem novas opções de 

silhuetas para as estruturas compactas urbanas, buscando um menor impacto à 

paisagem cênica dos ambientes urbanos. 

 

Um estudo com o objetivo de criação de um programa específico de 

comunicação, que permita uma interação mais eficiente entre empreendedores e 

impactados, focando principalmente na desmistificação das LTs compactas urbanas. 
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9. CONCLUSÕES 
 

Após toda a discussão e levantamentos aqui descritos, fica muito claro que 

as linhas de transmissão compactas urbanas não podem ser colocadas dentro dos 

mesmos critérios e exigências de licenciamento de linhas tradicionais; as 

características técnicas da linha compacta urbana e as do local onde ela é utilizada, 

a configuram como um elemento de baixíssimo potencial de impacto ao meio 

ambiente.  Essas considerações buscam dar subsídio a processos de licenciamento 

mais adequados e ágeis, perfeitamente adaptados a essa nova variante tecnológica, 

pois a adequação é essencial à boa convivência da LT compacta urbana com a 

sociedade. Buscar um melhor aproveitamento de suas características tecnológicas 

e, com isso, propiciar um processo de licenciamento mais adequado, certamente, 

economizará valores e tempo das empresas, profissionais e órgãos envolvidos.  

Ao se propor à estrutura de um termo de referência adequado a este tipo de 

LT, possibilita-se uma adequação deste elemento ao processo de licenciamento 

vigente no estado do Paraná, sem necessidade de alteração no arcabouço legal, e 

propiciando elementos mais consistentes de análises destes processos. 

Evidentemente, este trabalho não almeja ser a discussão final sobre LTs 

compactas urbanas, mas pode ser considerado um primeiro passo na busca por um 

processo ágil, específico, tecnicamente adequado e econômico para o licenciamento 

desse elemento. 

Essa identificação do potencial de impacto desse tipo de linha servirá para 

ajudar na sua classificação como elemento impactante, buscando auxiliar não só os 

órgãos licenciadores a melhor entender esse elemento, mas também as próprias 

concessionárias de energia a ter subsídios para minimizar os aspectos negativos e 

potencializar os positivos.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 
1ª parte – Identificação 

 
1. Nome e formação. 

2. Experiência profissional e área de atuação. 

3. Experiência com EIA/RIMA e RAS. 

4. Já trabalhou com linhas de transmissão? 

5. Dentro de sua área de especialidade, quais são os impactos das linhas de 

transmissão que você identifica? (positivos e negativos) – Lembrança 

espontânea 

6. Da relação de impactos apresentada, quais deles você identifica como 

relacionados a uma linha de transmissão? (usar matriz) – Lembrança induzida 

2ª parte – Linhas compactas urbanas 
 

7. Você conhece o padrão de linhas de transmissão compactas urbanas? (se não 

conhece, apresentar o padrão) 

8. Agora, sob a ótica desta linha em um ambiente urbano. Quais impactos você 

identifica como possíveis para uma obra desse porte? 

9. Você conhece o Estudo de Impacto de Vizinhança? (se não conhece,  explicar) 

10. Acha que esse estudo se aplica a obras de linhas de transmissão? 

3ª parte – Licenciamento de linhas de transmissão 

11. Você conhece o processo de licenciamento para linhas de transmissão? (se não 

conhece, explicar) 

12. Em sua opinião, linhas de transmissão urbanas compactas devem seguir o 

mesmo padrão de licenciamento das LTs rurais? 
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APÊNDICE 02 – MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS DE LINHAS DE 
TRANSMISSÃO 
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P N P I M P P T R I C I

M a C o r te  d e  v e g e ta ç ã o  e m  d e c o r rê n c ia  d e  a b e r tu ra  d e  p ic a d a s
M a D e s lo c a m e n to  d a  fa u n a  d e v id o  a  c o r te s  e  p r e s e n ç a  h u m a n a
M a S u rg im e n to  d e  p ro c e s s o s  e ro s iv o s
M a P o lu iç ã o  d e  c u rs o s  d e  á g u a
M a A b e r tu ra  d e  c la re ira s  e  c o r te  d e  v e g e ta ç ã o  ra s te ira
M a D e s tru iç ã o  a c id e n ta l d e  v e s t íg io s  a rq u e o ló g ic o s
M a S u rg im e n to  d e  p ro c e s s o s  e ro s iv o s  e  d a n o s  à s  e s tra d a s  lo c a is  p e lo  t rá fe g o  p e s a d o
M a S u p re s s ã o  d e  v e g e ta ç ã o  d o s  a c e s s o s  u s a d o s  p o s te r io rm e n te  p a ra  m a n u te n ç ã o
M a D e s lo c a m e n to  d a  fa u n a  d e v id o  à  c r ia ç ã o  d e s s e s  c o r re d o re s  e  p re s e n ç a  d e  m á q u in a s
M a S u rg im e n to  d e  lig a ç õ e s  a lte r n a t iv a s  a o s  c a m in h o s  v ic in a is  e x is te n te s
M a D e s tru iç ã o  a c id e n ta l d e  v e s t íg io s  a rq u e o ló g ic o s  n o s  a c e s s o s
M a In te r fe rê n c ia  s o b re  a  fa u n a  lo c a l
M a O c o r r ê n c ia  d e  a c id e n te s  c o m  a n im a is  p e ç o n h e n to s
M a P e rd a  d e  e le m e n to s  d e  v a lo r  h is tó r ic o -c u ltu ra l d e c o r re n te  d a  r e m o ç ã o
M a P e rd a s  d e  e le m e n to s  d e  v a lo r  c ê n ic o  e m  fu n ç ã o  d a  in s e r ç ã o  d a  L T  n a  p a is a g e m
M a E x e c u ç ã o  p e r ió d ic a s  d e  p o d a s  e m  fu n ç ã o  d a  m a n u te n ç ã o  d a  fa ix a  d e  s e g u ra n ç a
M a M o r te  a c id e n ta l d e  a v e s  e m  d e c o r r ê n c ia  d e  c h o q u e  c o m  o s  c o n d u to r e s
M a In te r fe rê n c ia s  a  a lte ra ç õ e s  d e  c u r s o s  d e  á g u a s  o u  le n ç ó is  f re á t ic o s
S o c ia l E x p e c ta t iv a  d e  n o v o s  e m p re g o s
S o c ia l O p o s iç ã o  a o  s e r v iç o s  e m  d e c o r rê n c ia  d e  re s s u r g im e n to  d e  p e n d ê n c ia s  a n t ig a s  ( fa lta  d e  p a g a m e n to )  
S o c ia l M o d if ic a ç ã o  d o  u s o  p o te n c ia l d o  s o lo  a o  lo n g o  d a  fa ix a  d e  s e rv id ã o
S o c ia l Im p e d im e n to  d e  e x p lo ra ç ã o  m in e r a l a o  lo n g o  d a  fa ix a  d e  s e rv id ã o
S o c ia l P e rc e p ç õ e s  n e g a t iv a s  e m  fu n ç ã o  d a  fa lta  d e  in fo rm a ç õ e s  d o  e m p re e n d im e n to  e  s u a s  c a ra c te r ís t ic a s
S o c ia l C r ia ç ã o  d e  p o s to s  d e  t ra b a lh o  p a r a  p e s s o a l b ra ç a l
S o c ia l C r ia ç ã o  d e  d e m a n d a  d e  s e rv iç o s  d e  in f r a e s t ru tu ra s  ( c o m u n ic a ç ã o , s a n itá r ia ,  t r a n s p o r te  e  v iá r io )
S o c ia l A u m e n to  d a  d e m a n d a  p o r  s e rv iç o s  d e  s a ú d e  p ú b lic a
S o c ia l D in a m iz a ç ã o  d o  c o m é rc io  d a  re g iã o
S o c ia l C r ia ç ã o  d e  n o v o s  e m p re g o s  p e lo  a u m e n to  d a s  a t iv id a d e s  c o m e rc ia is
S o c ia l R e t ira d a  d e  b e n fe ito r ia s  e  t ra n s fe rê n c ia s  d e  m o r a d ia s
S o c ia l A u m e n to  d a  re n d a  d o s  p ro p r ie tá r io s  e m  fu n ç ã o  d o  a u m e n to  d a  á re a  a g r ic u ltá v e l
S o c ia l In c r e m e n to  d a  a r re c a d a ç ã o  f is c a l d o  m u n ic íp io
S o c ia l M e lh o r ia  d o  s is te m a  e lé tr ic o  lo c a l c o m  a u m e n to  d a  c o n f ia b il id a d e
S o c ia l A u m e n to  d a  d e m a n d a  p o r  s e rv iç o s  m é d ic o s  d e  e m e rg ê n c ia  e m  fu n ç ã o  d e  a c id e n te s  d e  t ra b a lh o
S o c ia l A c id e n te s  c o m  p e s s o a l n ã o  e n v o lv id o  d ire ta m e n te  c o m  a  c o n s t ru ç ã o  d a  L T
S o c ia l In c o n v e n ie n te s  c a u s a d o s  p e la s  o b ra s  n a s  p ro p r ie d a d e s
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T e m p o r a lid a d e

R e v e r s ib i l id a d e

C o n t r o le

P o s s ib i l id a d e  d e  o c o r r ê n c ia

P re rm a n e n te
T e m p o rá r io

P e r  m a n e n te
N ã o  p e r m a n e n te
P ro v á v e l
Im p ro v á v e l

M e io  a m b ie n teÁ r e a  e n v o lv id a

L E G E N D A

R e v e rs ív e l
I r e v e r s ív e l
C o n tro lá v e l
In c o n tr o lá v e l

M u ito  im p o r ta n te
P o u c o  im p o r ta n te
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APÊNDICE 03 – TERMO DE REFERÊNCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA EXECUÇÃO 
DE EIA/RIMA DE LTs RURAIS 
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Os Estudos de Impactos Ambientais (EIA) permitirão um conjunto de 

atividades científicas e técnicas que incluem: 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREEDEDOR 

− Nome /Razão social 

− Números dos registros legais 

− Endereço/telefone/fax/correio eletrônico 

− Representantes legais – Nome, CPF, telefone 

− Pessoa de contato (nome, telefone) 

− Cadastro no conselho de classe, região 

 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

− Apresentação 

− Informação sobre o empreendimento 

− Objetivo 

− Cronograma de desenvolvimento do empreendimento com as 

etapas de execução 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

− Justificativa de implantação do empreendimento 

− Técnica 

− Econômico – custo/benefício ambiental 

− Localização geográfica 

− Aspectos socioeconômicos (planos e programas governamentais) 

 

1.3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

− Caracterizar os seguintes componentes 

− Traçado básico da LT 

− Definição da faixa de servidor 

− Os principais sistemas e instalações 

− As condições de operação (influência magnética, tensão nominal) 

− Comprimento total aproximado 
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− Número estimado de torres e distância média entre elas 

− Estimar a distância a outras LTs e seus efeitos eletromagnéticos 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DAS ESTRUTURAS 

− Número de circuitos e de fases 

− Tipo e bitola dos cabos condutores e para-raios 

− Suportabilidade contra descargas atmosféricas 

− Distâncias elétricas de segurança 

− Distâncias mínimas dos cabos ao solo e em relação aos obstáculos 

− Tipos de fundação 

 

1.5. FONTE DE DISTÚRBIOS E INTERFERÊNCIAS 

− Interferências em sinais de TV e rádio 

− Ruído audível 

− Escoamento de correntes elétricas 

 

1.6. MEDIDAS DE SEGURANÇA 

− Características de confiabilidade 

− Medidas de proteção 

− Sistema de aterramento de estruturas e cercas 

− Medidas antivandalismo 

 

1.7. DISCRIMINAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO 

− Área de armazenamento dos materiais construtivos 

− Área de disposição de vegetação suprimida, e de acordo com as 

portarias do IAP área de disposição do solo 

− Meios de acesso e de serviço 

− Materiais e equipamentos 

− Canteiros de obras, área administrativa e alojamentos 

− Transporte de funcionários e combustível 

− Medidas de recuperação de área degradada 

− Medidas de desativação da infraestrutura de apoio 
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− Medidas de recolhimento e disposição de resíduos de construção 

 

1.8. ALTERNATIVAS DE TRAÇADO 
Apresentar alternativas com destaque para os pontos relevantes e para as 

alternativas estudadas 

 

2. FASE DE IMPLANTAÇÃO 

− Supressão de vegetação 

− Critérios e procedimentos para remanejamento/reassentamento de 

núcleos habitacionais e benfeitorias 

− Procedimento para implantação das praças de montagem 

− Procedimentos para implantação de torres 

− Procedimentos para contratação de mão de obra 

− Usos de fontes de energia 

− Procedimentos para desativação do canteiro 

− Procedimentos para desativação da mão de obra 

− Procedimentos para recuperação de áreas degradadas na obra civil 

− Procedimentos construtivos em áreas de declividade, manancial e 

potencial erosivo 

− Travessias de corpos de água 

− Inter-referências em áreas indígenas, núcleos urbanos e população 

rural 

− Tratamento paisagístico 

 

3. FASE DE OPERAÇÃO 

− Ações necessárias à operação 

− Procedimentos de manutenção e inspeção 

− Sistema de bloqueio em caso de acidentes 

− Sistema de comunicação 

 

4. AVALIAÇÃO AMBINTAL – ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

− Considerar as áreas de influência direta e indireta do 
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empreendimento, limites e áreas geográficas. 

− Densidade demográfica da zona atravessada 

− Assentamentos populacionais 

− Áreas protegidas por lei 

− Áreas alagadas 

− Erosão em solo 

− Traçado preferencial em função do contexto ambiental 

 

Indicar os seguintes elementos em desenho planialtimétrico, apresentando: 

− Propriedades ultrapassadas 

− Cidades e lugarejos 

− Corpos d’água 

− Áreas inundáveis 

− Áreas de mananciais de abastecimento público 

− Unidades de conservação 

− Rodovias 

− Vias urbanas e estradas vicinais 

− Assentamento rural 

− Comunidades indígenas 

− Afloramentos rochosos 

− Sítios arqueológicos 

− Área em processo erosivo 

− Linhas de transmissão existentes 

 

5. DIAGNÓSTICO 
 

− Apresentar a Legislação Ambiental aplicável ao empreendimento 

nas esferas federal, estadual e municipal 

− No diagnóstico ambiental deverão ser considerados os meios 

físicos, biológicos e socioeconômicos antes e depois da interação 

com o projeto 
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6. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO 

− Metereologia, dados primários e séries históricas 

− Geologia e geomorfologia 

7. SOLOS 

− Indicar a especificidade dos solos nas áreas a serem afetadas 

 

8. RECURSOS HÍDRICOS 

− Caracterizar e mapear (corpos de água) 

− Identificar corpos hídricos que são mananciais de abastecimento 

público 

− Qualidade das águas dos corpos hídricos 

− Estações a serem utilizadas para coleta de dados 

 
9. MEIO BIÓTICO 

− Fauna (avifauna, mastofauna, herpetofauna) 

− Flora (inventário florestal, enquadramento fitogeográfico) 

 

9.1. SOCIOECONÔMICOS 

− Modos de vida 

− Estrutura fundiária 

− Uso e ocupação do solo 

− Patrimônio histórico cultural 

− Infraestrutra local (área de influência direta) 

− Sistema viário 

− Planos e programas públicos e privados na área de influência direta 

− Estrutura necessária para a manutenção de contingente operário 

 

9.2. TENSÕES SOCIAIS 

− Identificação de setores sociais e partes interessadas afetadas 

sobre riscos e benefícios gerados 

− Identificação de entidades atuantes na região: civis e sindicais 
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9.3. SISTEMAS DE DESAPROPRIAÇÃO 

− Se por utilidade pública 

− Por interesses sociais 

− Levantamento de áreas presumivelmente atingidas 

− Viabilidade de relocação 

− Acordos amigáveis 

− Judiciais 

− Cadastramento socioeconômico dos proprietários com identificação 

− Localização dos acessos às áreas 

− Capacidade produtiva 

− Estratégia de fixação de deslocados 

− Avaliação da paisagem local 

− Análise custo/benefício 

− Análise custo/benefício ambiental 

− Verificação dos planos diretores dos municípios 

 

9.4. PROGNÓSTICO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

− Identificação preliminar dos impactos 

− Identificação dos riscos potenciais 

− Apresentar matriz de impactos /análise 

− Qualificação dos impactos 

− Impactos cumulativos e sinérgicos 

− Proposição de medidas mitigadoras e compensatórias 

− Conclusões 

− Equipe técnica 

− Bibliografia 
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