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1.0
Apresentação

E

ste Relatório de Impactos Ambientais apresenta um resumo
dos diagnósticos e análises realizados para o Estudo de
Impactos Ambientais que será utilizado como subsídio ao
licenciamento ambiental da implantação, operação e manutenção de
uma nova linha de transmissão em 500 kV, e das respectivas subestações
associadas necessárias para interligação do Lote B da Interligação NorteSul, cujo ponto de conexão será a Subestação Serra da Mesa 2. As Linhas
de transmissão aqui avaliadas partem da SE Serra da Mesa 2 em direção
à Subestação Emborcação, já existente. Todo o projeto tem
comprimento total estimado em cerca de 675 km passando pelos
seguintes municípios:
- Estado de Goiás: Cavalcante, Colinas do Sul, Niquelândia, Água
Fria de Goiás, Planaltina, Formosa, Cristalina, Cidade Ocidental,
Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Catalão,
Davinópolis, Ouvidor, Três Ranchos e Cumari.
- Distrito Federal: Regiões Administrativas de Planaltina, Paranoá,
Gama e Recanto das Emas
- Estado de Minas Gerais: Paracatu, Guarda Mor e Araguari.
Esta Linha de Transmissão será constituída de três segmentos,
conforme descrito abaixo.
- LT Serra da Mesa 2 - Luziânia: Liga a futura SE Serra da Mesa 2, a
ser construída em Colinas do Sul, GO, à futura SE Luziânia, a ser
construída município de mesmo nome e tem comprimento
estimado em 312 km.
- LT Luziânia / Samambaia: Tem comprimento estimado em 65,45
km e liga a SE Luziânia à SE Samambaia, localizada na Região
Administrativa Recanto das Emas RA XV, DF e operada por
FURNAS.
- LT Luziânia / Paracatu 4 / Emborcação: Liga a SE Luziânia à SE
Emborcação, localizada em Araguari, MG, e operada pela
CEMIG. Este trecho tem comprimento estimado em 296,60 km
divididos em dois trechos menores de 108,25 km e 188,35 km
seccionados pela SE Paracatu 4 a ser construída em Paracatu,
MG, e planejada para prover suprimento de energia para o
noroeste mineiro.
A localização das Linhas de Transmissão está ilustrada na Figura
1.0.a.
As obras de implantação desta Linha de Transmissão, e das
respectivas Subestações são parte do programa de concessão realizado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, dentro do Programa
Determinativo da Expansão da Transmissão - PDET e do Plano de
Ampliação e Reforços - PAR, elaborados anualmente pelo Comitê
Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos CCPE, coordenado pela Secretaria de Energia do MME, e pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico - ONS . Este programa indica as linhas de
transmissão e subestações necessárias para a adequada prestação dos
serviços de transmissão de energia elétrica pela Rede Básica (RB) do
Sistema Interligado Nacional SIN. O ONS entende que as obras
contribuirão para a otimização energética e para a segurança do SIN
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como um todo, sendo esta a principal razão para a ampliação
proposta. Soma-se a este fato a necessidade de ampliação do
fornecimento de energia ao Noroeste mineiro, razão pela qual a Linha de
transmissão aqui apresentada faz um desvio de percurso dentro do
estado de Minas Gerais para instauração da SE Paracatu IV.
A Linha de Transmissão proposta é parte do planejamento do
Governo Federal para a ampliação e otimização do fornecimento de
energia no país, razão pela qual os estudos ambientais não consideraram
a hipótese de não-implantação dos empreendimentos citados ou a
utilização de fontes alternativas de geração de energia. Trata-se de obra
cuja principal função é a de agregar confiabilidade ao sistema de
transmissão elétrico já implantado, complementando a estrutura de
transmissão já existente.
A concessão do empreendimento foi leiloada em 17/11/2005
(Leilão nº 001/2005). A empresa Isolux Wat S/A, controladora da Serra
da Mesa Transmissora de Energia Ltda. (SMTE), foi vencedora do leilão
e é a detentora da concessão, válida por 30 anos, sendo responsável pela
implantação, operação e manutenção dos trechos e subestações citados,
incluindo a elaboração de projeto de engenharia e o licenciamento junto
aos órgãos ambientais competentes.
A Linha de Transmissão atravessa os estados de Goiás e Minas
Gerais e o DF, razão pela qual será licenciada pela Coordenadoria Geral
de Licenciamento do IBAMA - CGLIC, conforme solicitação para
abertura de processo de licenciamento prévio, protocolada pelo
empreendedor (Ofício SMTE/001/05 de 01/12/05). Como resposta, foi
emitido Termo de Referência para elaboração de Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA, nos termos da
Resolução CONAMA Nº 279 de 27/06/2001.
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2.0
O Empreendedor

A

empresa SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA
LTDA. - SMTE é Concessionária de Serviços Públicos de
Transmissão de Energia Elétrica. A SMTE é responsável pela
implantação, operação e manutenção das Linhas de Transmissão 500 kV
Serra da Mesa 2-Luziânia-Paracatu 4-Emborcação e LuziâniaSamambaia. Com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob
o n° 07.081.291/0001-39, a SMTE está localizada no seguinte endereço:
!
!
!
!
!

Av. Marechal Câmara, nº 160, Sala 1534, CEP: 20020-080 Rio
de Janeiro RJ
Telefone: (021) 2223-7340
Fax: (21) 3974-3675
Responsável Técnico: Eng° Ailton C. Ferreira
E-mail: plenatrans@plenatrans.com.br

Os estudos necessários o licenciamento ambiental destas linhas de
transmissão foram realizado pela JGP Consultoria e Participações Ltda,
localizada no seguinte endereço:
!
!
!
!

Serra da Mesa

Rua Américo Brasiliense, 615, CEP: 04715-003 - São Paulo - SP
Telefone: (0xx11) 5546-0733 , Fax: (0xx11) 5546-0733
Responsável Técnico: Juan Piazza
E-mail: jgp@jgpconsultoria.com.br
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O

sistema de transmissão consistirá basicamente em uma
linha de transmissão aérea, com extensão total
aproximada de 675 km, em tensão de 500kV, e estará
predominantemente inserida no território do Estado de Goiás,
havendo um pequeno trecho em Minas Gerais (com uma
subestação em Paracatu) e no Distrito Federal. A localização
detalhada do traçado selecionado para a implantação segue na
Figura 3.0.a.

3.0
O Empreendimento

3.1
Características Técnicas da Linha de Transmissão
O empreendimento consiste na implantação de uma linha de
transmissão LT, em tensão de 500 kV, integrante da expansão do
sistema Interligação na região Sudeste Norte-Sul III. A LT proposta
divide-se em três trechos interligando as seguintes subestações:
- LT Serra da Mesa 2 / Luziânia: Liga a futura SE Serra da Mesa
2, a ser construída em Colinas do Sul, GO, à futura SE
Luziânia, a ser construída município de mesmo nome e tem
comprimento estimado em 312 km.
- LT Luziânia / Samambaia: Tem comprimento estimado em
65,45 km e liga a SE Luziânia à SE Samambaia, localizada
na Região Administrativa Recanto das Emas RA XV, DF e
operada por FURNAS.
- LT Luziânia / Paracatu 4 / Emborcação: Liga a SE Luziânia à
SE Emborcação, localizada em Araguari, MG, e operada
pela CEMIG. Este trecho tem comprimento estimado em
296,60 km divididos em dois trechos menores de 108,25 km
e 188,35 km seccionados pela SE Paracatu 4 a ser construída
em Paracatu, MG, e planejada para prover energia para o
noroeste mineiro.

Faixa de Servidão
A faixa de servidão da linha de transmissão foi definida
considerando-se o balanço dos cabos condutores devido à ação do
vento, ao campo elétrico, à rádio-interferência, ao ruído e ao
posicionamento das fundações. O cálculo da faixa de servidão é
normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
através da norma NBR 5422, ABNT(1985).
A largura da faixa de servidão foi calculada com base nos critérios
para desempenho eletromecânico estabelecidos nas Normas brasileiras,
considerando cortes seletivos de vegetação arbórea junto às bordas da
faixa de servidão para minimizar riscos à segurança e a operação da linha
de transmissão, no caso de queda de árvores.
Dessa forma adotou-se uma faixa de 70 metros de largura por uma
extensão de 675 km, o que totaliza uma área estimada de 47,67 km2 ou
4.767 ha para implantação de toda a Linha.
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Torres e tipos de fundação
Para a construção das Linhas de Transmissão, estima-se inicialmente
que serão utilizadas cerca de 965 torres estaiadas do tipo Cross-Rope e
cerca de 442 torres Autoportantes.

Torre Tipo Cross-Rope

Torre Autoportante Tipo Raquete

Serra da Mesa
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Torre Autoportante Tipo Horizontal

A área média ocupada pela base da torre será de aproximadamente
3.600m² (60 m x 60 m) para as estruturas de tipo Cross-Rope, e de
aproximadamente 1.600m² (40 m x 40 m) para estruturas autoportantes.

Cabos, Isoladores e Fios-contrapeso
Condutores:
Serão utilizados como condutores de energia elétrica cabos de liga
de alumínio com alma de aço (CAA), bitola de 954 MCM, formação
45 x 7 fios, galvanizado.
Cabos pára-raios:
A principal função do cabo pára-raios é assegurar o bom
desempenho da transmissão face às descargas atmosféricas
incidentes na linha.
Isoladores:
Os condutores de energia necessitam de isolamento elétrico de seus
suportes e do solo, o que nas linhas aéreas de transmissão é feito
basicamente pelo ar, auxiliado por isoladores. Serão utilizados nesta
linha isoladores de disco, tipo concha-bola.
Fios-contrapeso:
A finalidade do fio contrapeso é de proporcionar um caminho de
escoamento para a terra das descargas atmosféricas ou sobretensões
devidas à operação do sistema. O aterramento constitui-se em fator
primordial para a melhor operação dos sistemas elétricos e sua
segurança. No caso da linha objeto do presente estudo será utilizado
para aterramento fio-contrapeso de aço galvanizado, classe B, bitola
4 BWG. Serão utilizados aproximadamente 160 m por estrutura (4
rabichos de 40 m cada).
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Distâncias de Segurança
Os afastamentos de segurança serão estabelecidos em
conformidade com o proposto pelas Normas brasileiras. Estes
afastamentos estão ilustrados abaixo.

Esquema ilustrativo das distâncias de segurança para
linhas de transmissão

Distâncias de Segurança conforme estabelecido pela
NBR 5422/85
ITEM

OBSTÁCULO

DISTÂNCIA
VERTICAL

VALOR
MÍNIMO (m)

1

Locais acessíveis a pedestres, máquinas agrícola,
estradas de fazendas e semelhantes

A

9,5

2

Rodovias, ruas, avenidas e estradas municipais

B

11,0

3

Ferrovias não-eletrificadas

C

12,0

4

Ferrovias eletrificadas ou com previsão de eletrificação

C

15,0

5

Suporte de linha pertencentes à ferrovia

D

7,0

6

Linhas de energia elétrica

D

4,0

7

Linhas de telecomunicações

D

4,5

8

Terraços e telhados não acessíveis a pessoas

E

7,0

9

Águas navegáveis

F

h + 5,0

10

Águas não-navegáveis

F

9,0

11

Instalações transportadoras

G

6,0

12

Árvores imunes a corte

(*)

6,7

(*) distância a ser medida do ponto mais alto da copa das árvores

Serra da Mesa
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3.2
Características Técnicas das Subestações
A Linha de Transmissão a ser implantada interligará as Subestações
de Serra da Mesa 2, Luziânia, Paracatu 4, Samambaia e Emborcação.
Destas, apenas as SEs Samambaia e Emborcação já estão instaladas e
exigirão obras de expansão. As demais serão construídas pelo
empreendedor.
Subestação Serra da Mesa 2
A subestação Serra da Mesa 2 será implantada pelo Consórcio
Integração (Lote B do Leilão 001/2005) no município de Colinas do Sul
(GO) em localização próxima ao vão das torres 82 e 83 da LT Serra da
Mesa / Correntina, em área de 347 x 520 m², atualmente ocupada por
manchas de cerrado típico.
Subestação Luziânia
A subestação Luziânia, de propriedade da SMTE, será implantada
no município de mesmo nome (GO), às margens da Rodovia BR-040,
que liga Luziânia a Cristalina, cerca de 15 km da sede municipal.
A subestação será implantada em área de 280 x 520 m², atualmente
com ocupação agrícola.
Subestação Paracatu 4
A subestação Paracatu 4, de propriedade da SMTE, será
implantada no município mineiro de Paracatu, às margens da Rodovia
BR-040, que liga Luziânia a Cristina, cerca de 35 km da sede municipal,
em área aproximada de 400 x 525 m², atualmente ocupado por
pastagem.
Subestação Emborcação
A subestação Emborcação é existente e de propriedade da CEMIG
e localiza-se no município de Araguari (GO) nas mediações da UHE
Emborcação.
Subestação de Samambaia
A subestação de Samambaia é de propriedade de Furnas e localizase na Região Administrativa de Recanto das Emas RA XV (DF) às
margens da estrada DF-280, acesso ao município de Sto Antônio do
Descoberto (GO).
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3.3
Principais Procedimentos Executivos
para implantação do empreendimento
A seguir é feita a descrição dos principais aspectos da metodologia
executiva a ser empregada na implantação do Empreendimento, com
ênfase nas atividades com maior potencial impactante.
Para avaliação dos impactos as atividades de implantação foram
agrupadas como segue:
Serviços preliminares
- Serviços de topografia
- Delimitação da Faixa de Servidão
- Serviços Preliminares de Supressão de Vegetação, Destocamento
e Limpeza.

Obras Civis
- Implantação dos caminhos de serviço
- Execução das fundações

Montagens eletromecânicas
- Montagem das estruturas
- Instalação cabos condutores, pára-raios e acessórios

Desmobilização e Recuperação de frentes de obra
Operação e Manutenção
As Seções a seguir descrevem sucintamente os aspectos mais
relevantes de cada uma destas atividades.

Serra da Mesa
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Serviços preliminares
Levantamentos topográficos: levantamentos de campo necessários
ao desenvolvimento do projeto, incluindo o detalhamento da diretriz de
traçado proposta, com a locação definitiva do eixo da linha de
transmissão e posicionamento das torres. Os proprietários das áreas na
projeção da faixa de servidão a ser implantada, serão notificados com
antecedência ao início dos serviços de marcação topográfica.
Delimitação da Faixa de Servidão: Os proprietários afetados serão
contatados para solicitação de Autorização de Passagem para a Linha de
Transmissão e para execução de levantamentos topográficos detalhados.
As áreas localizadas na projeção da faixa de servidão serão consideradas
em regime de servidão e terão sua demarcação estabelecida por Decreto
de Utilidade Pública. Os proprietários afetados serão indenizados de
acordo com o tipo de servidão, que poderá ser de passagem da linha ou
permanente.

Delimitação da faixa de servidão

Todas as negociações com os proprietários serão conduzidas de
modo a assegurar a realização de acordos para o pagamento das
indenizações devidas. A liberação das áreas para implantação da Linha
de Transmissão será simultânea ao acordo indenizatório. Os eventuais
casos litígio deverão ser decididos em ações judiciais, ou estarão sujeitos
a processos de desapropriação por utilidade pública.
Serviços Preliminares de Supressão de Vegetação, Destocamento e
Limpeza: estas atividades constituem-se no conjunto de operações
destinadas a liberar a área dos caminhos de serviço, praças de
implantação das torres e canteiros de serviços. Serão realizadas nos
caminhos de serviços, áreas de montagens de torres e lançamento de
cabos, e no eixo central da linha de transmissão, em uma largura de cerca
de 5 metros.
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A intervenção para supressão de vegetação nativa será feita
mediante autorização dos proprietários e dentro dos limites e condições
autorizados pelo órgão ambiental.

Obras Civis
Implantação de Caminhos de Serviços: Para efeitos de avaliação
ambiental, os caminhos de serviços do Empreendimento englobarão
tanto as vias especialmente construídas, quanto aquelas da rede viária
existente a serem utilizadas para permitir o trânsito de equipamentos e
veículos a serviço das obras com a finalidade de interligar os acessos
existentes às frentes de obra e canteiros de serviços (acessos provisórios).
Também são incluídos entre os caminhos de serviço os acesso
implantados na faixa de servidão na etapa de operação (definitivos).
Estimativa do fluxo de tráfego: Inicialmente estima-se que serão
implantados três canteiros de obras distribuídos ao longo do traçado.
Cada canteiro será servido por até 10 caminhões que circulação no
trecho em obras. Assim estima-se em um tráfego de 30 caminhões
realizando viagens pelas estradas regionais. A definição exata de fluxo
diário de caminhões será definida após o estabelecimento das frentes de
obras, durante a elaboração do projeto executivo.

Execução das fundações: A execução das fundações previstas no
Projeto Executivo do Empreendimento tem como condicionantes
principais os esforços solicitantes e o tipo de solo local. Envolve a
Escavação das valas, eventuais escoramentos e esgotamentos, execução
das sapatas e dos blocos de coroamento das estacas, execução de estacas
pré-moldadas, execução de tubulões e reaterro.

Serra da Mesa
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Montagens eletromecânicas
Montagem das Estruturas das Torres: As estruturas metálicas das torres
serão montadas nas praças de montagem preparadas. A montagem das
estruturas metálicas será efetuada através de seções pré-montadas no
solo, podendo o içamento ser efetuado com guindaste ou manualmente.
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Instalação dos Cabos Condutores, Pára-Raios e Acessórios
Acessórios: A
instalação do aterramento será feita antes do lançamento dos cabos
pára-raios, em valetas com 0,70 m de profundidade. Os suportes das
linhas serão enterrados de maneira a tomar a resistência de aterramento
compatível com o desempenho desejado e a segurança de terceiros. O
aterramento se restringirá à faixa de segurança da linha e não interferirá
com outras instalações existentes com atividades desenvolvidas dentro
da faixa.

Desmobilização e Recuperação de frentes de obra
Em todas as frentes de obra será feita a recuperação ambiental da
área, com a remoção de todos equipamentos e restos de materiais de
obras. Será realizada, então, a recomposição da cobertura vegetal
original ou a forração no caso das áreas de servidão. A recuperação das
áreas de trabalho utilizadas é parte integrante dos serviços de construção,
sendo responsabilidade dos respectivos responsáveis pela execução dos
serviços.

Operação e Manutenção
A operação e manutenção da Linha de Transmissão e das
subestações serão efetuados pela Serra da Mesa Transmissora de
Energia. A inspeção periódica de manutenção da Linha de Transmissão
será feita por via terrestre, utilizando-se as vias de acesso construídas para
a obra, ou por via aérea, utilizando-se aviões ou helicópteros.
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva caberão a equipes
de manutenção do empreendedor. Essas equipes trabalham em regime
de plantão e estarão alocadas em escritórios regionais que serão
futuramente definidos, em condições de atender prontamente às
solicitações que venham a ocorrer. Nas inspeções da linha deverão serão
observadas as condições de acesso às torres e também a situação da faixa
de servidão, visando preservar as instalações e operação do sistema.
Serra da Mesa
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3.4
Infra-estrutura de Apoio
Para a execução da Linha de Transmissão nos trechos Serra da Mesa 2Luziânia-Paracatu 4-Emborcação e Luziânia-Samambaia estão previstas
as seguintes instalações principais de apoio.
- Canteiros centrais: Serão instalados inicialmente 03 canteiros
centrais, localizados em Colinas do Sul/CS (GO), Luziânia (GO)
Catalão (GO), com instalações de escritório, almoxarifado e
alojamento, a serem instalados em área urbana nos municípios
escolhidos por suas qualidades de acordo aos recursos que
tenham.
- Canteiros secundários: Serão instalados 03 canteiros auxiliares,
localizados em Água Fria de Goiás(GO), Cristalina (GO) e
Guarda-Mor (GO).
Estão previstas pelo menos 04 centrais de concreto, instaladas junto
às frentes de obra, durante a execução das obras de fundação.

Áreas de empréstimo e bota fora
O material removido durante a escavação das fundações das torres
será removido e armazenado em área próxima à frente de obra para
posterior utilização em reaterro. O material inservível será disposto em
bota-fora autorizado pelos órgãos ambientais locais. Caso seja
necessário retirar material de áreas de empréstimo este será retirado de
áreas autorizadas pelos órgãos ambientais locais.

Cronograma
O Edital de Licitação da ANEEL previu a implantação das Linhas de
Transmissão Serra da Mesa 2-Luziânia-Paracatu 4-Emborcação e
Luziânia-Samambaia em um prazo total de 24 meses, incluindo as
etapas de licenciamento ambiental, desenvolvimento de projeto de
engenharia e construção.

Mão-de-Obra
A quantidade de mão de obra estimada para ser utilizada no
Empreendimento, distribuída por mês, está apresentada no gráfico a
seguir.
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Gráfico de contratação de mão-de-obra direta

Dessa forma está previsto um número máximo de 1800
trabalhadores diretos e 500 trabalhadores indiretos mês de pico da obra,
com uma média mensal de 150 homens/mês para trabalhadores diretos.

Insumos
Os materiais a serem utilizados nas obras serão preferencialmente
adquiridos em Goiânia e Brasília. Para execução das estruturas de
concreto será necessária a implantação de centrais de concreto em locais
estratégicos, abastecidas por materiais oriundos da cidade de Goiânia,
Brasília, Luziânia, Paracatu e, quando necessário, São Paulo e Espírito
Santo. Os insumos eletromecânicos serão adquiridos através de
pesquisa de mercado para avaliação de qualidade, custo, valor de frete e
prazo e logística de entrega.

Serra da Mesa
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A

s alternativas de localização de traçado para as Linhas de
Transmissão Serra da Mesa 2
Luziânia, Luziânia
Emborcação e Luziânia - Samambaia foram definidas a
partir da diretriz inicial de traçado proposta pela ANEEL por ocasião dos
estudos de viabilidade técnico-sócio-ambiental elaborados como
subsídio para o Leilão de Concessão.

4.0
Seleção de
Alternativas
de Traçado

A diretriz inicial de traçado foi proposta foi pré-estabelecida pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) no momento em que
foram definidas as sub-estações a serem construídas.
Para a realização dos estudos ambientais e posterior seleção da
alternativa de traçado proposta foi considerado um corredor de seleção
de alternativa de traçado o qual foi objeto de análise para identificação
da alternativa mais viável considerando-se as restrições ambientais
existentes, o custo global de implantação do empreendimento e a
experiência da SMTE na implantação de linhas de transmissão.
Os estudos de seleção do traçado foram desenvolvidos durante as
fases iniciais de elaboração do EIA/RIMA com a participação de todos os
coordenadores da equipe técnica responsável pelo estudo, em conjunto
com a área de engenharia e meio ambiente da SMTE e com as empresas
projetistas. Esses estudos seguiram procedimentos metodológicos
rigorosos destinados a garantir que a sua avaliação ambiental
comparativa contemplasse, de maneira ponderada, todos os critérios de
avaliação pertinentes.
Nesta etapa de Licenciamento Prévio, esse trabalho conjunto
concentrou-se na definição de um traçado preferencial. Esse traçado
preferencial será ainda otimizado na etapa de Licenciamento de
Instalação através da definição de otimizados outros aspectos do projeto
de engenharia, incluindo posicionamento de torres e vértices, altura de
torres, arranjo de sub-estações e procedimentos construtivos,
considerando especialmente o lançamento de cabos e a montagem das
torres.
Os estudos de seleção do traçado preferencial no âmbito deste EIA
foram estruturados segundo cinco etapas básicas:
- Levantamento das alternativas históricas de traçado
- Avaliação preliminar do traçado e pré-identificação de
alternativas locacionais
- Vistoria em campo e identificação de alternativas de traçado
- Mapeamento de Sobreposição de Alternativas de Traçado e
Restrições. Ambientais
- Avaliação Ambiental Comparativa de Traçado para cada trecho
do empreendimento

16

Serra da Mesa

Como resultado, foram identificadas algumas restrições ambientais
as quais foram consideradas como condicionantes para a seleção do
traçado proposto para este empreendimento. A seguir explicitam-se as
Restrições Maiores e Restrições Menores, assim como as Condicionantes
Geométricas de Traçado, consideradas nessa análise.
Restrições Maiores: Consideradas como condições de exclusão para
a passagem da linha de transmissão.
- Áreas de relevo acidentado desprovidas de acessos secundários
- Maciços florestais e de cerrado e áreas de conectividade aparente
- Veredas e campos de murundus
- Interferências longitudinais em Áreas de Preservação Permanente
- Travessia de formações ciliares com largura superior a 400m
- Travessias transversais em áreas de elevada densidade drenagem
- Unidades de Conservação, áreas especialmente protegidas e
terrenos com cavernas, grutas e abrigos
- Terras Indígenas e Remanescentes de Quilombos Assentamentos
rurais, áreas urbanas consolidadas, loteamentos rurais e
condomínios, infra-estrutura e instalações rurais: sedes,
armazéns, silos, carvoarias, granjas, pivôs de irrigação existentes
e aeroportos, aeródromos e campos de pouso homologados
Restrições Menores: consideradas como situações a serem
preferencialmente evitadas para a passagem da Linha de
transmissão.
- Antenas de telecomunicação
- Aeródromos e campos de pouso não homologados
- Reflorestamentos e culturas permanentes arbóreas
Condicionantes Geométricas do Traçado: Adicionalmente às
Restrições Maiores e Restrições Menores acima descritas, o processo
de identificação de alternativas de traçado levou em conta as
condicionantes geométricas impostas pelo Projeto de Engenharia da
linha de transmissão. Nesse contexto a principal condicionante é a
restrição a vértices que impliquem em mudanças de rumo maiores
que 60º. Tais variações impõem exigências estruturais excêntricas
que excedem os padrões tecnológicos já testados dos fabricantes
nacionais de torres metálicas. Outro aspecto importante da
geometria do traçado é que deflexões de até 6º podem ser obtidas
com torres de suspensão, sem necessidade de utilização de torresvértice. Este recurso será amplamente utilizado na etapa de microlocalização do traçado, que ocorrerá durante a fase de detalhamento
do projeto executivo.

Serra da Mesa
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O

diagnóstico ambiental da região de abrangência da Linha de
Transmissão, desenvolvido nas sub-seções a seguir, tem
como objetivo viabilizar uma compreensão ecossistêmica
dos diversos componentes do meio físico, biótico e antrópico, facilitando
a identificação de suas inter-relações e a dinâmica dos processos de
transformação em curso.

5.0
Diagnóstico
Ambiental

Atendendo a essa diretriz geral, o diagnóstico foi estruturado pelo
sistema de aproximações sucessivas. Ou seja, foram analisados em
primeiro lugar, todos os aspectos de interesse na escala macro-regional
(Área de Influência Indireta - AII), de forma a contextualizar e facilitar, em
uma segunda instância, a análise mais detalhada no nível local (Área de
Influência Direta AID) considerando-se a AID como uma faixa estimada
variável entre 3 km e 16,04 km, correspondente à diretriz a ser ocupada
pelo traçado, uma vez que a locação definitiva de torres ocorrerá apenas
mediante a definição do projeto executivo.
O diagnóstico, no nível da AII remete, principalmente, a dados
secundários obtidos em gráficas especializadas, pertinentes a cada tema,
sendo desenvolvido com níveis de detalhamento diferenciados,
dependendo da relevância do componente ambiental para a análise em
pauta.
A Área de Influência Indireta (AII) engloba os 18 municípios
atravessados pelo traçado da linha de transmissão mais o Distrito
Federal:
- a análise da geologia regional e o seu inter-relacionamento com
os relevos predominantes, de forma a proporcionar uma
compreensão das fragilidades dos terrenos e eventuais problemas
de dinâmica superficial
- a análise da cobertura vegetal natural, considerando as
possibilidades de adequação do traçado em relação a fragmentos
florestais significativos
- as características socioeconômicas da população dos municípios
que compõem a AII.
Os diagnósticos ambientais privilegiaram os seguintes aspectos:
- a análise da geologia regional e o seu inter-relacionamento com
os relevos predominantes, de forma a proporcionar uma
compreensão das fragilidades dos terrenos e eventuais problemas
de dinâmica superficial
- a análise da cobertura vegetal natural, considerando as
possibilidades de adequação do traçado em relação a fragmentos
florestais significativos
- as características socioeconômicas da população dos municípios
que compõem a AII.
Para o estudo dos meios físico e biótico, a definição da área de
Influência Indireta considerou os limites das micro-bacias que drenam
em direção ao empreendimento. Coincidentemente, os limites da maior
parte destas micro-bacias se sobrepõem aos limites municipais. A
delimitação da AII para os meios físico, biótico e antrópico pode ser
observada na Figura 5.0.a.
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A Área de Influência Direta (AID) engloba o corredor que
corresponde à área de busca de alternativas de traçado, entre os
municípios de Colinas do Sul, GO (SE Serra da Mesa 2); Luziânia, GO
(SE Luziânia); Samambaia, DF (SE Samambaia); Paracatu, MG (SE
Paracatu 4) e Araguari (SE Emborcação). A Figura 5.0.a mostra os limites
da AID.

5.1
Características Ambientais das Áreas de Influência
Indireta (AII) e Direta (AID) do empreendimento
O Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência Indireta (AII) e
Direta (AID) baseou-se em dados de fontes secundárias, análises de
imagens aerofotogramétricas atualizadas, informações bibliográficas e
levantamentos de campo.
Para a AII, os seguintes aspectos foram detalhados:

Meio Físico
- Ubstrato e Relevo: caracterização dos atributos do embasamento
geológico e das unidades de revelo;
- Solos e Terrenos: descrição dos tipos de solos e de terrenos
existentes
- Clima: classificação climática, pluviometria e ventos;
- Ar: qualidade do ar e fontes poluidoras
- Drenagem e Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos:
descrição das principais características de uso, enquadramento e
qualidade das águas superficiais e subterrâneas

Meio Biótico
- Vegetação: caracterização geral da cobertura vegetal;
- Fauna Silvestre: caracterização geral da fauna de vertebrados.

Meio Antrópico
- Histórico do Desenvolvimento Econômico e Urbano: breve
retrospectiva do processo de ocupação e desenvolvimento dos
municípios que integram a AII
- Perfil Demográfico e Sócio-Econômico: análise dos principais
indicadores demográficos e sócio-econômicos dos municípios que
integram a AII
- Economia Regional e Local: análise dos principais indicadores
econômicos da AII e região
- Infra-Estrutura Física e Social: descrição da infra-estrutura física
existente e dos serviços públicos operantes dos municípios que
integram a AII (sistema viário, transportes, habitação, saneamento
básico, saúde, educação, etc.).
- Potencial Histórico, Cultural, Arqueológico e Paleontológico:
caracterização dos sítios arqueológicos e paleontológicos de
interesse regional.

Serra da Mesa
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5.1.1
Meios Físico e Biótico
Para a Área de Influência Direta foram realizados estudos de campo
com coleta de dados primários e comparação destes com bibliografia
atualizada sobre cada assunto. Foram realizadas campanhas de campo
para coleta de dados sobre geologia, solo, relevo, fauna e vegetação além
de aspectos característicos dos municípios afetados pelo
empreendimento com especial atenção para as áreas a serem
atravessadas pelo empreendimento e sua faixa de servidão. Os pontos de
coleta de dados de fauna e vegetação estão apresentados nas Figuras
5.1.1.1 e 5.1.1.2.
O procedimento assim descrito teve por objetivo garantir que as
informações de diagnóstico a serem utilizadas para a avaliação ambiental
das alternativas de traçado fossem suficientemente detalhadas para o
perfeito conhecimento da Área de Influência Direta do empreendimento.
estivessem, em todos os casos, no nível de detalhamento da AID.
Os diagnósticos foram subsidiados, ainda, pela consulta às
informações disponíveis em órgãos públicos e agências governamentais
como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Fundação
Estadual de Meio Ambiente de Goiás FEMAGO, Fundação Estadual do
Meio Ambiente de Minas Gerias - FEAM, Secretarias Estaduais de
Recursos Hídricos, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM, Companhia de Pesquisa Recursos Minerais CPRM e
Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Natural IPHAN, além de
informações recolhidas nas prefeituras dos municípios atravessados pela
linha de transmissão.
As principais restrições do meio físico que ocorrem na AID são as
serras e escarpas, com maior intensidade no trecho norte. Essas
formações em alguns casos ocorrem transversalmente a AID, sendo
inevitável a sua interceptação. Nesse contexto merecem destaque a Serra
da Cachoeirinha e a Serra dos Rogados, que constituem os relevos mais
acidentados a serem interceptados pelo empreendimento.

Exemplos de serras ao norte da LT na região da Serra da Mesa
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ESTRADAS

Projeto:

LT Serra da Mesa II - Luziânia
LT Luziânia - Samambaia
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Figura: 5.0.a

MANCHA URBANA

FABIANA PINTO GOMES

TRAÇADO DA LT / SERRA DA MESA II - LUZIÂNIA / Km 01 - Km 312+68

BIÓLOGA _ CRBio Nº: 23892/01-D

TRAÇADO DA LT / PARACATU - EMBORCAÇÃO / Km 108+242 - Km 296+599
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TRAÇADO DA LT / LUZIÂNIA - PARACATU / Km 01 - Km 108+242

CENTRALINA CANÁPOLIS
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Fonte: IBGE - Cartas ao Milionénismo - SD-22, SD-23, SE-22 e SE-23
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REV.: Ø

Delimitação da AII e da AID
Consultoria e
Participações Ltda.
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ESTRADAS
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DIVISA ESTADUAL

CENTRALINA CANÁPOLIS
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LT Serra da Mesa II - Luziânia
LT Luziânia - Samambaia
LT Luziânia - Paracatu - Emborcação

Figura: 5.1.1.1

Rubens Chagas

PARCELAS DE VEGETAÇÃO

Fonte: IBGE - Cartas ao Milionénismo - SD-22, SD-23, SE-22 e SE-23
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Figura: 5.1.1.2:

MANCHA URBANA
Fonte: IBGE - Cartas ao Milionénismo - SD-22, SD-23, SE-22 e SE-23
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REV.: Ø

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE
AMOSTRAGENS DA FAUNA NA AII

Consultoria e
Participações Ltda.

A outra condicionante vinculada a aspectos do meio físico e
antrópico simultaneamente e que ocorre com bastante freqüência na
AID, são as regiões com pouca disponibilidade de acesso. Essas regiões
muitas vezes coincidem com relevos de serras e escarpas, mas em outros
casos ocorrem sobre relevos menos acidentados, porém com elevada
densidade de drenagem, onde a construção de caminhos de acesso
geraria impactos ambientais significativos.

Áreas de drenagem e de serra com limitação de
acesso para a implantação da LT

Por último, cabe registrar dentre as condicionantes do meio físico os
relevos dissecados que se desenvolvem a partir das bordas de tabuleiro.
Em geral esse tipo de formação apresenta declividade progressivamente
maior conforme se aproxima das chapadas, o que torna os traçados que
interceptam as bordas de chapadas de forma quase longitudinal,
relativamente desfavoráveis.
Em geral, a rede de drenagem na AID esculpe relevos bastante
dissecados, cujos desníveis se reduzem de norte para sul, considerando
os três trechos da LT (Serra da Mesa 2 Luziânia, Luziânia- Samambaia e
Luziânia Paracatu 4 Emborcação). Tal relevo resulta em chapadões
intercalados por vertentes mais ou menos abruptas, observadas no terço
inferiores do Trecho Norte e nos demais trechos. Nos dois terços
superiores do Trecho Norte, encontra-se a formação que dá nome ao
trecho, formada por alguns chapadões, as “mesas”, intercalados por
serras de grande altitude. As escarpas destas serras apresentam intrusões
de relevo relativamente plano, os pedimentos, onde a implantação da
linha de transmissão é bastante facilitada.
Serra da Mesa
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Seguem abaixo listados os tipos de terrenos a serem atravessados
pelo empreendimento e suas principais características geotécnicas.
Planícies Fluviais/Veredas: Presença de lençol freático elevado e
riscos de inundação anuais. Solos moles com estabilidade precária das
paredes de escavação e possibilidade de recalque.
Rampas de Cimeira: podem apresentar erosão laminar e em sulcos.
Erosão de intensidade alta nas bordas da chapada.
Colina e Rampas: Possibilidade de erosão laminar e em sulcos nas
áreas de terraplenagem e nas drenagens das estradas de serviço e
escavação de fundação. Assoreamento localizado de canais fluviais.
Presença de matacões no solo e afloramentos de rocha que podem
dificultar as escavações.
Morrotes, Morros e Colinas e Morros Escarpados: Presença de
matacões no solo e afloramentos de rocha que podem dificultar as
escavações. Risco de escorregamentos localizados devido à exposição
do contato solo/rocha, em áreas saturadas ou com surgência d'água e ao
descalçamento em taludes de corte ou superfície de encosta.
Erodibilidade elevada dos solos.
A utilização da rede hidrográfica regional como meio de transporte é
pouco representativa e predominantemente local, especialmente
considerando os cursos d´água que se inserem na AID, de maneira que
este aspecto não se constitui em condicionante de traçado.
Ainda com relação às interferências com drenagem, cumpre
destacar que todos os cursos d'água interceptados pelo traçado
preferencial selecionado são de largura reduzida, sendo os mais largos o
Rio Preto (2 travessias), o Rio Tocantinzinho (1 travessia) e o Rio São
Marcos (2 travessias).

Rio São Marcos, divisa entre GO e MG, com mata ciliar preservada
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As bacias hidrográficas em que o empreendimento se insere estão
destacadas na Figura 5.1.1.b.
No Rio São Marcos são planejados diversos aproveitamentos
hidroelétricos. Todas as alternativas estudadas interceptam o futuro
reservatório da UHE Paulistas em local que a área inundada terá largura
aproximada de 1.000 metros, constituindo um ponto que deverá
merecer avaliação de variantes durante o detalhamento dos projetos de
engenharia. Neste contexto, merece destaque o fato que ocorrem pontos
de estreitamento do reservatório em locais bastante próximos.
Em relação à caracterização do meio biótico, toda a AID está
inserida no domínio do Cerrado, com presença de diversas
fitofisionomias, conforme se observa na Figura 5.1.1.c.

Formações Florestais
Mata Ciliar e Matas de Galeria
As Matas Ciliares são formações florestais que margeiam os rios de
médio e grande porte da região do Cerrado. Em geral a faixa de mata é
relativamente estreita, devido à degradação ocasionada principalmente
pela extração predatória de madeira e pela agropecuária estabelecidas a
partir de suas bordas. As Matas de Galeria usualmente formam um
dossel que recobre o corpo d´água sendo características de rios mais
estreitos e de fundos dos vales cabeceiras de drenagem, onde os cursos
de água ainda não escavaram um canal definitivo.
As espécies arbóreas freqüentemente relacionadas às Matas Ciliares
são angicos, pau-de-jangada, pente-de-macaco, perobas, grão-de-galo,
tamboril, ingás, chichá, ipês, crindiúva e pajeú. As embaúbas e o babaçu
estão associados às áreas mais abertas e às bordas de matas.

Mata Ciliar às margens de reservatório natural

Serra da Mesa
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As Matas de Galeria caracterizam-se pela presença acentuada de
perobas, louros, copaíbas, jatobás, pata-de-vaca, tapicuru, jequitibá,
marinheiro, oiti, coração-de-negro, pau-de-tucano e pindaíba-vermelha
entre outras.

Floresta Estacional Semidecidual (Mata Seca)
A Mata Seca caracteriza-se por comunidades onde parte das árvores
perdem as folhas na estação desfavorável, e portanto está relacionado
em praticamente toda a sua área de ocorrência, a um clima com duas
estações definidas, uma chuvosa e outra seca, ou então a uma acentuada
variação térmica.
As Matas Secas são constituídas por árvores que atingem 30 a 40
metros de altura, sem formar cobertura superior contínua, além de
elementos arbustivos, cipós, orquídeas e bromélias. Algumas espécies
arbóreas são características dessas formações florestais como cerejeira,
imburana, angico, bingueiro, jequitibá, canafístula-preta, cedro, araribá,
jurema, maria-pobre, mutamba, caroba, imbira-de-porco, aroeira, cegamachado, pau-pereira, folha-de-bolo, ipês, pau-d'arco, capitão e
mamica-de-porca, entre outras.

Fragmentos de Mata Seca em contato com pasto.
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Cerradão
A vegetação que caracteriza essa formação florestal é composta pela
presença de espécies que ocorrem no Cerrado sentido restrito e também
por espécies de mata. Do ponto de vista fisionômico é uma floresta, mas
floristicamente é mais similar a um Cerrado. O estrato arbóreo é
caracterizado por árvores que atingem entre 8 a 15 metros, o dossel é
relativamente contínuo, sendo que a cobertura varia entre 50% e 90%,
proporcionando condições de luminosidade que propicia o
desenvolvimento de estratos arbustivo e herbáceo diferenciados.

Aspectos característicos do interior do cerradão.

O Cerrado
As formações savânicas ou cerrados encontradas na AID
compreendem quatro fitofisionomias características de Cerrado: o
Cerrado sentido restrito, o Parque de Cerrado, o Palmeiral e a Vereda.

Cerrado sentido restrito
O Cerrado sentido restrito, ou Cerrado Típico possui uma vegetação
caracterizada por árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com folhas
grossas e rígidas, ramificações irregulares e retorcidas, e geralmente com
evidências de queimadas

Árvore de tronco torto características do cerrado.
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Parque de Cerrado
Essa formação savânica é caracterizada pela presença de árvores
agrupadas em pequenas elevações do terreno, algumas vezes
imperceptíveis, conhecidas localmente como “murundus”. As árvores
possuem altura média de três a seis metros e formam uma cobertura
arbórea de 5% a 20%. A flora que ocorre nos murundus é similar à que
ocorre no Cerrado sentido restrito, porém com espécies que
provavelmente apresentam maior tolerância a solos encharcados.

Campos de Murundus.

Dentre as espécies característoca do cerrado-parque destacam-se
cajueiro, murici, pau-terra, lixiera, faveiro, araticum, pau-santo, ipês,
pau-doce, carvoeiro, pindaíba e bacupari entre outras.

Palmeiral
A presença acentuada de uma espécie de palmeira arbórea
caracteriza essa formação savânica. No Cerrado sentido restrito podem
ser encontrados diferentes subtipos de palmeirais, que variam em
estrutura de acordo com a espécie dominante, sendo mais comuns os
buritizais e babaçuais. A maioria dos palmeirais se parece bastante com
um cerrado típico, embora não seja incomum que se formem florestas de
palmeiras.

Palmeiral de babaçus.
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Vereda
As Veredas são encontradas em solos hidromórficos, saturados
durante a maior parte do ano e estão condicionadas ao afloramento do
lençol freático. A presença de buritis é característica emergente, em meio
a agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-herbáceas,
caracteriza essa fitofisionomia. Nas veredas os buritis caracterizam-se por
altura média de 12 a 15 metros e com percentual de cobertura variando
entre 5% a 10%. Não há, portanto formação de dossel como ocorre no
buritizal.

Campo limpo de cerrado com vereda ao fundo.

Formações Campestres
São três as fitofionomias identificadas na AID e que compreendem
as formações campestres de Cerrado: Campo sujo, Campo Rupestre e
Campo Limpo.

Campo Sujo
O Campo Sujo é um tipo fisionômico exclusivamente hebáceoarbustivo, com arbustos e subarbustos esparsos, cujas plantas, muitas
vezes, são constituídas por indivíduos menos desenvolvidos das espécies
arbóreas do Cerrado sentido restrito. Em função de particularidades
ambientais o Campo Sujo pode apresentar três subtipos fisionômicos
distintos. Na presença de um lençol freático profundo ocorre o Campo
Sujo Seco. Se o lençol freático é alto, há o Campo Sujo Úmido e quando
há presença de pequenas elevações no terreno (murundus), tem-se o
Campo Sujo com Murundus.

Serra da Mesa
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Campo sujo de cerrado em contato com área de cultivo.

Campo Rupestre
Campos Rupestres são pouco freqüentes na AID, sendo
predominantes na região de Cristalina. Esta fitofisionomia caracteriza-se
pela predominância de espécies herbáceas-arbustivas, com eventual
ocorrência de arvoretas pouco desenvolvidas. Abrange um complexo de
vegetação que agrupa paisagens em microrelevos com espécies típicas,
ocupando trechos de afloramentos rochosos, geralmente ocorrendo em
altitudes superiores a 900 metros, em áreas onde há ventos constantes,
dias quentes e noites frias.

Campo Rupestre de Cristalina, GO.
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Campo Limpo
Com predominância de espécies herbáceas, poucos arbustos e
ausência completa de árvores o Campo Limpo é uma fitofisionomia que
pode ser encontrada em diversas posições topográficas, com diferentes
variações no grau de umidade, profundidade e fertilidade do solo.
Contudo, é encontrado com mais freqüência nas encostas, nas
chapadas, nos olhos d'água, circundando as Veredas e na borda das
Matas de Galeria.

Campos Antrópicos
A economia dos municípios atravessados pela LT é fortemente
baseada na agricultura e pecuária, razão pela qual foram identificadas
grandes extensões de culturas de soja e milho, predominantemente
implantadas em sistema de pivôs de irrigação com diâmetro variando
entre 500 m e 1.000 m. Tais pivôs são circulares e apresentam uma feição
bastante característica quando observados nas imagens de satélite e
fotos aéreas.
As demais áreas de campos antrópicos são representadas por pastos
artificiais com predomínio de diferentes espécies de braquiaria, e pastos
naturais formados por campos nativos (campo limpo e campo sujo de
cerrado) invadidos por Braquiaria resultando numa feição bastante
característica.

Diferentes feições de Campos Antrópicos,
com presença pasto e áreas de cultivo.
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Áreas de cultivo em pivô com soja (E) e laranja (D).

A Paisagem ao Longo da Linha de Transmissão
O trecho norte da LT (Serra da Mesa 2 Luziânia) encontra-se
relativamente preservado, possivelmente em razão da dificuldade de
acesso. Há predomínio de cerradão e cerrado típico entremeado com
áreas de pasto. As drenagens apresentam mata ciliar relativamente bem
desenvolvida embora seja visível a redução da faixa de mata em algumas
áreas próximas a pastagens. Os trechos Sul e Brasília são caracterizados
por uma matriz de ocupação fortemente antropizada composta
predominantemente por áreas de cultivo e pastagens entremeadas por
raros fragmentos de cerrado típico e com predomínio de fragmentos de
cerrado ralo, pastos sujos e áreas em estágio inicial de sucessão. Os
fragmentos mais representativos de vegetação estão localizados nos
fundos de vale e acompanham o traçado das drenagens. Ressalta-se que
são raros os fragmentos com largura superior aos 400m a 500m
indicados como espaço padrão entre as torres.

Fragmentos florestais próximos ao reservatório da UHE Emborcação.
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Observa-se assim que, à exceção dos dois terços superiores do
Trecho Norte, localizados nas áreas mais preservadas da Serra da Mesa, a
maior parte da AID atravessa um mosaico de área agrícolas e áreas em
estágio sucessional inicial, entremeadas por vegetação ciliar e fragmentos
vegetais de porte pequeno a médio.
Após a passagem da Rodovia GO-237 a vegetação nativa se reduz a
fragmentos menores e estabelece-se o padrão que acompanhará a maior
parte do traçado. Nesta área são identificados diversos pivôs de irrigação
utilizados predominantemente para a cultura de soja. As áreas de
drenagem apresentam fragmentos de mata ciliar e, em alguns pontos o
traçado atravessa áreas de cerrado usualmente em estágio inicial de
sucessão, assim como lotes de cultivo em pousio, aguardando
recuperação do solo para novo plantio.
No Trecho Brasília (Luziânia
Samambaia) observa-se uma
crescente antropização a partir de Luziânia, decorrente da proximidade
com o município de Luziânia e com o próprio DF. As áreas de cultivo são
bastante freqüentes havendo ainda a presença de loteamentos e de um
campo de pouso identificado em uma das fazendas da região.
A chegada à SE de Samambaia é caracterizada pela existência de
pelo menos quatro linhas de transmissão, havendo grande quantidade
de acessos além das próprias faixas de servidão das linhas existentes.
Neste local a nova linha de transmissão seguirá paralela às linhas
existentes, sempre que possível.

Chegada na SE Samambaia.
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No Trecho Sul, entre Luziânia e Paracatu 4, repete-se a mesma matriz
de ocupação antropizada, rica em pivôs de irrigação, porém neste trecho
destaca-se a presença de um relevo predominantemente composto por
chapadas e escarpas ricas em drenagens transversais ao percurso da LT.
Neste trecho, o traçado escolhido evitará a travessia das drenagens,
mantendo a linha predominantemente sobre os platôs ou nas áreas mais
planas, reduzindo assim o risco de erosão associado á travessia
transversal das drenagens.
Na região da sub-estação Paracatu 4 encontram-se dois
assentamentos rurais, os quais a LT deve preferencialmente evitar. A
diretriz ANEEL faz um contorno por trás dos assentamentos, criando dois
vértices em Paracatu antes de alcançar a SE Paracatu 4. O traçado
preferencial proposto passa entre os dois assentamentos mencionados,
tangenciando um deles, mas sem interferência direta com instalações ou
construções.
O trecho entre Paracatu 4 e a SE Emborcação apresenta em geral o
mesmo padrão de ocupação já descrito, porém com relevo mais suave. O
terço final deste trecho cruza fragmentos florestais bastante
representativos, localizados nas margens da UHE Emborcação.
Como resultado do alto grau de antropização, observou-se que, à
semelhança da vegetação, as espécies mais representativas de fauna
encontram-se concentradas nos trechos de habitats mais
preservados ao norte e ao sul da linha de transmissão. Nestes
locais foram identificadas espécies bastante representativas de
aves, mamíferos, sapos, cobras e lagartos.

Tamanduá bandeira fotografado na Serra da Mesa.
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Tucano.

Araguari.

Exemplos dos sapos e pererecas identificados na área de estudo.
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Unidades de Conservação e Áreas Prioritárias
para Conservação
Na Área de Influência Indireta do Empreendimento existem diversas
unidades de conservação, algumas das quais serão atravessadas pelo
empreendimento, conforme demonstrado a seguir:
Na Área de Influência Indireta do Empreendimento existem diversas
unidades de conservação, algumas das quais serão atravessadas pelo
empreendimento, conforme demonstrado a seguir:

APA Federal do Planalto Central: APA do Planalto Central está
localizada no Distrito Federal e no Estado de Goiás, com a finalidade de
proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o
parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e
protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região.
APA Distrital das Bacias dos Rios São Bartolomeu e Descoberto
Descoberto:
localiza-se em Goiás e protege as represas de São Bartolomeu e de
Descoberto. O traçado proposto não intercepta esta APA, estando a 5,88
km (Rio São Bartolomeu) e 11,16 km (Rio Descoberto) de distância da
referida UC.
APA Distrital das bacias do Gama e Cabeça de Veado: protege as
bacias do Gama e daCabeça de Veado. O traçado proposto não
intercepta esta APA, estando este a 11,64 km de distância da referida UC.
APA Estadual de Pouso Alto: criada para preservar a flora, a fauna,
os mananciais, a geologia e o paisagismo da região de Pouso Alto,
localizada na Chapada dos Veadeiros no Estado de Goiás. A APA tem
872.000 ha e excluem-se de seu perímetro, a área do Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros e as sedes dos Municípios abrangidos, quais
sejam, Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Colinas do
Sul, São João D'Aliança e Nova Roma, nos limites correspondentes às
respectivas áreas urbanas. O traçado proposto atravessa esta APA num
percurso de 56,47 km próximos do seu limite oeste.
ARIE Distrital Granja do Ipê: situa-se nas Regiões Administrativas do
Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante (DF). O traçado proposto não
intercepta esta ARIE, estando este a 12,96 de distância da referida UC.
ARIE Distrital Parque Juscelino Kubitschek: Abrange as microbacias
dos Córregos Cortado e Taguatinga e do Ribeirão Taguatinga, até a
confluência deste com os Córregos do Valo e Gatumé, nas Regiões
Administrativas de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. O traçado
proposto não intercepta esta ARIE, estando este a 5,04 km de distância
da referida UC.
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Estação Ecológica Distrital de Águas Emendadas: A Estação
Ecológica de Águas Emendadas é a mais importante reserva natural do
Distrito Federal, e protege o local onde ocorre o fenômeno único da
união de duas grandes bacias hidrográficas da América Latina, a
Tocantins/Araguaia e a Platina, em uma Vereda de 6km de extensão.
grande importância para a realização de pesquisas científicas dado ao
enorme patrimônio genético ali existente. O traçado não intercepta esta
Estação Ecológica, estando este a 5,64 km de distância da referida UC.
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros: Localiza-se no Estado
de Goiás e protege a região da Chapada dos Veadeiros. O traçado não
intercepta este Parque, estando este a 11,45 km de distância da referida
UC.
Parque Municipal do Itiquira: O Parque Municipal do Itiquira
localiza-se no Município de Formosa/GO. O traçado não intercepta este
Parque, estando este a 2,50 km de distância da referida UC.
Parque Municipal Ecológico Planaltina: O Parque Ecológico
Planaltina localiza-se às margens de nascentes do Córrego Itiquira. O
traçado não intercepta este Parque, estando este a 3,40km de distância
da referida UC.
Reserva Ecológica Distrital do Gama: A Reserva Ecológica do Gama
tem como objetivo de garantir a preservação da Mata Ciliar do Ribeirão
Alagado e sua fauna. O traçado não intercepta esta Reserva Ecológica,
estando este a 8,88 km de distância desta área protegida.
Reserva da Biosfera do Cerrado (RBC): A Reserva da Biosfera do
Cerrado RBC é uma das três reservas de biosfera situadas em território
brasileiro e representa 40% do território do DF. A Reserva da Biosfera do
Cerrado é composta pelo Parque Nacional de Brasília, a Estação
Ecológica de Águas Emendadas, o complexo Jardim Botânico de
Brasília, a Reserva Ecológica do IBGE e a Fazenda Água Limpa da UnB.
Em torno destas Zonas Núcleo, como um anel protetor, estão as Zonas
Tampão e as Zonas de Transição constituídas pela APAs das Bacias do
Rio São Bartolomeu, do Rio do Descoberto, do Gama e Cabeça-deVeado e a APA de Cafuringa.
Terra Indígena Avá-Canoeiro: A Terra Indígena Avá Canoeiro foi
declarada como tal pela Portaria/MJ 598/96, em função da implantação
da UHE Serra da Mesa e ocupa 413,5 km . O traçado não intercepta esta
área indígena, estando este a 10,13 km de 2distância desta área.
A Área de Influência Direta do Empreendimento atravessa ainda três
áreas consideradas Prioritárias para a Biodiversidade.
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Situação da Linha de Transmissão em relação às Áreas Prioritárias para
Biodiversidade atravessadas. (A) CP-493, (B) CP 494 e (C) CP 502.

De acordo com o Programa Nacional de Biodiversidade
(PRONABIO) as áreas nas áreas CP 494 e CP 502 são recomendadas
ações de Manejo enquanto, na área CP-493 além do manejo, é indicada
a implantação de Unidades de Conservação.
As áreas de vegetação mais preservadas ao longo do traçado da LT
encontram-se na porção norte do empreendimento, no município de
Colinas do Sul. De fato, os levantamentos de flora e fauna realizados
naquela região corroboram as informações apresentadas pelo Mapa de
Áreas Prioritárias. A baixa aptidão agrícola das terras e a predominância
de relevos movimentados contribuíram para a preservação destas áreas
tornando-as menos atrativas para atividades agropecuárias. As demais
formações localizadas ao longo do traçado constituem-se em mosaicos
das fitofisionomias do Cerrado, associadas a atividades antrópicas,
principalmente agrícolas e pecuárias. Merece destaque também a região
situada ao Sul do empreendimento no município de Três Ranchos, onde
a ocorrência de Florestas Estacionais em bom estado de preservação
oferecem um bom potencial para implantação de unidades de
conservação.

36

Serra da Mesa

49°00”

48°30”

48°00”

47°30”

47°00”

70º

75º

65º

60º

55º

50º

45º

40º

5º

35º

0º

46°30” 5º
13°30”

13°30”

10º

Terra Indígena
Avá Canoeiro
SE-Serra da Mesa 2

15º

Brasília

Cavalcante
20º

I

14°00”
Colinas do Sul

6

7
8

1
2
5 4

14°00” 25º

Alto Paraíso
3 de Goiás
30º

Goiás

9

35º

Niquelândia
14°30”

14°30”
São João d’Aliança

Água Fria
de Goias

15°00”

15°00”

10
11
IV

Planaltina

15°30”

Formosa

12

15°30”

Distrito Federal 24VII 23
25 IV
II

III

V

VI

BrasÍlia

IV

Santo Antônio
do Descoberto SE-Samambaia

IV Valparaíso

16°00”

16°00”

de Goiás
Cidade
13
Novo Ocidental

14

I
II
III
IV

Gama

15

Luziânia

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -

SE-Luziânia

17

Minas Gerais
16°30”

16°30”

-

V VI VII -

RPPNs
Cara Preta
Vita 46°00”
Parque
Terra do Segredo
Vale Encantado da Cachoeira dos Crista
Escarpas do Paraiso
Mata Funda
Vale dos Sonhos
Fazenda Campo Alegre
Fazenda Branca Terra dos Anões
Cachoeira do Profeta
Bacia do Ribeirão Cocal
APA da Lagoa
Sítio Estrela Dalva
João de Barro
Reserva Itapuã
Fazenda Conceição ou Colônia
Fazenda Vereda do Gato
Linda Serra do Topázios
Fazenda Pindorama
Fazenda Caetano - Santo Agostinho
Fazenda Caetano
Fazenda Morro da Cruz das Almas
Chácara Porpura
Chakra Grisu
Santuário Ecológico Sonhem
UCS
Parque Nacional Chapada dos Veadeiros
Reserva Biosfera da Contagem
Parque Nacional de Brasília
Área de Preservação Ambiental do
Planalto Central
Área de Preservação Ambiental da Bacia
do Rio Descoberto
Área de Preservação Ambiental da Bacia
do Rio São Bartolomeu
Estação Ecológica Distrital de Águas
Emendadas

Cristalina

Terra Indígena Avá Canoeiro
Subestação
Nº RPPN
46°00”
Limite das UCS

18

SE

19
17°00”

SE-Paracatu 4

20

22
21

Traçado da LT
Limite Estadual
Limite Municipal

Paracatu

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO/
TERRAS INDÍGENAS

17°30”

Guarda-Mor

18°00”
Davinópolis
Goiandira
Ouvidor
Catalão
Anhanguera

Cumari

Três
Ranchos

18°30”
SE-Emborcação
Araguari

49°00”

48°30”

48°00”

47°30”

47°00”

46°30”

5.1.2
Meio Antrópico

O diagnóstico do meio antrópico baseou-se em levantamentos de
dados secundários estatísticos e levantamentos de campo que incluíram
contatos e reuniões com autoridades municipais de todas as prefeituras
onde se insere a AID, análise de imagens de satélite recentes e
levantamentos aéreos (sobrevôo de helicóptero) e terrestres extensivos.
É importante salientar que na maior parte dos municípios em que a
AID encontra-se inserida o traçado da LT atravessa áreas de uso rural,
distantes das sedes municipais ou núcleos urbanos, evitando
interferências antrópicas significativas. Este é o caso, por exemplo, dos
municípios de Araguari, Catalão, Cumari, Guarda-Mor, Paracatu, Água
Fria de Goiás, Cavalcante e Niquelândia. Somente no caso dos
municípios de Luziânia e Novo Gama, nas proximidades de Brasília, o
traçado aproxima-se dos perímetros urbanos municipais.
Os padrões de uso e ocupação do solo na AID foram classificados
nas seguintes categorias:
-

Manchas urbanas de ocupação consolidada;
Manchas urbanas de ocupação não consolidada;
Assentamentos e loteamentos rurais;
Benfeitorias rurais (silos, carvoarias, granjas e sedes de fazenda);
Campos de pouso;
Estradas;
Linhas de transmissão;
Captações de água;
Aterros sanitários e lixões;
Antenas de telecomunicações.

Em relação aos assentamentos rurais do INCRA, informações
obtidas junto às prefeituras em que a AID está inserida, complementadas
com os levantamentos de campo, permitiram a identificação e
mapeamento dos assentamentos existentes na AID. Os municípios de
Araguari, Cristalina, Paracatu, Luziânia, Planaltina de Goiás, Água Fria
de Goiás, Colinas do Sul, Cavalcante e Niquelândia informaram a
presença de assentamentos do INCRA, todos localizados a mais de 1 km
do limite da faixa de servidão da LT.
Com relação à participação dos municípios afetados no
licenciamento ambiental destaca-se que de acordo com as exigências da
Política Nacional de Meio Ambiente o município deve ter seu órgão
consultivo e deliberativo cadastrado no SISNAMA (Sistema Nacional do
Meio Ambiente), ou seja, ter um Conselho Municipal de Meio Ambiente
ou órgão correspondente. Os municípios deverão ter Secretaria de Meio
Ambiente ou, caso contrário, poderão definir um outro órgão, também
cadastrado no SISNAMA, para tratar das questões ambientais.
Para o empreendimento em questão, foram obtidas junto a
autoridades municipais da AID informações atualizadas relativas à
estrutura institucional municipal .
Serra da Mesa
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Estrutura Institucional Municipal para
Gestão Ambiental
Conselho Munici pal de Meio Ambiente Secretaria de Mei o Ambiente ou
ou órgão correspondente
órgão correspondente
CODEMA - Conselho de Defesa do M.A.
Araguari/M G
Existe desde 1983, mas esteve inativo por SMA não vinculada ao SISNAMA
dez anos, sendo reativado em 1997
O Município não tem Secretaria de
COMDEMA – Conselho Municipal de
Meio Ambiente. A responsabilidade
Três Ranchos/GO Defesa do M. A.
pelas questões ambientais é da
Existe, mas não é atuante
Secretaria de Obras
Ouvidor/ GO
Não possui
Não possui
A Secretaria de Meio Amb iente está em
Davinópolis/ GO
Não possui
processo de criação
CODEMA – Conselho de Defesa do M. A.
Guarda-Mor/M G
SMA não vinculada ao SISNAMA
Atua desde 2005
CODEMA - Conselho de Defesa do M. A.
Catalão/ GO
A SMMA é integrante do SISNAMA
Criado em 1995, mas está inativo
Cu mari/ GO
Não possui
SMA não vinculada ao SISNAMA
COMDEMA – Conselho Municipal de
Defesa do M. A.
Cristalina/ GO
Criado em 1996, mas está sendo re- SMA não vinculada ao SISNAMA
adaptado
de acordo com projeto
encaminhado à Câmara dos Vereadores
CODEMA – Conselho de Defesa do M. A.
Paracatu/MG
Estava desativado, mas foi reativado pela A SMMA é integrante do SISNAMA
gestão municipal atual
COMDEMA – Conselho Municipal de
Secretaria de Meio A mb iente e Recursos
Lu ziân ia/ GO
Defesa do M. A.
Hídricos
Atua desde 2003
Santo Antônio do COMDEMA – Conselho Municipal de
SMA não vinculada ao SISNAMA
Descoberto/GO
Defesa do M. A.
SEMARH – Secretaria de Meio
Brasília/DF
Possui
Ambiente e Recursos Hídricos
CODEMA – Conselho de Defesa do M. A.
Novo Gama/ GO
SMA não vinculada ao SISNAMA
Atua desde 2005
Planalt ina
de
Não possui
SMA não vinculada ao SISNAMA
Go iás/GO
Água Fria de
Não possui
Não possui
Go iás/GO
Conselho de Desenvolvimento Urbano.
Criado em 1999 em caráter apenas
Formosa/GO
deliberativo. No entanto, em decorrência SMA não vinculada ao SISNAMA
de conflitos existentes, o Conselho possui
atualmente caráter consultivo
Colinas
do
Não possui
Secretaria de Turismo e Meio A mbiente
Sul/ GO
Conselho Municipal de M. A – COMMA.
Cavalcante/ GO
Secretaria de Turismo e Meio A mbiente
Atua desde 2001
CODEMA – Conselho de Defesa do M. ª
Niquelândia/ GO
Secretaria de Turismo e Meio A mbiente
Atua desde 2005
Municí pi o

Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais.

Observa-se que apenas os municípios de Ouvidor, Água Fria de
Goiás e Davinópolis não possuem nem Conselho nem Secretaria de
Meio Ambiente (em Davinópolis a SMA está em processo de criação).
Dos demais municípios, Cumari, Planaltina de Goiás e Colinas do Sul
possuem apenas a Secretaria de Meio Ambiente, enquanto os treze
municípios restantes (68%) apresentam tanto Secretaria quanto
Conselho de Meio Ambiente.
Nas entrevistas realizadas nos municípios em que se insere a AID
foram solicitadas informações a respeito das entidades representativas
da sociedade civil (associações, sindicatos e cooperativas) existentes e
que tivessem representatividade local.
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Entidades da sociedade civil atuantes nos
municípios em que se insere a AID
Municí pi o

Enti dades da Sociedade Ci vil
ACIA (Associação Comercial e Industrial de Araguari), CDL (Clube dos
Dirigentes Lojistas), ADESA (Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social de Araguari), ACA (Associação dos Cafeicultores de Araguari),
Araguari
Sindicato dos Produtores Rurais, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Araguari, Maçonaria, Rotary e Lions Clube e a cooperativa
CATRIN (cafeicu ltores).
Associação dos Produtores Rurais do Botafogo (região do município ),
Associação de Pescadores para Criação de Peixes em Tanque-Rede (em
processo de criação), Associação Comercial de Três Ranchos, Associação de
Três Ranchos
Artesãos e Associação de Idosos Alegria de Viver. Não há cooperativas no
município, devido à grande quantidade de sócios necessária para a sua
fundação.
Associação de Produtores Rurais, Associação dos Funcionários das
Mineradoras (possui sede em Catalão, mas muitos associados são de Ouvidor)
Ouvidor
e Cooperativa dos Pequenos Produtores de Leite (também co m sede em
Catalão).
PRONAF – Associação dos Pequenos Produtores Rurais. A cidade não possui
Davinópolis
cooperativas.
Associação Esporte Clube Guardamorense, Associação de Bairro JK, CM DRS
– Conselho Municipal de Desenvolvimento Ru ral Sustentável, além de várias
Guarda-Mor
associações rurais. Além disso, há também a Cooperativa Agrícola Oeste
Mineiro e a COOPERVAP – Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu.
ASSISC (Associação Comercial e Industrial de Catalão), CDL (Clube dos
Catalão
Dirigentes Lojistas), Associação dos Atingidos pela UHE Serra do Facão,
além da COACA L – Cooperativa Agropecuária Local.
Associação dos Pequenos Produtores de Cumari, bem como a Associação
Cu mari
Imaculado Coração de Maria e a Associação dos Pequenos Produtores de Mata
Cachorro (co munidade de Cu mari).
Associações dos Artesãos e dos Pedristas, a Associação Comercial, as
Cristalina
Associações dos Assentados e dos Engenheiros Agrônomos, além dos
Sindicatos dos Trabalhadores, dos Agrônomos e Rural.
Associações de Bairros, Associações Rurais, Associações dos Assentamentos,
Paracatu
Sindicatos Rural, dos Trabalhadores Rurais e dos Trabalhadores das Indústrias
e a Cooperjovem.
Associação Comercial e Industrial de Lu ziân ia – ACIL, Coopercentro
Lu ziân ia
(Pamp lona), CREA-GO e Rotary Club.
Cooperativa de Artefatos de Concreto, a Cooperativa das Costureiras, a
Santo Antonio do
Associação de Exportação de Biquínis e Artesanato, a Associação de Indústria
Descoberto
e Co mércio e a Associação Rural.
Sindicato Rural, a ACIFAU – Associação Comercial e Industrial dos Feirantes
Novo Gama
e Autônomos de Novo Gama, os Conselhos de Meio Ambiente e de Turismo e
a Associação dos Artesãos.
Associação Civil de Crédito Co munitário - Banco do Povo, o Sindicato dos
Planalt ina
Funcionários Públicos da Prefeitura, o Sindicato dos Professores do Estado, a
Associação Rural, entre outras (o município incentiva a sua formação).
Associação Ecológica de Formosa, Associação de Guias Turísticos, Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, Associação Brasileira dos Produtores de Grãos –
Formosa
ABRASGRÃOS (voltada aos grandes produtores), e muitas outras associações
voltadas aos pequenos produtores.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Associação dos Produtores Rurais do
Água Fria de Go iás
Alto Jacuba.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Atlaseme – Associação dos
Colinas do Sul
Trabalhadores do Lago Serra da Mesa e entorno.
Cavalcante
Associação dos Pequenos Produtores da Região de São José, Associação
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais.
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Município

ONGs

Araguari
Davinópolis

STBC e Grupo Encantar (educação ambiental)
Há 1 ONG (não foi possível determinar a área de atuação)
ADVAZ (Sediada em Vazante e atuante na área de
desenvolvimento urbano e rural local)
Instituto Cerrado e Amigos das Águas
Movimento Verde, Fundação Consciência e Arte, ARPA –
Polícia A mbiental, Água – Planeta Vida, Savana Brasil,
Associação dos Catadores de Material Reciclável, dentre outras
Há ONGs ambientalistas no município, mas não foi possível
obter os nomes
Instituto Tomás Faustino, Guarda-Mirim e Conte Co migo
(realiza trabalhos sociais)
SERPAJUS (meio ambiente)
ESCA PE – Sociedade dos Amigos de Planaltina e WWF, (atua
no município)
ASSOL – Associação Sol (educação, cultura e meio amb iente),
AVA – Associação Vida e Arte (artesanato), e a ONG do Centro
Espírita.
Há ONGs ainda incipientes

Guarda-Mor
Cristalina
Paracatu
Lu ziân ia
Santo Antonio do Descoberto
Novo Gama
Planalt ina
Cavalcante
Niquelândia

A maioria dos municípios possuem ONGs atuantes, principalmente
na área de meio ambiente, como Araguari, Cristalina, Luziânia,
Planaltina, Paracatu e Cavalcante.

A

sobreposição das informações obtidas nos diagnósticos
ambientais permitiu identificar os impactos potenciais que
poderão decorrer da construção, operação e manutenção do
empreendimento sobre o meio ambiente, abrangendo componentes do
meio físico, biológico e sócio-econômico ou antrópico.

6.0
Metodologia
de
Avaliação

Uma vez identificados esses impactos ambientais potenciais, foram
propostos programas de ação para evitar ao máximo a alteração de
caráter potencial negativo a ser infligida aos componentes ambientais, e
ao mesmo tempo, potencializar os benefícios (impactos positivos) do
projeto. Esses programas são estruturados de forma a permitir a sua
futura aplicação e avaliação de resultados, inclusive com possibilidade
de serem auditados por terceiros. Para a proposição dos programas são
utilizados os resultados da caracterização das áreas de influência
(diagnóstico); o conhecimento de pesquisas de longo prazo, que
permitam a identificação mais precisa dos eventuais impactos, e a
experiência construída e aplicada em obras similares. O resultado
buscado é o de uma melhoria contínua da qualidade ambiental dos
projetos, tanto durante a sua execução como durante a sua vida útil.
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6.1
Impactos Potenciais Identificados
O EIA adotou metodologias consagradas para identificar todos os
impactos ambientais potenciais do empreendimento, considerando os
componentes impactáveis do meio físico, meio biótico e meio sócioeconômico ou antrópico.
Para facilitar essa identificação, foi feita a divisão de todas as ações
impactantes das fases de planejamento, construção e operação da LT, em
grupos mais ou menos isolados, seguida de uma averiguação exaustiva
das interações entre estes grupos e os componentes ambientais. Cada
célula da matriz gerada pelo cruzamento de ações e componentes foi
analisada individualmente, de forma a constituir uma lista de verificação
abrangente. Na prática, esse procedimento equivale à sobreposição das
informações do projeto (a “intervenção”), sobre as informações do meio
ambiente a ser interferido, conforme caracterizado no diagnóstico
ambiental desenvolvido de acordo com o escopo descrito anteriormente.
Esse procedimento principal, permitiu a identificação dos seguintes
impactos potenciais, a seguir listados, codificados e brevemente
descritos, organizados segundo o componente ambiental afetado:

Meio Físico
Recursos Hídricos Superficiais
- Aumento da turbidez dos cursos d'água
- Assoreamento dos cursos d'água e drenagens
- Alteração do risco de contaminação das drenagens
Recursos Hídricos Subterrâneos
- Alteração do risco de contaminação de águas subterrâneas
Solo
- Alteração do relevo, instabilização de encostas e indução de
processos erosivos
- Alteração do risco de contaminação do solo
Qualidade do Ar
- Ressuspensão de poeiras
- Alteração na qualidade do ar por emissões atmosféricas de fontes
móveis

Meio Biótico
Vegetação
- Supressão de vegetação nativa, fragmentação e isolamento de
remanescentes florestais
- Bloqueio da regeneração espontânea na faixa de servidão
Fauna
- Alteração nos habitats naturais e afugentamento de fauna durante a
construção
- Restrição ao deslocamento de espécies restritas ao sub-bosque
- Aumento do risco de acidentes com avifauna
- Risco de aumento da pressão de caça

Serra da Mesa

41

Meio Antrópico
Infra-Estrutura Física e Social
- Melhoria no fornecimento de energia
- Desvios e/ou interrupções de tráfego para transposição de rodovias
- Utilização de vias locais por veículos a serviço das obras
- Interferência com aeródromos e seu espaço aéreo
- Interferência com planos de expansão de utilidades e infraestrutura
urbana
- Demandas adicionais sobre a infraestrutura social local durante a
construção
- Apropriação parcial da capacidade local de disposição de resíduos
sólidos
Atividades Econômicas
- Perda de produção agrícola
- Interferência com áreas irrigadas (pivôs)
- Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção
- Geração de empregos diretos e indiretos durante a operação
- Interferência com direitos minerários já concedidos ou em concessão
Estrutura Urbana
- Interferência em área ocupadas ou urbanizadas e necessidade de
relocação
- Imposição de faixa de restrição à ocupação do solo
- Indução do Desenvolvimento e Expansão Urbana na Área de Influência
Indireta do empreendimento
Qualidade de Vida da População da Área de Influência Direta
- Relocação de moradias, atividades econômicas e benfeitorias
- Geração de ruído e vibração durante a construção
- Geração de ruído durante a operação
- Alterações na paisagem
- Efeitos induzidos por campos eletromagnéticos
- Aumento do consumo de bens e serviços em comunidades lindeiras
- Risco de conflito entre a mão-deobra contratada e a população local
Patrimônio histórico, cultural e arqueológico
- Risco de perda ou danificação de patrimônio histórico, cultural e
arqueológico
Finanças Públicas
- Aumento no nível de arrecadação municipal
Saúde Pública
- Risco de acidentes de trabalho
- Aumento na demanda por infra-estrutura de saúde durante a
construção
- Risco de introdução de doenças contagiosas durante a construção
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6.2
Medidas Preventivas, Mitigadoras e Compensatórias
A seguir, descrevem-se resumidamente os Programas Ambientais
propostos para prevenir, mitigar e compensar os impactos identificados
nas fases pré-construtiva, de construção e de operação. Todos os
Programas Ambientais propostos serão de responsabilidade direta da
SMTE a quem caberá a coordenação das atividades e a eventual subcontratação de especialistas, quando necessário. Para cada Programa,
são indicadas as medidas específicas que deverão ser adotadas para
atingir seus objetivos.

6.2.1
Programas com início na fase pré-construtiva
P.01 - Programa de Otimização Ambiental do Projeto Executivo
O Projeto Executivo deverá garantir a otimização ambiental da
Linha de Transmissão, reduzindo de maneira significativa os impactos
potenciais preliminarmente identificados para o traçado recomendado.
Medidas
M 01.01 Ajuste ambiental do traçado e perfil da Linha de
Transmissão
M 01.02 Estudos de otimização ambiental de caminhos de
serviço
M 01.03 Diretrizes e estudos para minimização da necessidade
de supressão de vegetação nativa no interior da faixa de
servidão
P.02 - Programa de Incorporação de Condições Ambientais nos Editais
e Procedimentos de Contratação de Obra
A SMTE adequará os procedimentos de contratação das obras da
Linha de Transmissão de maneira a garantir a vigência contratual de
todas as medidas de controle ambiental propostas para as obras. Para
tanto, os editais e/ou termos de referência incluirão em anexo todas as
medidas previstas no Programa P.08 (Programa de Adequação
Ambiental Contínua de Procedimentos Construtivos).
Medidas
M 02.01 Inclusão de Instruções de Controle Ambiental das Obras
em anexo aos contratos de construção
M 02.02 Inclusão de especificação dos procedimentos de Gestão
Ambiental nos contratos de construção
M 02.03 Especificação das responsabilidades no atendimento a
emergências ambientais durante a construção
M 02.04 Código de Posturas para os trabalhadores
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P.03 - Programa de Comunicação Social
O Programa de Comunicação Social será implementado durante as
fases de planejamento, construção e operação, e envolverá as medidas
destinadas a prestar esclarecimentos à população local, primeiramente
sobre as características das obras a executar, e em um segundo momento,
sobre os procedimentos de operação da Linha de Transmissão.
Medidas
M 03.01 Divulgação prévia do empreendimento e do processo de
licenciamento
M 03.02 Divulgação dirigida vinculada ao processo de
estabelecimento da faixa de servidão
M03.03 Divulgação local da evolução de frentes de obra e
interferências com a população
M 03.04 Sub-programa de Comunicação Social durante a
operação
M 03.05 Atendimento a consultas e reclamações
M 03.06 Campanhas de educação ambiental

6.2.2
Programas com início na fase de construção
P.04 - Programa de Planejamento Ambiental Contínuo da Construção
Através do planejamento adequado da liberação de frentes de obra
pretende-se evitar a abertura de frentes de trabalho antes que as
condições mínimas desejáveis sejam atendidas.
Medidas
M 04.01 Controle da liberação das Frentes de Obra
M 04.02 Incorporação de diretrizes ambientais na localização e
planejamento de áreas de apoio às obras
M 04.03 Análise e aprovação dos Planos Ambientais de
Construção apresentados pela(s) construtora(s)
M 04.04 Programação conjunta das atividades da obra
P.05 - Programa para Estabelecimento da Faixa de Servidão
O Programa para Estabelecimento da Faixa de Servidão agrupa
todas as ações necessárias à liberação da faixa de servidão para as obras,
incluindo o contato com os proprietários, o cadastramento das
propriedades e das pessoas afetadas, a valoração de imóveis e
benfeitorias, o fechamento de acordos indenizatórios (seja
amigavelmente ou via desapropriação), e o estabelecimento de
contratos e outros procedimentos legais para inscrição da servidão de
passagem. Essas ações são descritas a seguir, agrupadas em quatro
medidas.
Medidas
M 05.01 Realização do Cadastro Físico de propriedades
M 05.02 Realização do Cadastro Social
M 05.03 Valoração e indenização de propriedades e benfeitorias
M 05.04 Medidas de apoio para substituição de benfeitorias
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P.06 - Programa de Prospecção, Resgate Arqueológico e Preservação do
Patrimônio Arqueológico, Paleontológico, Histórico e Cultural
O Programa de Programa de Prospecção, Resgate Arqueológico e
Preservação do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural terá como
objetivo estudar os sistemas regionais de povoamento indígena,
considerando as expressões materiais da cultura contida nos registros
arqueológicos pré-históricos e históricos da área de intervenção da Linha
de Transmissão.
Medidas
M 06.01 Prospecção arqueológica e Paleontológica nas áreas a
serem diretamente afetadas
M 06.02 Resgate e/ou delimitação dos sítios arqueológicos e
paleontológicos identificados
M 06.03 Divulgação dos resultados

P.07 - Programa de Gestão de Interferências com Infraestrutura e/ou
Atividades Econômicas
O empreendimento não interfere diretamente com nenhum dos
perímetros urbanos dos municípios da AID, tendo percurso
exclusivamente em zonas rurais e em geral bastante distante das sedes
municipais. Ressalte-se que mesmo no Distrito Federal, o traçado
selecionado tem percurso exclusivamente ao longo de glebas não
urbanizadas em zona rural. Em virtude do exposto, não se mostrou
necessário o ajuste do traçado da Linha de Transmissão a Planos
Diretores e/ou projetos de expansão urbana, conforme evidenciado
pelas Certidões de Uso do Solo emitidas por todas as prefeituras cujos
territórios serão interceptados.
Dentre os municípios interceptados, o Distrito Federal, Luziânia,
Araguari, Catalão, Santo Antônio do Descoberto e Formosa possuem
Planos Diretores elaborados em conformidade com a Lei Federal No
10.257/2001 (Estatuto da Cidade). Os municípios de Cristalina,
Paracatu e Niquelândia, Água Fria de Goiás, Novo Gama e Planaltina de
Goiás encontram-se em vias de elaboração e/ou adequação dos seus
Planos Diretores, estando prevista a conclusão desse processo até o mês
de outubro de 2006.
Os Municípios de Três Ranchos, Ouvidor, Davinópolis, Guarda-Mor,
Cumari,, Colinas do Sul e Cavalcante, que não estariam obrigados a
elaborar Plano Diretor uma vez que sua população é inferior a 20 mil
habitantes, passam a ter essa obrigação em função da implantação do
empreendimento, conforme estipulado pelo Artigo 41 - item V, da Lei No
10.257/2001. Portanto nesses casos, a SMTE deverá apoiar o processo
de elaboração do Plano Diretor, conforme previsto no parágrafo 1° do
mesmo Artigo.
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A SMTE prestará o apoio previsto através do detalhamento, durante
a fase de construção da Linha de Transmissão, de Termos de Referência
para elaboração dos respectivos Planos Diretores, compatibilizados com
as características sócio-ambientais de cada município, conforme
procedimentos que serão determinados na futura regulamentação do
Estatuto das Cidades.
.

Medidas
M 07.01 Sub-programa de compatibilização com Planos
Diretores Municipais em perímetros urbanos e zonas de
expansão urbana e/ou apoio à elaboração de Planos
Diretores
M 07.02 Sub-programa de adequação e aprovação de travessias
de rodovias, ferrovias e outras infraestruturas
M 07.03 Sub-programa de gestão de interferências com
atividades de mineração
M 07.04 Sub-programa de gestão de interferências com sistemas
de irrigação
M 07.05 Sub-programa de gestão de interferências com
aeródromos e campos de pouso
P.08 - Programa de Adequação Ambiental Contínua de Procedimentos
Construtivos
O Programa de Adequação Ambiental Contínua de Procedimentos
Construtivos tem função normativa. Nele se consolidam todas as
medidas preventivas, mitigadoras e corretivas que deverão ser adotadas
pela(s) construtora(s) no processo de execução das obras.
Essas medidas ainda serão objeto de detalhamento e
complementação da fase de Licenciamento de Instalação, quando
estarão disponíveis informações mais detalhadas sobre o projeto de
engenharia e os procedimentos executivos especiais. As medidas serão
continuamente aprimoradas durante o processo de construção, com
base nas situações verificadas e soluções adotadas caso a caso.
.

Medidas
M 08.01 Medidas de controle de poluição, organização e limpeza
M 08.02 Medidas de controle das atividades de limpeza da faixa
e supressão de vegetação
M 08.03 Medidas de sinalização de obra
M 08.04 Medidas de controle de erosão e assoreamento
M 08.05 Medidas de minimização das interferências com a
população e uso do solo lindeiro às obras
P.09 - Programa de Capacitação Ambiental da Mão-de-Obra das
Construtoras Contratadas
.

O treinamento ambiental da mão-de-obra tem como objetivo
assegurar que os trabalhadores envolvidos com a implantação da LT
realizem suas atividades de acordo com procedimentos adequados,
considerando cuidados com o meio ambiente, com as comunidades e
com o patrimônio histórico e arqueológico.
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O treinamento ambiental será aplicado pela SMTE com apoio de
empresa especializada em gestão ambiental.
Medidas
M 09.01 - Treinamento ambiental da mão-de-obra
P.10 - Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional
Durante a Construção
As medidas de controle da Segurança do Trabalho e Saúde
Ocupacional têm por objetivo principal garantir a conformidade da(s)
construtora(s) com a legislação sobre a matéria, que para tanto deverão
elaborar e implantar os seus respectivos Programas de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), conforme consta, respectivamente, nas NR's 7, 9 e 5, além do
atendimento às demais Normas do Ministério do Trabalho e Emprego.
Medidas
M 10.01 Gestão da segurança do trabalho e da saúde ocupacional
M 10.02 Treinamento em segurança do trabalho
M 10.03 Monitoramento de vetores de endemias nos canteiros de
obras
P.11 - Programa de Gestão Ambiental da Etapa de Construção e
Monitoramento Ambiental das Obras
A diversidade de programas e medidas ambientais a serem
operacionalizadas durante a fase de construção é grande e exigirá uma
coordenação centralizada. Conforme citado, diversas medidas serão de
responsabilidade da(s) empresa(s) construtora(s), sob coordenação da
SMTE. Para supervisar/fiscalizar a sua correta execução, duas medidas
específicas são propostas:
Medidas
M 11.01 Gerenciamento e coordenação geral dos Programas
Ambientais da etapa de construção
M 11.02 Supervisão, monitoramento e documentação ambiental
das obras
M 11.03 Supervisão de medidas de segurança do trabalho e
saúde ocupacional
P. 12 - Programa de Compensação Ambiental em Unidades de
Conservação
Conforme determina o Artigo 36, da Lei Federal nº 9.985/00, que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC), os impactos negativos do empreendimento deverão ser
compensados por meio da aplicação de recursos financeiros
equivalentes a no mínimo 0,5% do valor do investimento, na criação
e/ou manutenção de unidades de conservação do Grupo de Proteção
Integral, ou seja, Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional
(Estadual ou Natural Municipal), Monumento Natural ou Refúgio
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de Vida Silvestre.
O Artigo 33, do Decreto Federal nº 4.340/02, que regulamenta a lei
supracitada, permite, contudo, que os recursos sejam alternativamente
aplicados em Reservas Particulares do Patrimônio Natural, Áreas de
Relevante Interesse Ecológico ou Áreas de Proteção Ambiental, unidades
de conservação de uso sustentável, desde que se restrinjam ao custeio
das seguintes atividades.
Para atender aos dispositivos legais supracitados e tendo em vista a
reduzida intensidade dos impactos ambientais esperados, sugere-se a
aplicação de R$ 2.100.000 (dois milhões e cem mil reais) equivalentes ao
0,5% do valor do investimento estimado em R$ 420.000.000
(quatrocentos e vinte milhões de reais). Sugere-se, inicialmente, sua
aplicação nas seguintes Ucs: Ecológica de Águas Emendadas, na APA do
Planalto Central e no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros,
porém destaca-se que a decisão acerca deste assunto ficará a cargo da
Câmara de Compensação Ambiental.
Medidas
M 12.01 Apoio a Unidades de Conservação na Área de Influência
Indireta
P.13 - Programa de Conservação da Flora e Fauna
O Programa de Conservação da Flora e Fauna foi elaborado com
base nos resultados obtidos no diagnóstico ambiental do
empreendimento visando evitar ou mitigar os impactos da implantação
do empreendimento sobre estes recursos.
Medidas
M 13.01 Monitoramento de fauna durante a construção
M 13.02 Monitoramento de fauna durante a operação
M 13.03 Manejo de vegetação nativa no interior da faixa de
domínio
M 13.04 Priorização da pesquisa ambiental no âmbito dos
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento exigidos pela
Lei nº 9.991/2000.
P.14 - Programa de Atendimento a Emergências Ambientais
Um Plano de Atendimento de Emergências Ambientais será
concluído antes do início das obras. O mesmo detalhará claramente as
responsabilidades da(s) construtora(s) em situações emergenciais que
acarretem significativo risco ambiental. O Plano fornecerá diretrizes e
informações para a adoção de procedimentos lógicos, técnicos e
administrativos, estruturados para serem desencadeados rapidamente
em situações de emergência envolvendo risco ou impacto ambiental que
poderão ocorrer durante a obra.
.

Medidas
M 14.01 - Plano de Atendimento a Emergências Ambientais
Durante a Construção
M 14.02 - Plano de Ação de Emergência para a fase de operação
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6.2.3
Programas com início na fase de operação
P.15 - Programa de Gestão Ambiental da Operação
Conforme determina a Resolução CONAMA nº 237/97, a Licença
de Operação deverá ser requerida pela SMTE 120 dias antes da
energização da LT. Quando da emissão da Licença de Operação, o
IBAMA definirá medidas e programas ambientais específicos, podendo
incluir aspectos complementares ao proposto no EIA. Nesta etapa deverá
ser dimensionado o Programa de Gestão Ambiental da Operação, de
forma a atender às exigências para a fase de operação do
empreendimento.
Medidas
M15.01 Acompanhamento do cumprimento de todas as
exigências vinculadas à Licença de Operação
M 15.02 Treinamento Ambiental da Equipe de Manutenção
M 15.03 Inventário periódico e gerenciamento de passivos
ambientais
M 15.04 Sub-programa de gestão de resíduos
M 15.05 Manutenção e controle de erosão em caminhos de
serviço
M 15.06 Manutenção das áreas de forração herbácea na faixa de
servidão
M 15.07 Sub-programa de proteção da faixa de servidão
M 15.08 Monitoramento de ruído durante a operação
P.16 - Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional na
Operação
O presente programa tem objetivos e escopos semelhantes ao
Programa P.10 (Programa de Segurança do Trabalho e Saúde
Ocupacional Durante a Construção), que deverá ser implementado
pela(s) construtora(s). No entanto, para a etapa de operação, o Programa
será adaptado aos tipos de atividades a serem realizadas pela SMTE e às
características das empresas que comporão o quadro de fornecedores de
serviços para operação da linha de transmissão.Para tanto, é previsto o
conjunto de medidas descritas a seguir.
Medidas
M16.01 Elaboração do PPRA e detalhamento dos
Procedimentos de Trabalho Seguro
M 16.02 Constituição e operação do SESMT e CIPA(s) para a
fase de operação
M 16.03 Treinamento em segurança do trabalho
M 16.04 Elaboração e implantação do PCMSO
M 16.05 Supervisão da conformidade de prestadores de serviços
que apoiarão a operação com a legislação de segurança
do trabalho e saúde ocupacional
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E

sta seção apresenta a consolidação da avaliação ambiental
para cada componente dos meios físico, biótico e antrópico e
baseia-se na consideração simultânea dos efeitos esperados
de todos os impactos potenciais e das medidas preventivas, mitigadoras
e compensatórias propostas. Apresenta-se aqui a avaliação de ganhos
e/ou perdas ambientais derivados da implantação e operação do
empreendimento e os prognósticos para cada componente impactável.
O resultado é um balanço positivo ou negativo dos impactos resultantes
por componente ambiental. A qualificação ou quantificação dos
impactos resultantes por componente levou em consideração os
seguintes atributos básicos:

7.0
Avaliação
Ambiental do
Empreendimento

- Vetor: Positivo ou Negativo
- Intensidade: Baixa, Média ou Alta.
- Abrangência geográfica: Regional, Área de Influência Indireta ou
Área de Influência Direta
- Reversibilidade: Totalmente Reversível, Parcialmente Reversível
ou Irreversível
- Indução: Início Imediato, Curto Prazo (até 2 anos) Médio prazo (
(2 a 10 anos) e Longo Prazo (mais de 10 anos ou durante a vida
operacional do empreendimento)
- Tempo de Duração: cessa com o término da ação impactante,
Curto Prazo (até 2 anos), Médio Prazo (2 a 10 anos) ou Longo
Prazo (acima de 10 anos).

7.1
Impactos Resultantes nos Componentes do Meio Físico
Recursos Hídricos Superficiais
Os impactos potenciais sobre os recursos hídricos superficiais são os
seguintes:
1. Aumento da turbidez dos cursos d'água
2. Assoreamento dos cursos d'água e drenagens
3. Alteração do risco de contaminação das drenagens
Os Impactos 1 e 2, vinculam-se principalmente à etapa de
construção, podendo ocorrer de maneira muito pontual e limitada
durante a operação em caso de surgimento de processos erosivos após a
conclusão das obras.
O Impacto 3 pode ocorrer tanto durante a construção quanto
durante a operação, e decorre de eventuais acidentes com
derramamento de produto perigoso ou combustíveis e óleos dos veículos
e máquinas utilizadas na construção e posterior manutenção da Linha de
Transmissão.
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Os impactos associados ao potencial de deterioração da morfologia
fluvial e/ou da qualidade da água nas drenagens interceptadas ou
tangenciadas pelo empreendimento durante a fase de construção são
controlados por um arcabouço de medidas preventivas, mitigadoras e
corretivas proposto para lidar com eles é extremamente abrangente e de
eficácia comprovada em outras obras similares. Assim, a dimensão
desses impactos nos cursos d'água dependerá em grande medida do
rigor com que venham a ser aplicadas as medidas propostas, incluindo aí
não somente as que se destinam a proteger os cursos d'água, mas
também as que se referem ao controle da erosão nas áreas de
implantação das torres e abertura de caminhos de acesso.

Recursos Hídricos Subterrâneos
Espera-se, como impacto potencial sobre os recursos hídricos
subterrâneos apenas a alteração do risco de contaminação destes em
decorrência das obras (Impacto 4). Durante a implantação e operação da
LT, deve-se observar que o risco de contaminação do aqüífero é uma
possibilidade muito remota, uma vez que os cenários para que ela ocorra
são muito específicos, como por exemplo, um acidente com
derramamento de produto perigoso sem a oportuna adoção das
necessárias medidas corretivas, incluindo a remoção do solo
contaminado. Em qualquer hipótese, o volume do vazamento é
relativamente pequeno. Trata-se de um risco de efeitos bastante
localizados e probabilidade restrita. A sua efetiva mitigação (ou
eliminação) será garantida por um conjunto de medidas propostas tanto
para a fase de construção quando da fase de operação, similares àquelas
já mencionadas para o controle do risco de contaminação de águas
superficiais.

Solo
Os impactos potenciais sobre o solo são os seguintes:
5. Alteração do relevo, instabilização de encostas e indução de
processos erosivos
6. Alteração do risco de contaminação do solo
O Impacto 5, de vetor negativo, tem sua ocorrência potencialmente
relacionada aos procedimentos de terraplenagem para implantação de
caminhos de serviço e às escavações necessárias para a implantação das
torres. A supressão de vegetação necessária nestes casso também pode
contribuir para a instabilização através da exposição do solo. Há que se
observar, nesse contexto, que o processo de seleção do traçado e as
medias de otimização do Projeto Executivo já constituem mitigação
extremamente significativa deste impacto. O traçado evita, sempre que
possível, os relevos mais acidentados e aqueles desprovidos de acessos.
Os impactos referentes ao risco de contaminação do solo (Impacto 6)
têm as mesmas origens descritas para os impactos potencias de
contaminação de águas superficiais e subterrâneas, ou seja, vazamentos
ocasionais de produtos perigosos, notadamente combustíveis e
lubrificantes dos veículos e máquinas utilizados durante a obra.
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Qualidade do Ar
Espera-se como impacto potencial sobre a qualidade do ar:
7. Ressuspensão de poeiras
8. Alteração na qualidade do ar por emissões atmosféricas de fontes
móveis
As possibilidades de impacto da qualidade do ar serão pequenas, em
geral restritas às áreas de movimentação de terra (suspensão de poeira) e
circulação de veículos a serviço das obras (emissões decorrentes da
queima de combustíveis fósseis), assim como no entorno das instalações
industriais de apoio às obras (próprias ou de terceiros).

7.2
Impactos Resultantes nos Componentes do Meio Biótico
Vegetação
Estão previstos os seguintes impactos potenciais sobre a vegetação:
9. Supressão de vegetação nativa, fragmentação e isolamento de
remanescentes florestais
10. Bloqueio da regeneração espontânea na faixa de servidão
A implantação da LT acarretará na supressão e conseqüente redução
da cobertura vegetal nos locais de implantação das torres, dentro da faixa
de servidão, nos locais de implantação das novas Subestações e nas
áreas de implantação de novos acessos. Além da supressão obrigatória
da vegetação nos locais de implantação das torres, será realizada poda
ou corte de árvores isoladas e de vegetação nativa que, por sua posição
ou porte, coloquem em risco a operação da LT ou de suas torres. Esta
interferência será mitigada ainda na fase de elaboração do projeto
executivo, com adequações do traçado e, quando possível, através do
alteamento das torres nos locais de transposição de maciços florestais
com mais de 500 m de extensão. Ao longo da faixa de servidão a
vegetação nativa será submetida à poda seletiva apenas nos trechos
onde esta apresentar risco para o funcionamento da LT.

Fauna
Foram identificados os seguintes impactos potenciais sobre a fauna.
11.Alteração nos habitats naturais e afugentamento de fauna
durante a construção
12. Restrição ao deslocamento de espécies restritas ao sub-bosque
13. Aumento do risco de acidentes com avifauna
14. Risco de aumento da pressão de caça
Todos os impactos sobre fauna silvestre decorrentes da implantação
do das Linhas de Transmissão proposta têm efeito local, restrito à AID.
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Toda a região vem sofrendo pressões consideráveis, decorrentes,
sobretudo, da expansão da fronteira agrícola no Cerrado, do
aproveitamento do seu potencial hidrelétrico e do turismo desordenado.
São esperados impactos moderados da implantação da linha de
transmissão sobre as comunidades de mamíferos, répteis e anfíbios,
sendo esperadas principalmente alterações locais no padrão de
distribuição das espécies como reflexo da alteração na estrutura dos
ambientes, causada pela supressão da vegetação.

7.3
Impactos Resultantes nos Componentes do Meio Antrópico

Infra-Estrutura Física e Social
Foram identificados os seguintes impactos potenciais sobre a infra
estrutura física e social:
15. Melhoria no fornecimento de energia
16.Desvios e/ou interrupções de tráfego para transposição de
rodovias
17. Utilização de vias locais por veículos a serviço das obras
18. Interferência com aeródromos e seu espaço aéreo
19.Interferência com planos de expansão de utilidades e
infraestrutura urbana
20. Demandas adicionais sobre a infraestrutura social local durante a
construção
21.Apropriação parcial da capacidade local de disposição de
resíduos sólidos
A melhora no fornecimento de energia (Impacto 15) é o principal
impacto e justificativa fundamental da implantação desta Linha de
Transmissão. Sua abrangência é regional uma vez que a implantação do
3º circuito 500kV da interligação Norte-Sul e as obras associadas no
sistema receptor Sudeste/Centro Oeste, contribuirão para a otimização
energética e para a segurança do SNI como um todo. Considerando o
suprimento para a região Sudoeste do Brasil, a implantação da LT
Luziânia - Paracatu 4 - Emborcação, permitirá o fornecimento de
energia sem sobrecarga nas instalações já existentes.
O uso da rede viária local durante o período de obras constitui um
impacto localizado na infra-estrutura viária, relacionado aos impactos 16
e 17. As interrupções ou perturbações no tráfego ocorrerão por conta das
transposições de vias e também por conta da utilização das mesmas
durante as obras, resultando em aumento do tráfego de veículos pesados
e máquinas.
Ambas as situações são provisórias e podem alterar
temporariamente e localmente o tráfego em algumas vias, entretanto a
sinalização correta da obra minimizará os riscos de acidentes promoverá
a ordenação do tráfego durante o período das obras.
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Com relação aos aeródromos (Impacto 18), não foram
diagnosticadas interferências, uma vez que o traçado da LT foi adequado
para evitar todos os aeroportos, aeródromos e campos de pouso
identificados durante as etapas de diagnóstico. Com relação às áreas de
expansão urbana (Impacto 19), o empreendimento poderá constituir
barreira física apenas na região do DF, próxima a agrupamentos urbanos.
Neste locais, será exigindo que os planos de expansão futura de redes de
utilidades públicas (aéreas e subterrâneas) sejam adequados pelas
respectivas concessionárias.
Com relação aos aeródromos (Impacto 18), não foram
diagnosticadas interferências, uma vez que o traçado da LT foi adequado
para evitar todos os aeroportos, aeródromos e campos de pouso
identificados durante as etapas de diagnóstico. Com relação às áreas de
expansão urbana (Impacto 19), o empreendimento poderá constituir
barreira física apenas na região do DF, próxima a agrupamentos urbanos.
Neste locais, será exigindo que os planos de expansão futura de redes de
utilidades públicas (aéreas e subterrâneas) sejam adequados pelas
respectivas concessionárias.
Com relação às demandas adicionais sobre a infraestrutura social
local durante a construção (Impacto 20) considera-se que a mão-de-obra
especializada, como ocorre neste tipo de empreendimento, desloca-se
em caráter temporário para a região, não gerando fluxo migratório em
caráter permanente. Entretanto, alguma demanda poderá ser gerada
sobre a infra-estrutura social da AII, especialmente sobre a infra-estrutura
hospitalar e de atendimento emergencial mais próxima aos trechos de
obras. Este impacto é negativo, porém de baixíssima magnitude, e
completamente reversível, uma vez encerradas as atividades da obra.
Com relação à disposição de resíduos sólidos (Impacto 21), os
municípios de Colinas do Sul, Luziânia e Catalão receberão os canteiros
de obras e dispõem de aterros sanitários ou aterros controlados,
licenciados pelos órgãos ambientais, e que estão aptos a receber o lixo
orgânico e os resíduos inertes e não-inertes. (Classes II A e B). Conforme
mencionado no diagnóstico, nenhum dos municípios afetados possui
aterro industrial apto ao recebimento de resíduos Classe I (Perigosos). O
programa de Gestão Ambiental da Etapa de Construção e
Monitoramento Ambiental das Obras prevê a avaliação de alternativa
para a disposição dos resíduos gerados pelo empreendimento.
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Atividades Econômicas
Foram identificados os seguintes impactos potencias em atividades
econômicas:
22. Perda de produção agrícola
23. Interferência com áreas irrigadas (pivôs)
24. Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção
25. Geração de empregos diretos e indiretos durante a operação
26. Interferência com direitos minerários já concedidos ou em
concessão
A área de inserção deste empreendimento é predominantemente
ocupada por agricultura irrigada por pivôs. Destaca-se que, por questões
de segurança, o traçado desvia de todos os pivôs de irrigação
identificados até o momento (Impacto 22). Caso sejam identificados
novos pivôs durante a elaboração do projeto executivo, estes serão
considerados na micro-localização do traçado e na locação das torres.
Por esta razão, estima-se que a perda de produção agrícola (Impacto 23)
seja um impacto de magnitude muito baixa, irreversível somente nas
áreas utilizadas para implantação das torres uma vez que ao longo de
todo o traçado foram identificadas apenas pasto e plantações de milho e
soja, culturas que não oferecem risco à LT por não utilizarem manejo com
fogo. Quando analisado no âmbito da AII ou no nível de perda de
produção regional, esse impacto é desprezível. Entretanto, quando
analisado no contexto individualizado de cada propriedade afetada, esse
impacto adquire intensidade maior. Neste contexto, cabe mencionar que
esse impacto é convenientemente mitigado pelas indenizações de áreas
afetadas e produções renunciadas conforme o estipulado na legislação
aplicável.
A geração de empregos diretos e indiretos durante a construção e a
operação (Impactos 24 e25) é sempre positiva. Estima-se que o volume
total de mão-de-obra direta necessária até a conclusão das obras é da
ordem de 150 homens/mês. Está prevista a manutenção de uma equipe
de 35 funcionários alocados para operação e manutenção da Linha de
Transmissão. Em princípio, tanto os funcionários contratados para a
implantação, quanto os remanescentes da operação representam um
impacto de natureza bastante reduzida em relação ao mercado de
trabalho regional, fato que não diminui seu valor frente aos mercados
locais.
Com relação às interferência com direitos minerários já concedidos
ou em concessão (Impacto 26) não serão recomendadas paralisações
generalizadas dos processos minerários, atentando-se apenas para
controle e restrição das atividades de escavação, detonação e operação
de equipamentos junto à futura LT.
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Estrutura Urbana
Foram identificados os seguintes impactos potencias sobre a
estrutura urbana.
27. Interferência .em área ocupadas ou urbanizadas e necessidade
de relocação
28. Imposição de faixa de restrição à ocupação do solo
29. Indução do Desenvolvimento e Expansão Urbana na Área de
Influência Indireta do empreendimento
Com relação ao impacto 27, ao nível da AII, o empreendimento não
deverá ter efeito indutor direto no desenvolvimento regional e,
conseqüentemente, da expansão urbana regional em geral. Trata-se de
um impacto cuja vinculação de causa e efeito com o Empreendimento
não pode ser estabelecida de maneira precisa.
Com relação às interferências em áreas agrícolas e pivôs, os estudos
de alternativas de traçado permitiram a escolha de uma diretriz que não
implicará na interferência direta com qualquer área urbana consolidada
e em estágio avançado de consolidação. Durante a elaboração do
Projeto Executivo do traçado, será evitada, na medida do possível, a
interferência da linha sobre edificações, de forma a prescindir da
necessidade de relocação de construções. O mesmo se pode afirmar em
relação às atividades existentes sob a faixa de servidão. Não haverá
interferência ou necessidade de relocação de infra-estrutura rural. Assim,
os impactos 28 e 29 ficam restritos a eventuais estruturas que sejam
identificadas durante a implantação da LT, e que resultarão em
adequação do traçado. Ambos são negativos e irreversíveis, porém de
baixa magnitude, restritos à AID e perfeitamente mitigáveis com a
relocação do traçado.

Qualidade de Vida da População da Área de Influência
Direta
30. Relocação de moradias, atividades econômicas e benfeitorias
32. Geração de ruído durante a operação
33. Alterações na paisagem
34. Efeitos induzidos por campos eletromagnéticos
35. Aumento do consumo de bens e serviços em comunidades
lindeiras
36. Risco de conflito entre a mão-deobra contratada e a população
local.
A faixa de domínio a ser desapropriada para a implantação do
empreendimento está estimada em 47,25 km2, sujeitos a variações em
função de ajustes, tanto em função do detalhamento de projeto como
dos perímetros de desapropriação a serem levantados pelo Cadastro
Físico a ser realizado. Os usos preponderantes são rurais, e após a
realização do Cadastro Físico será possível estimar com precisão o
número de afetados e as áreas a serem desapropriadas.
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Assim, o impacto 30, embora negativo e irreversível pode ser mitigado
com a aplicação das medidas estabelecidas em lei para relocação de
propriedades e benfeitorias, ou indenização pela perda das mesmas.
A geração de ruído e vibração durante a construção e operação da
LT (Impactos 31 e 32) constitui-se em impacto de abrangência e duração
bastante restritas que não deverá causar incômodo à população da AID.
De qualquer maneira, o Programa de Gestão Ambiental da Obra deverá
incluir o monitoramento periódico de ruído ambiental para verificação
do atendimento aos padrões da legislação.
Com relação às alterações na paisagem (Impacto 33), cabe ressaltar
que a despeito da introdução de um novo elemento na paisagem, a
Linha de transmissão e suas torres, a região percorrida pelo
Empreendimento está, em grande parte, alterada, com predomínio de
culturas agrícolas e manutenção de remanescentes florestais apenas nas
drenagens ou em áreas bastante restritas.
Com relação aos efeitos induzidos por campos eletromagnéticos
(Impacto 34), os estudos conduzidos até o presente não apontaram
nenhuma evidência conclusiva de correlação destes com problemas de
saúde.
O início da obras provocará a chegada de um contingente de
trabalhadores estimado em cerca de 1800 trabalhadores diretos e 500
indiretos nos meses de pico das obras. A instalação deste contingente
populacional nos municípios citados, assim como sua passagem pelos
demais municípios por onde passam as linhas de transmissão podem
resultar no aumento do consumo de bens e serviços (Impacto 35),
movimentando as economias locais, especialmente durante o período de
instalação. Este mesmo contingente populacional pode incluir pessoas
não pertencentes às comunidades locais, o que pode representar um
risco potencial de conflito entre estes grupos (Impacto 36).

Patrimônio histórico, cultural, arqueológico e
paleontológico
A implantação da LT traz consigo a necessidade de movimentação
de solo, fundamentalmente atrelada ao Risco de perda ou danificação de
patrimônio histórico, cultural, arqueológico e paleontológico. (Impacto
37). Durante as fases de prospecção arqueológica e paleontológica está
prevista a adequação do projeto e eventual relocação de torres, quando
necessário. Assim, assegura-se a total mitigação do impacto através da
identificação e preservação ex situ, dos materiais que porventura
venham a ser encontrados na AID, notadamente nas áreas de localização
das torres.
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Finanças Públicas
A médio prazo, o empreendimento poderá gerar impactos fiscais
significativos(Impacto 38), à medida que poderão ocorrer alterações na
distribuição espacial das atividades econômicas a nível regional, em
função do aumento de disponibilidade de energia, ampliando as
alternativas locacionais de novas indústrias. De uma maneira geral,
pode-se afirmar que este impacto será positivo para as finanças públicas
dos municípios

Saúde Pública
39. Risco de acidentes de trabalho
40. Aumento na demanda por infra-estrutura de saúde durante a
construção
41. Risco de introdução de doenças contagiosas durante a
construção
O início das obras carrega consigo o risco ocupacional inerente às
atividades que serão realizadas (39), com destaque para as escavações, o
trabalho em altura e a eletrificação da linha. Para que tais riscos sejam
evitados, além do atendimento aos requisitos impostos pela legislação
trabalhista (Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no
Trabalho), serão implantados programas de Segurança do Trabalho e
Saúde Ocupacional Durante a Construção e a Operação. As mesmas
medidas serão úteis na mitigação do Impacto 40, associado ao potencial
Aumento na demanda por infra-estrutura de saúde durante a construção.
Com relação ao Risco de introdução de doenças contagiosas
durante a construção (Impacto 41) cabe ressaltar que conforme
demonstrado no Diagnóstico Ambiental, toda a região mostra-se
bastante homogênea no que tange à presença de afecções transmitidas
por vetores ou de veiculação hídrica, e não são esperadas variações
bruscas nestes indicadores. Este impacto é restrito a fase de implantação
da linha de transmissão, e pode ser minimizado com a aplicação de
programas preventivos de saúde incluídos nos procedimentos de
medicina do trabalho.
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8.0
Conclusão

O

s diversos levantamentos e análises ambientais desenvolvidos com
relação às Linhas de Transmissão Serra da Mesa 2 Luziânia,
Luziânia Samambaia e Luziânia- Paracatu 4 Emborcação
encerram uma etapa do ciclo de adequação e otimização ambiental do
projeto. Conforme está demonstrado em diversas seções do trabalho, é
uma etapa na qual foram atingidos resultados muito expressivos.
As análises e avaliações ambientais realizadas interferiram de maneira
determinante na concepção do projeto, como evidenciado no esforço de
identificação do universo viável de alternativas de traçado e na
comparação criteriosa de todas elas sob a ótica de um conjunto
diversificado e multi-criterial de aspectos ambientais.
Os diagnósticos foram realizados para uma área de estudo de 58.554 km2.
O resultado é um projeto ambientalmente otimizado, cujo traçado
minimiza os impactos nos meios físico, biótico e antrópico. Os programas e
medidas ambientais propostos para o empreendimento maximizam a
otimização ambiental do projeto através de estratégias de prevenção,
mitigação e/ou compensação.
As avaliações ambientais consolidadas para cada componente ambiental
demonstram que o arcabouço de programas e medidas proposto terá o
efeito de neutralizar parte significativa dos aspectos potencialmente
negativos do projeto e potencializar os benefícios ou impactos positivos, de
maneira que, a médio ou longo prazo, os impactos globais resultantes
sobre todos os componentes ambientais afetados serão muito reduzidos,
No que tange aos impactos resultantes no meio físico
físico, observa-se que
aqueles mais significativos ocorrerão na fase de construção, notadamente
relacionados à instauração de processos erosivos pontuais com
conseqüências indiretas no assoreamento e aumento de turbidez de cursos
d'água a jusante. Ressalta-se, no entanto, que os mesmos cessam
imediatamente após o término das obras, não havendo risco de
persistência dos mesmos durante a operação das linhas de transmissão. Na
formulação dos programas e medidas ambientais para a fase de
construção foram propostas medidas abrangentes que asseguram a
mitigação dos mesmos e sua redução a níveis mínimos. A avaliação desses
impactos no meio físico conclui, portanto, que a sua intensidade
dependerá principalmente do rigor com que sejam implementadas as
medidas propostas e da eficácia de todo o sistema de gestão ambiental
para a fase de construção.
Um conjunto de impactos identificados para a fase de construção e
operação diz respeito ao risco de contaminação do solo, dos cursos d'água
ou do lençol freático em virtude de eventos acidentais envolvendo
vazamentos de combustíveis ou lubrificantes dos veículos e equipamentos
utilizados para a construção e manutenção da LT. O programa de gestão
ambiental das obras prevê ações de manutenção preventiva para estes
equipamentos, assim, caso venham a ocorrer vazamentos, estes terão
proporções muito pequenas e serão prontamente remediados mediante a
adoção das medidas corretivas de contenção, remoção e destinação dos
contaminantes.
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Os impactos sobre a qualidade do ar durante a construção e operação
estão restritos às emissões das fontes móveis e à ressuspensão de poeiras.
Ambos os impactos têm ocorrência pontual e intensidade baixa,
especialmente considerando-se a boa qualidade do ar na área do
empreendimento, o que possibilita a rápida dispersão dos poluentes.
Dentre os impactos sobre o meio biótico
biótico, destaca-se a perda de cobertura
vegetal nativa e a fragmentação de habitas, especialmente considerandose os extremos Norte e Sul do traçado, onde se localizam os fragmentos
florestais mais significativos e contínuos. Um cálculo superestimado de
supressão de vegetação estima em 4,18 km 2 a área total de supressão de
formações nativas, incluindo os mosaicos e excluindo as formações
exclusivamente antrópicas (reflorestamentos, campos antrópicos e áreas
antropizadas). As áreas florestais a serem atravessadas pelo
empreendimento compreendem 1,44 km 2 de florestas e florestas
associadas a formações ciliares. Não se pode afirmar que serão suprimidos
os 1,44 km2 de mata, uma vez que serão realizados cortes seletivos de
vegetação na faixa de servidão.
Com relação às áreas de corte raso de vegetação, existentes apenas nas
bases das torres, estima-se o valor total em 3,099 km 2, considerando-se
todos os tipos de cobertura vegetal existentes no traçado. Destaca-se que
da área total de vegetação a ser afetada, 43,6 % correspondem a campos
antrópicos.
A avaliação ambiental identificou alguns impactos sobre a fauna silvestre
decorrentes, principalmente da supressão de vegetação e da presença
humana na área do empreendimento.
Conforme comentado no parágrafo referente à vegetação, cerca de 43,6 %
das áreas afetadas pelo empreendimento são ocupadas por campos
antrópicos. Assim, os impactos sobre a fauna remanescente serão
significativos apenas nas áreas mais preservadas ao norte e ao sul do
empreendimento. Nestes locais a implantação da faixa de servidão e o
corte seletivo de árvores podem implicar em alterações microclimáticas
especialmente relacionadas à cobertura de dossel, insolação e umidade,
porém, tais impactos são restritos a uma faixa estreita, de cerca de 5
metros, que poderá ser atravessada pelas espécies em decorrência da
manutenção do sub-bosque e de um dossel de cerca de 2m de altura.
O aumento da atividade humana, decorrente da presença de
trabalhadores envolvidos na implantação do Empreendimento, com
conseqüente ruído de movimentação das máquinas e da própria
circulação do pessoal da obra, pode atuar como indutor de deslocamento
de diversas espécies do entorno da área diretamente afetada para regiões
adjacentes. A presença humana pode resultar ainda no aumento da
pressão de caça, já bastante intensa na região.
Os programas de controle ambiental da obra e de monitoramento da
fauna, associados aos programas de treinamento e educação ambiental
dos trabalhadores contratados reduzirão estes impactos a níveis muito
baixos e pouco significativos.
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O monitoramento constante da fauna permitirá a identificação de
qualquer efeito negativo sobre a fauna, incluindo aqueles decorrentes de
possíveis colisões da avifauna com os cabos ou as torres. A identificação
imediata destes efeitos, se ocorrerem, permitirá a sua mitigação imediata
através da adoção de ações corretivas.
Os impactos resultantes no meio antrópico serão, em geral, pouco
significativos, com destaque apenas para a imposição de restrições ao uso
das áreas destinadas à faixa de servidão. Esperam-se impactos regionais
permanentes e positivos, decorrentes do aumento de confiabilidade do
sistema de transmissão de energia e do aumento de arrecadação para os
municípios atravessados pela LT. A geração de empregos na construção e
na operação também se constitui em impacto positivo, ainda que de baixa
magnitude se considerada sua diluição regional.
São esperados impactos negativos pontuais e de curta duração
relacionados tanto à utilização do viário local durante as obras quanto à
interrupção de tráfego para cruzamento das vias pela LT. Cerca de 32
travessias serão realizadas pela LT em todo seu percurso, porém a
interrupção de tráfego, se ocorrer, será de curta duração, necessária
somente para a passagem e soerguimento dos cabos. Com relação à
utilização das vias locais durante as obras, espera-se um aumento
moderado no tráfego de veículos pesados, que será diluído ao longo dos
675 km do traçado.
O traçado da LT foi adequado conforme os resultados dos diagnósticos
realizados para este EIA/RIMA, assim não são esperadas intervenções em
aeroportos e aeródromos, planos de expansão de utilidades e
infraestrutura urbana, áreas agrícolas irrigadas por pivôs, áreas de
exploração mineraria e área ocupadas ou urbanizadas e necessidade de
relocação. Durante a fase de detalhamento de projeto, e durante a
realização do Cadastro Físico das propriedades afetadas pelo
estabelecimento da faixa de servidão, serão cadastradas eventuais novas
interferências além de benfeitorias que porventura venham a ser
relocadas. Com relação aos direitos minerários, aeroportos e outorgas para
irrigação, os respectivos órgãos públicos de gerenciamento foram
contatados e informados a respeito das obras e serão constantemente
consultados para a verificação de novas concessões. Com relação ao
patrimônio, histórico, cultural, arqueológico e paleontológico vale o
mesmo comentário, com a ressalva de que está prevista a adequação
pontual de traçado caso as prospecções indiquem a presença de sítios
importantes.
Com relação à disposição de resíduos sólidos, espera-se um impacto de
baixa intensidade considerando os resíduos domésticos, que serão
dispostos nos aterros municipais. Destaca-se no entanto que o impacto
global de geração de resíduos será efetivamente mitigado pela segregação
dos resíduos perigosos (NBR 10.004 - Classe I) para destinação final a
processadores licenciados, localizados fora da AII, uma vez que nenhum
dos municípios afetados possui estrutura para destinação final deste tipo
de resíduo.
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A implantação da faixa de servidão de 70 m sob a Linha de Transmissão
implica na restrição do uso desta área para qualquer atividade à exceção
de culturas agrícolas de pequeno porte e pastagens. Serão impostas
restrições a ocupação humana e a edificações em geral incluindo
benfeitorias agrícolas como pivôs de irrigação, silos e granjas. Destaca-se,
no entanto que este impacto é de baixa magnitude uma vez que todo o
traçado localiza-se em áreas agrícola ocupada por soja, milho ou pasto, ou
em área preservada, ocupada por vegetação nativa.
Com relação à qualidade de vida da população do entorno, destacam-se a
geração de ruído durante a construção e a operação da Linha de
Transmissão e também os possíveis efeitos induzidos por campos
eletromagnéticos. A despeito da difusão espacial das frentes de obra, o
ruído de construção é um impacto de baixa magnitude pela baixa
densidade populacional do entorno das obras e pela medida de controle
que prevê a realização das obras apenas durante o período diurno. Os
ruídos gerados pela operação são mitigados pela adoção de
procedimentos como a especificação do número de condutores por fase, o
uso de anéis anticorona nas cadeias de isoladores da linha e o aumento do
diâmetro do condutor. Além disso, a manutenção da faixa de servidão de
70m deve ser suficiente para mitigar o incômodo causado pelo ruído de
operação. O mesmo comentário se aplica aos potenciais efeitos induzidos
por campos eletromagnéticos.
As alterações na paisagem decorrentes da implantação da LT são
permanentes considerando-se a linha e as torres como novos elementos a
serem inseridos na paisagem. Destaca-se no entanto que esta já é bastante
alterada originalmente, sendo composta por áreas antropizadas em
aproximadamente 44% do traçado. As exceções encontram-se nos
extremos norte e sul da LT, onde se encontram fragmentos contínuos de
cerrado e mata mesófila, respectivamente. Na medida do possível, será
mantido o paralelismo com as linhas existentes nestas áreas e foram
também adotadas decisões de localização de traçado que minimizam as
travessias em área de acesso restrito que exijam a abertura de caminhos de
acesso.
Com relação ao afluxo de mão-de-obra foram identificados impactos
associados à maior demanda sobre as infra-estruturas regionais
decorrentes da chegada de 2300 funcionários (1800 diretos e 500
indiretos). Este impacto é de baixa intensidade uma vez que as
contratações serão diluídas ao longo dos 12 meses de duração das obras e
os operários ficarão alojados em três municípios (Luziânia, Colinas do Sul
e Catalão). O mesmo comentário vale para a utilização da infra-estrutura
de saúde e para o aumento de consumo de bens e serviços nas áreas
lindeiras ao empreendimento.
Ainda sobre este aspecto, destaca-se um potencial risco de conflito entre a
população local e a mão-de-obra vinda de outros municípios assim como
um risco de introdução de endemias e doenças infecto-contagiosas e
sexualmente transmissíveis. Ambos são perfeitamente controláveis através
de ações de treinamento específico a ser fornecido para os contratados
durante toda a obra.
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O risco de acidentes de trabalho tanto na construção quanto na
operação da LT será mitigado através do estabelecimento de programas
para Capacitação Ambiental da Mão-de-Obra das Construtoras
Contratadas e de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Durante a
Construção e a Operação, além de ações de educação e boas práticas de
conduta com relação aos demais funcionários e a comunidade em geral.
Com base no exposto, confirma-se que nenhum dos componentes
ambientais a serem impactados sofrerá impactos permanentes e
irreversíveis, que afetem a sustentabilidade ambiental, ou que possam, de
alguma maneira, provocar o questionamento da viabilidade ambiental do
empreendimento. Muitos dos componentes ambientais afetados
negativamente o serão de forma temporária e totalmente reversível. Os
impactos permanentes, por sua vez, serão de intensidade reduzida, não
comprometendo de maneira significativa a qualidade ambiental da área
de influência.
Em parte significativa dos casos, os impactos negativos manifestam-se
de maneira mais intensa na fase de construção e suas causas se encerram
assim que se encerram as ações impactantes, de modo que, considerando
a adoção e correta implantação das medidas de controle propostas, o
balanço ambiental do empreendimento é positivo.
Dentre os componentes a serem impactados de maneira mais intensa,
merece destaque a restrição de uso das propriedades na área de
implantação da faixa de servidão. Ainda assim, o impacto é passível de
compensação através da adoção de medidas indenizatórias para os
proprietários das áreas afetadas. Em contrapartida, destacam-se os
benefícios do aumento na confiabilidade do sistema de transmissão de
energia para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, com ênfase para a
possibilidade de fornecimento de alta tensão para o noroeste mineiro que
asseguram que o balanço sócio-ambiental geral do empreendimento é
amplamente positivo.
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9.0
Glossário de
Termos
Técnicos
Ações impactantes - Conjunto de ações a serem realizadas para a imp lementação do empreendimento e que
potencialmente produzirão alterações sobre o meio amb iente.
ADA – Área Diretamente Afetada - É a área de intervenção direta das obras.
AID – Área de Influênci a Direta - Área definida como passível de sofrer impactos diretos do
empreendimento.
AII – Área de Influência Indireta - Á rea defin ida co mo passível de sofrer efeitos indiretos do
empreendimento em análise.
APP – Área de Preservação Permanente - Áreas delimitadas pela Lei Federal No. 4.771/65 (Código
Florestal) para proteger cursos d’água, topos de morro, encostas íngremes e outras áreas de restrição.
Balanço sócio-ambiental - É o procedimento de consolidação final da avaliação ambiental, onde são
considerados todos os prós e contras do empreendimento sob a ótica amb iental e social.
Borda. Área periférica de determinada mancha ou corredor cujas características diferem marcadamente
daquelas do interior
Componente ambiental - São os elementos principais dos meios físico, biótico e sócio-econômico, co mo
terrenos, recursos hídricos, ar, vegetação, fauna, infra-estrutura física, social e viária, estrutura urbana,
atividades econômicas, qualidade de vida da população, finanças públicas e patrimônio histórico, cultural e
arqueológico.
Corredor. Elementos homogêneos da paisagem que se distinguem de outros pela disposição linear. Em
estudos de fragmentação, consideram-se corredores apenas aqueles elementos lineares que ligam duas
manchas isoladas .
Di versidade. Medida do nú mero de espécies e de sua abundância relat iva em determinada comunidade
Di versidade alfa. Específica da co munidade. É diversidade de u ma amostra rep resentativa da comunidade
considerada homogênea - a despeito de eventuais padrões internos.
Di versidade beta. Considera as mudanças ao longo de gradientes ambientais ou entre diferentes
comunidades de uma mes ma paisagem. É em geral determinada por meio de índices de similaridade.
Efeito de borda. Aquele exercido por comunidades adjacentes sobre a estrutura das populações do ecótono,
resultando em u m au mento na variedade de espécies e na densidade populacional
EIA/ RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - Procedimentos de
análise e avaliação criados pela Resolução CONAMA No. 01/86 para avaliar a v iabilidade amb iental de
empreendimentos de grande porte. O RIMA deve trazer um resumo das conclusões do EIA em linguagem
acessível.
Elemento da paisagem. Unidades básicas, naturais ou antrópicas e relativamente homogêneas, que
compõem a paisagem; são a matriz, as manchas e os corredores.
Es peci alista. Espécie que possui pequena tolerância, ou amplitude de nicho estreita, freqüentemente
alimentando-se de um determinado recurso escasso
Evi dência arqueológica. Assinatura arqueológica direta, concreta e evidente.
Frag mentação. Fracionamento de determinado habitat ou tipo de cobertura vegetal em porções menores e
desconexas
Impacto potencial - Alteração possível de ser induzida pelas ações identificadas sobre os componentes
amb ientais.
Impacto resultante - Refere-se ao efeito final sobre cada componente ambiental afetado, após a execução
de todas as ações impactantes e a aplicação ou imp lementação de todas as medidas preventivas, mitigadoras
ou compensatórias propostas para o Empreendimento.
Indício arqueológico. Assinatura arqueológica indireta, fugaz e latente que autoriza, por indução, conclusão
acerca da existência de algum interesse arqueológico.
Manchas. Áreas homogêneas não-lineares que se distinguem daquelas circunvizinhas
Matriz. Elemento mais extenso e conectado da paisagem que circunda as manchas e controla a dinâmica e o
funcionamento da paisagem; nem todas as paisagens têm u ma matriz definida Nos estudos de fragmentação,
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