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INTRODUÇÃO

H€ muito tempo os impactos ambientais envolvendo colis‰es de aves silvestres
em linhas de transmissŠo vem sendo percebidos (Coues 1876, Emerson 1904).
Com o crescente desenvolvimento de metr‹poles e o consequente aumento
nas demandas da sociedade moderna, acidentes envolvendo colis‰es de aves
com diversas estruturas construŒdas pelo homem passaram a representar uma
importante causa de mortalidade de aves (Harden 2002, Erikson et al. 2005).
Analisando dados dos Estados Unidos, Erikson et al. (2005) indicaram as linhas
de transmissŠo como a segunda maior causa de colis‰es fatais por aves,
causando mais de 100 milh‰es de mortes anuais, atr€s apenas de colis‰es com
pr•dios e casas (especialmente janelas de vidro), que sŠo respons€veis por
mais da metade dos acidentes.

As linhas de transmissŠo frequentemente atravessam €reas florestadas. Al•m
do efeito diretamente causado nas mortes de aves por colis‰es e eletrocuss‰es,
que geralmente ocorrem junto a €reas naturais (Ferrer et al. 1991), a
descontinuidade gerada pode alterar o padrŠo de composi‚Šo e densidade de
esp•cies de aves na por‚Šo fragmentada, devido ao efeito de borda (Kroodsma
1982). Ao estudar os efeitos de linhas de transmissŠo de 500 kV sobre a
avifauna da floresta adjacente em €rea da Am•rica do Norte, Kroodsma (1982)
detectou altera‚Šo na composi‚Šo de esp•cies em rela‚Šo Ž dist•ncia da linha
de transmissŠo, com esp•cies florestais evitando a margem do fragmento. Em
geral, os estudos sobre o tema quase sempre apontam que os efeitos de borda
tendem a ser negativos para as esp•cies florestais presentes nos fragmentos,
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embora poucos desses estudos me‚am adequadamente seus efeitos diretos e
indiretos (Murcia 1995).

A eletrocussŠo, outro tema que vem merecendo aten‚Šo, ocorre quando uma
ave completa um circuito el•trico, tocando simultaneamente em duas partes
energizadas ou uma pe‚a energizada e uma pe‚a aterrada do equipamento
el•trico. Em geral, esses acidentes se restringem Žs linhas da distribui‚Šo da
meia-tensŠo (4 a 34.5 kV), em que o afastamento entre condutores pode ser
pequeno bastante para as aves fecharem um circuito. P‹los com ferragem
energizada, tal como transformadores, podem ser especialmente perigosos,
mesmo para aves pequenas, porque cont•m numerosas pe‚as energizadas
(APLIC & USFWS 2005).

Percebe-se, assim, que diferentes esp•cies ou grupos taxon‘micos possuem
probabilidades distintas de se acidentarem por colisŠo ou eletrocussŠo (Ferrer
et al. 1991, Bevanger 1998, Rubolini et al. 2005). Levando-se em conta
caracterŒsticas morfol‹gicas das esp•cies, constata-se que, de maneira geral,
aves com menor habilidade de v‘o estŠo mais suscetŒveis a colis‰es com as
linhas de transmissŠo, enquanto aquelas de grande porte (particularmente aves
de rapina) correm risco maior de eletrocussŠo (Janss 2000). Em muitos casos,
por•m, a rela‚Šo de medidas de corpo e capacidade de v‘o nŠo permite
predizer o risco de acidentes ligados Žs linhas de transmissŠo, e a taxa de
mortalidade depender€, em grande parte, de padr‰es comportamentais de cada
esp•cie (Henderson et al. 1996, Janss 2000).

Estudos sistematizados sobre aves e linhas de transmissŠo sŠo praticamente
inexistentes na regiŠo neotropical, sendo o trabalho de McNeil et al. (1985), na
Venezuela, uma das poucas exce‚‰es. Para o Brasil, constam apenas relatos
pontuais sobre acidentes de aves com redes el•tricas, particularmente de casos
de eletrocussŠo de aves que empoleiraram em fios ou postes. Entre as
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esp•cies vitimadas, constam, por exemplo, o anu-branco Guira guira (Martins &
Donatelli 2001), a andorinha-de-dorso-acanelado Petrochelidon pyrrhonota
(Antunes & Willis 2003), o gaviŠo-bombachinha Harpagus diodon (Azevedo et
al. 2006) e o tuiui’ Jabiru mycteria (Soares et al. 2008).

Nos diversos casos, constata-se que as fatalidades decorrentes de tais
acidentes, de modo geral, nŠo sŠo preocupantes em nŒveis populacionais
(Janss & Ferrer 1998). Entretanto, para algumas esp•cies (como as raras e de
popula‚‰es reduzidas), qualquer interfer•ncia pode gerar s•rias altera‚‰es na
din•mica populacional, tornando-se um problema crŒtico (Sergio et al. 2004).
Particularidades de habitat locais, mesmo em escalas geogr€ficas relativamente
pequenas, impedem generaliza‚‰es de padr‰es observados (Rubolini et al.
2005). Considerando que o conhecimento acumulado at• o presente prov•m
basicamente de estudos de regi‰es temperadas, pode-se imaginar que em
ambientes tropicais reconhecidos pela alta biodiversidade e riqueza de
intera‚‰es, como o Brasil, as consequ•ncias negativas da mortalidade de aves
em linhas de transmissŠo podem ser mais acentuadas, merecendo assim
especial aten‚Šo.

Os cabos para-raios sŠo os principais causadores de acidentes por colisŠo de
aves, por serem finos e, consequentemente, de mais difŒcil detec‚Šo visual
(Alonso et al. 2004). A menos que seja vi€vel utilizar dutos enterrados para a
distribui‚Šo de redes el•tricas, • impossŒvel eliminar totalmente o risco de
acidentes com colisŠo e outras injurias Žs aves em decorr•ncia de linhas de
transmissŠo. Com o intuito de minimizar esse problema, uma variedade de
marcadores de f€cil visualiza‚Šo v•m sendo utilizados nos fios, reduzindo
consideravelmente as taxas de colisŠo (Alonso et al. 1994, Brown & Drewien
1995, Janss & Ferrer 1998, 1999, APLIC & USFWS 2005).
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JUSTIFICATIVA

Parte das linhas de transmissŠo da Serra da Mesa Transmissora de Energia
atravessa a regiŠo da Chapada dos Veadeiros, que se destaca como €rea de
grande valor biol‹gico. Levando-se em conta a ocorr•ncia de animais
end•micos do Cerrado, essa regiŠo • apontada como uma das mais relevantes
desse bioma (Dinis-Filho et al. 2008).

Estudos pr•vios de monitoramento de fauna na €rea de influ•ncia da LT
detectaram a ocorr•ncia do pato-mergulhŠo (Mergus octosetaceus) no Rio
Tocantinzinho (entre as torres 56.1 e 57.2). Essa esp•cie • excelente
indicadora de qualidade do habitat, e foi categorizada por especialistas como
criticamente amea‚ada de extin‚Šo em nŒvel nacional (MMA - Instru‚Šo
Normativa IBAMA 03/2003, Machado et al. 2008) e global (IUCN 2009).

Como consequ•ncia da import•ncia biol‹gica em €reas de abrang•ncia do
empreendimento, uma retifica‚Šo da Licen‚a de Opera‚Šo N“ 726/2008, emitida
Ž Serra da Mesa Transmissora de Energia pelo IBAMA em 30/09/2008,
determinou em sua condicionante que durante todo o perŒodo de vig•ncia da
Licen‚a de Opera‚Šo do empreendimento ocorra a “avalia€•o da necessidade
de instala€•o de sinalizadores de cabos para-raios em novos v•os entre
torres, como nas travessias de rios de menor ordem, grandes fragmentos,
†reas serranas e, especialmente na †rea de ocorr‡ncia do pato-mergulh•o
(Mergus octosetaceus)”. A referida condicionante tamb•m determina que nas
avalia‚‰es constem os registros de eventuais acidentes com aves, assim como
sugest‰es de possŒveis locais de instala‚Šo dos sinalizadores.

Visando atender Ž condicionante supracitada, o presente estudo teve o objetivo
de, atrav•s de vistoria de campo, avaliar a exist•ncia e inferir sobre a efic€cia
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de sinalizadores de para-raios nas linhas de transmissŠo, especialmente no
trecho que atravessa o Rio Tocantinzinho.

MÉTODOS

O trabalho ocorreu em duas campanhas distintas. A primeira, realizada em
perŒodo seco, se deu entre os dias 10 e 12 de setembro de 2009 e a segunda,
em perŒodo chuvoso, se deu entre os dias 21 e 23 de mar‚o de 2010. Essas
campanhas foram compostas por equipes de ornit‹logos experientes,
acompanhados de um auxiliar de campo e munidos de equipamento fotogr€fico
especial.

As atividades consistiram na inspe‚Šo de trechos das linhas de transmissŠo
associadas a corpos d’€gua e matas de galeria, onde h€ maior probabilidade de
acidentes de colisŠo por aves. Especial aten‚Šo foi dada ao trecho que
atravessa o Rio Tocantinzinho (figura 2), em fun‚Šo da ocorr•ncia comprovada
do

pato-mergulhŠo (Mergus octosetaceus) naquela localidade. Trechos

atravessando

€reas

alteradas

e

outras

fitofisionomias

foram

tamb•m

investigados.

Pontualmente nas visitas entre as torres de especial interesse, o chŠo sob a
linha de transmissŠo foi examinado Ž procura de indŒcios de aves
eventualmente acidentadas. Foram tamb•m realizadas entrevistas informais
com funcion€rios da Serra da Mesa Transmissora de Energia e moradores
locais, a fim de colher informa‚‰es sobre possŒveis acidentes com aves nas
linhas de transmissŠo. Com base nas aves detectadas na €rea de influ•ncia
das linhas de transmissŠo, procurou-se indicar outras esp•cies de maior
relev•ncia potencialmente suscetŒveis a colis‰es ou eletrocuss‰es.
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Figura 1 – Equipes em campo, respectivamente na primeira e na segunda campanhas,
desenvolvidas com a finalidade de avaliar o uso de sinalizadores sobre os cabos de para-raios na
LT.

Figura 2 – Torres em meio a vegeta•‚o de Cerrado em Colinas do Sul. ƒ direita, cabos para-raios
dotados de sinalizadores em espiral.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo dos trabalhos de campo, 20 pessoas foram entrevistadas, entre
funcion€rios de campo da Serra da Mesa Transmissora de Energia,
propriet€rios rurais e guias de turismo, sendo que nenhuma delas relatou ter
presenciado ou identificado acidentes de colisŠo junto Žs linhas de transmissŠo,
ou mesmo tomado conhecimento de algum caso por terceiros. O elevado
espa‚amento (5 m) entre os cabos utilizados na LT torna remota a possibilidade
de eventos de eletrocussŠo de aves nos vŠos entre torres. No entanto, esse
perigo existe no caso das aves que pousam em transformadores e outras
estruturas das torres (ver detalhes mais adiante).

Sinalizadores do mesmo tipo do que vem sendo utilizado nas linhas de
transmissŠo em questŠo mostram-se capazes de reduzir em at• 60% a
incid•ncia de colis‰es de aves (Brown & Drewien 1995). Mesmo considerando
que cada regiŠo possui caracterŒsticas peculiares, acredita-se que a estrat•gia
adotada esteja sendo capaz de mitigar boa parte dos impactos sobre a
avifauna.

Segundo estudos anteriores desenvolvidos pela Serra da Mesa Transmissora
de Energia, na fase de implanta‚Šo dos sinalizadores, em grande escala, os
tipos de locais recomendados para a coloca‚Šo destes artefatos seriam:


Locais onde a linha atravessa elementos lineares da paisagem, usados
como instrumento de refer•ncia pelas aves durante o seu v‘o. Estes
podem ser naturais (como rios e matas de galeria) ou artificiais (como
estradas).



Locais onde a linha atravessa matas de galeria ou matas prim€rias, com
€rvores de grande porte, muito utilizados para nidifica‚Šo por aves de
grande envergadura.
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Locais com altas concentra‚‰es naturais de aves (p.ex., zonas ’midas
ou algumas €reas de campos).



Serras, no caso da linha seguir os divisores de €guas e vales.

De acordo com a aplica‚Šo desses crit•rios nas €reas estudadas ao longo do
tra‚ado da LT, os seguintes trechos (sintetizados na tabela 1) receberam a
implanta‚Šo de sinalizadores em espiral:


Trecho Paracatu - Emborca‚Šo: trecho entre as torres 135.3 e 137.1, que
abrange o local onde a Linha de TransmissŠo atravessa o Rio SŠo
Marcos.



Trecho Serra da Mesa – Luzi•nia: em €rea estudada dentro do Distrito
Federal, a linha acompanha uma mata de galeria bem conservada
associada ao RibeirŠo Estrema e, portanto, priorit€ria na marca‚Šo com
sinalizadores, em trecho incluŒdo entre as torres 232.1 e 235.1.



Trecho Serra da Mesa – Luzi•nia: em €rea estudada em Colinas do Sul
(GO), foi identificada prioridade de marca‚Šo com sinalizadores no
trecho onde a linha atravessa o Rio Tocantinzinho e a mata de galeria
associada a este (entre as torres 56.1 e 57.2).

Tabela 1 – Indica•‚o dos trechos e principais torres inclu„das na avalia•‚o do
uso de sinalizadores de cabos para-raios do presente estudo.
Trecho
Serra da Mesa - Luziânia

Serra da Mesa - Luziânia

Paracatu - Emborcação

Códigos da torres
56.1 a 56.2
56.2 a 57.1
57.1 a 57.2
232.1 a 232
233.2 a 234.1
234.2 a 235.1
135.3 a 136.1
136.1 a 137.1
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Todos os trechos apresentados na tabela 1 foram vistoriados em campo ao
longo deste trabalho, mas diversos outros segmentos da LT foram tamb•m
visitados. Especial aten‚Šo foi dada ao monitoramento do trecho do Rio
Tocantinzinho, onde os sinalizadores devem reduzir significativamente a
probabilidade de acidentes de colisŠo com o pato-mergulhŠo. Ainda que patos e
marrecos (famŒlia Anatidae) estejam entre os grupos de aves com maior risco
de colis‰es com linhas de transmissŠo (Ferrer et al. 1991, Bevanger 1998), o
pato-mergulhŠo possui h€bitos bem peculiares: quando voa, tende a se manter
rente Ž l•mina d’€gua, seguindo sempre o contorno dos rios e, mesmo quando
realiza deslocamentos mais longos, raramente ultrapassa 20 m de altura
(Lamas & Lins 2009). Ainda assim, • importante notar que existe o risco
(mesmo pequeno) de acidentes envolvendo a esp•cie. O que se conhece sobre
a biologia dessa esp•cie prov•m essencialmente de estudos realizados na
Serra da Canastra (Silveira & Bartmann 2001, Bruno et al. 2010), o que pode
nŠo necessariamente se aplicar inteiramente Žs popula‚‰es da regiŠo da
Chapada dos Veadeiros. Adicionalmente, certos anatŒdeos (especialmente
esp•cies greg€rias) possuem o h€bito de realizar deslocamentos noturnos (Sick
1997), quando o risco de colisŠo • maior.

O estudo permitiu elencar outras esp•cies de aves potencialmente impactadas
pelas linhas de transmissŠo, especialmente aves de rapina, a saber:

A €guia-cinzenta (Harpyialiaetus coronatus) • uma esp•cie de gaviŠo
amea‚ada nacional e globalmente (IUCN 2009), e suas principais €reas de
ocorr•ncia estŠo situadas em por‚‰es de Cerrado. Possui ocorr•ncia
comprovada para a regiŠo da Chapada dos Veadeiros (Hughes et al. 2008),
tendo sido registrada diretamente na €rea de influencia das linhas de
transmissŠo em Colinas do Sul, segundo estudos pr•vios. A €guia-cinzenta
pode ser apontada como potencial vŒtima de colis‰es com as linhas de

Dríade Ambiental CNPJ 10600953/0001-44 Av. Gerem€rio Dantas 718 BL 1/405 – Jacarepagu€
Rio de Janeiro RJ TELEFAX: (21) 3734 0452

11

LT 500kV Serra da Mesa –Luzi•nia, Samambaia – Luzi•nia –Paracatu IV –Emborca‚ƒo

2º Relatório de avaliação sobre o uso de sinalizadores / março 2010

transmissŠo em virtude de seu grande porte (pode pesar 3 kg e atingir 85 cm de
comprimento total), al•m de ser adaptada a €reas abertas e possuir h€bitos
crepusculares (Baumgarten 2008).

Urubu-rei (Sarcoramphus papa) • apontado como uma das aves de rapina que,
embora nŠo constem na Lista da Fauna Brasileira Amea‚ada de Extin‚Šo, sŠo
de especial interesse para conserva‚Šo (Hughes et al. 2008). Possui 80 cm de
comprimento e voa por €rea abertas circundadas de fragmentos florestais
(Hughes et al. 2008), tendo sido observada e documentada (figura 3) por sobre
as linhas de transmissŠo em questŠo. Um jovem de gaviŠo-caboclo (Buteogalus
meridionalis) foi tamb•m documentado planando pouco acima das linhas de
transmissŠo da Serra da Mesa Transmissora de Energia no municŒpio de
Planaltina (figura 4).

Figura 3 - Urubu-rei (Sarcoramphus papa) registrado em área de Cerrado de Colinas do Sul, onde
sobrevoou torre da linha de transmissão.
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Figura 4 - Jovem de gavião-caboclo (Buteogalus meridionalis) planando acima das
linhas de transmissão da Serra da Mesa Transmissora de Energia.

NŠo houve relato, entre os entrevistados, de nenhuma intera‚Šo entre aves
Passeriformes e as estruturas da linha

de transmissŠo. Durante as

investiga‚‰es de campo, no entanto, observou-se um grupo (cerca de 10
indivŒduos) de gra’nas (Gnorimopsar chopi) que, voando em meio Ž vegeta‚Šo
de cerrado circundante, pousaram na parte baixa de uma torre (figura 5).
Passeriformes sŠo geralmente aves de pequeno porte, o que representa uma
dificuldade a mais na detec‚Šo de eventuais acidentes com as linhas de
transmissŠo. Isso se deve Ž dificuldade de localizar a ave vitimada, como no
menor tempo necess€rio para que outros animais consumam ou removam os
cad€veres (Erikson et al. 2005).
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Figura 5 - Parte de um bando de graúnas (Gnorimopsar chopi)
empoleirados em torre de LT da Serra da Mesa Transmissora de
Energia.

No que se refere ao uso das estruturas da linha de transmissŠo como €rea de
pouso (e, consequentemente, risco de eletrocussŠo), o caso da curicaca
(Theristicus caudatus) merece registro. De acordo com relatos de funcion€rios
da Serra da Mesa Transmissora de Energia, esta ave, que • a mais
frequentemente registrada pousando nas torres (figura 6), promoveram
epis‹dios de curtos-circuitos e interrup‚‰es na transmissŠo de energia em
consequ•ncia da deposi‚Šo de suas fezes, que formam camadas sobre a
estrutura met€lica. Esse h€bito parece ser recorrente nas popula‚‰es dessa
esp•cie, uma vez que foi registrado tamb•m em torres no trecho Emborca‚ŠoOuvidor. Ainda de acordo com os funcion€rios, atualmente tem sido utilizado
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nas torres, com sucesso, um artefato para impedir que essas aves as usem
como poleiros. Ao menos em uma torre situada no municŒpio de Brasilinha
(GO), foi registrado o uso da estrutura met€lica para suporte de um ninho de
curicaca, a cerca de 12 m de altura (figura 7).

Figura 6 – Curicacas (Theristicus caudatus) utilizando torres de linha de transmiss‚o como local de
pouso em Ouvidor (acima) e em Colina do Sul.
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Figura 7 – Resqu„cio de ninho (inativo) constru„do por curicaca (Theristicus caudatus) em torres de
linha de transmiss‚o no munic„pio de Planaltina.

Atropelamentos em rodovias causam elevada mortalidade de diferentes grupos
de animais silvestres (Coelho et al. 2008, Brockie et al. 2009), incluindo aves
(Novelli et al. 1988). Durante deslocamentos para as vistorias das linhas de
transmissŠo, foi documentada (na manhŠ de 23/03/2010) uma suindara (Tyto
alba) atropelada na rodovia GO-118, Km 30, provavelmente na madrugada
daquele mesmo dia, em €rea de influ•ncia do empreendimento (figura 8).
Coincidentemente, consta em uma €rea pr‹xima da mesma rodovia (GO-118,
Km 25) o registro de outra coruja atropelada: o mocho-dos-banhados (Asio
flammeus), coletado em julho de 1997 e depositado no museu da Universidade
de BrasŒlia (Bargno & Rodrigues 1998). Esse • um dos poucos registros dessa
esp•cie de coruja para o estado de Goi€s.

Diferente do que ocorre com aves atropeladas em rodovias, por exemplo, a
detec‚Šo das aves mortas por colisŠo em linhas de transmissŠo nem sempre •
f€cil, j€ que em grande parte desses trajetos nŠo h€ transito regular de pessoas.
Al•m disso, a maioria das carca‚as • removida por outros animais necr‹fagos
em um ou poucos dias (Browns & Drewien 1995, Erikson et al. 2005).
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Consequentemente, as estatŒsticas referentes Žs taxas de mortes de aves por
colis‰es sŠo superficiais e subestimadas (Bevanger 1998).

Figura 8 – Suindara (Tyto alba) atropelada na rodovia GO-118.

Ainda que estejam sendo tomadas as devidas medidas preventivas, sabe-se
que • impossŒvel eliminar o risco de acidentes de colisŠo de aves e linhas de
transmissŠo. Com o intuito de se obter informa‚‰es mais regulares em rela‚Šo
a possŒveis acidentes com aves junto Žs linhas de transmissŠo em questŠo, •
recomend€vel que os funcion€rios da transmissora sejam instruŒdos a
atentarem para esse assunto, quando de suas visitas de manuten‚Šo peri‹dica
das linhas e torres. Al•m disso, tais funcion€rios poderiam, da mesma forma
que se engajam em campanhas de preven‚Šo contra queimadas, levantar
informa‚‰es sobre acidentes com aves atrav•s de entrevistas com moradores e
frequentadores locais.
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CONCLUSÕES

NŠo obstante a bibliografia especializada indicar as colis‰es de aves com pararaios de linhas de transmissŠo como um problema relevante, e considerando
ainda as expectativas geradas com a transposi‚Šo deste tema das regi‰es
temperadas para uma regiŠo tropical, esta questŠo parece nŠo assumir maior
gravidade na LT em questŠo. Com base na aus•ncia de relatos ou qualquer
outro indŒcio de colis‰es, tanto pelas entrevistas como pelas constata‚‰es
diretas em campo, acredita-se que a instala‚Šo de sinalizadores nos para-raios
tenha sido um meio eficaz para prevenir colis‰es, e que por isso tal estrat•gia
deva ser mantida para os trechos recomendados.

Da mesma forma, a questŠo da eletrocussŠo de aves na LT se configura como
um fen‘meno com muito baixa probabilidade de ocorr•ncia, tendo em vista as
mesmas observa‚‰es tratadas acima, aos quais se soma a dificuldade de que
efetivamente uma ave feche circuito ao longo da estrutura el•trica.

Considerando ainda que a vegeta‚Šo de cerrado junto Žs €reas da LT ocorre
naturalmente em mosaicos, os impactos ambientais da LT Serra da Mesa II –
Luzi•nia – Samambaia, Luzi•nia – Paracatu IV – Emborca‚Šo sobre a avifauna
devem se concentrar sobre os danos decorrentes da supressŠo da vegeta‚Šo
em suas €reas de servidŠo – onde efetivamente ocorre perda de habitat – e
eventualmente na fragmenta‚Šo de trechos mais adensados, assuntos que j€
vem motivando peri‹dicos trabalhos de monitoramento.
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