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A Realização do Programa de Educação Ambiental da LT 230 KV Paulo 
Afonso/ Bom Nome – C1, C2, C3, LT 230 KV Bom Nome/Milagres – C1, C2, C3 e 
LT 500 KV Luiz Gonzaga/-Milagres é uma medida de mitigação e compensação 

exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.
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Já parou para pensar como é que a energia elétrica chega até às nossas casas?

A água é o principal fator para que as usinas funcionem, 
ou seja, quanto mais água na barragem maiores garantias de 
energia. O segundo passo é ter força para girar as turbinas. Para 
isso são utilizadas hélices que movimentam os geradores para a 
transformação da energia mecânica em energia elétrica. 

Bom, primeiramente na barragem são instalados tubos 
inclinados onde dentro deles serão colocadas turbinas, a água 
percorre pelos tubos e assim faz com que as hélices girem 
movendo o eixo dos geradores que produzem a energia elétrica. 
Próximo aos geradores possui os transformadores, sua função 
é guardar e depois despachar energia elétrica para a Linha de 
Transmissão. Após todo esse processo as águas retornam para o 
rio, por isso é considerada uma fonte de Energia Limpa.  

Saindo dos geradores, elas percorrem quilômetros por cabos que são presos a grandes torres 
(Rede de Transmissão), elas contem isolante para bloqueio de descargas elétricas. Durante o caminho, 
a eletricidade passa por várias Subestações tanto para aumentar ou diminuir a sua voltagem, para que 

No Brasil, as principais fontes 
de energia elétrica provém das 
Hidrelétricas. Segundo a Annel - 
Agência Nacional de Energia Elétrica, 
70% da energia elétrica no Brasil 
corresponde a hidrelétricas. Essa 
energia percorre vários quilômetros 
ate chegarem ao seu destino.
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não ocorra perda de energia durante o trajeto os transformadores aumentam sua tensão, mas reduzem 
quando chega próximo as casas e empresas, logo em seguida os cabos formam redes de distribuição, 
passando por via aérea ou subterrânea. Após todo esse trajeto, ela chega ao Processo de Distribuição, 
apesar de ter reduzido sua voltagem, ela ainda permanece alta para consumo instantâneo, por isso 
é utilizado os postes que tem nas ruas, pois eles reduzem a voltagem, só depois ela é distribuída nas 
casas, indústrias e comércios.

Mas além da Energia Hidrelétrica há também outras fontes de energia, as principais são: 

Energia solar: Fonte limpa e renovável que utiliza placas 
solares para captar a radiação do sol, que, em seguida é 
transformada em calor ou eletricidade.

Energia eólica: Gera energia a partir do vento. São 
colocadas hélices em uma área aberta e com ventos mais 
fortes. O vento gira as hélices, e com isso é produzido a 
eletricidade.

Biomassa: Vem da decomposição da matéria orgânica, 
ela gera gases que são processados em usinas especiais 
para a produção energética. 
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Energia nuclear: Com a divisão do núcleo do urânio, 
obtém energia sem necessitar de muito espaço. Porém, 
gera lixo nuclear, que é bem nocivo ao meio ambiente.

Energia fóssil: Usa as substâncias que foram formadas 
pelo acúmulo de matéria orgânica no solo durante 
milhões de anos (exemplo: petróleo).

Energia geotérmica: Obtém do magma, local onde se 
obtém vapor que movimenta turbinas geradoras de 
energia elétrica.

Energia das marés: bem parecido com a energia 
hidrelétrica, a diferença é que a barragem é construída 
de modo a se formar um reservatório junto ao mar. 
Com a mudança das marés, o reservatório se enche ou 
esvazia, passando por turbinas que geram energia.
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O SIN (Sistema Interligado Nacional) é formado por empresas de geração, transmissão e 
distribuição do país, que permite a troca de energia elétrica entre todo o país. Ou seja, a energia que 
chega ate nós pode ter vindo de outro região e também pode ter sido feita por outras usinas. Já no 
norte e nordeste do Brasil, na maioria das vezes são utilizados sistemas isolados, esses sistemas apenas 
geram o que será utilizado em determinado local.

CUIDADADOS COM O USO DA ENERGIA ELÉTRICA

O Uso da Energia Elétrica requer cuidados, 
muitos desconhecem esses riscos. O uso indevido 
da energia elétrica pode vir a gerar os seguintes 
riscos:

Queimaduras: é mais forte em questão aos 
pontos de entrada e saída da corrente elétrica.

Hora do banho: Nunca utilize aparelhos elétricos durante o banho, pois a água é um ótimo 
condutor de corrente elétrica.

Chave de energia: é necessário desligar a chave da energia na caixa de distribuição quando for 
trocar lâmpadas, chuveiros, entre outros.

“T” ou  Benjamim: extensões em geral podem causar sobrecargas elétricas e também causar 
acidentes devido ao aquecimento.  O Clamper Multi Energia, possui 8 tomadas é o mais indicado 
quando irá utilizar mais de um aparelho. 

Tampões para tomadas: a utilização de tampões de tomada evita que as crianças introduzam 
coisas pela tomada.

Na Rua:

• Fique longe dos fios e equipamentos da rede elétrica.
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• Não entre nas áreas das estações de distribuição ou nas de torres de transmissão. 

• Não desça do carro se um fio partido cair sobre ele.

Em casa:

• Verifique sempre o estado das instalações elétricas.

• Antes de consertos e reformas, desligue a chave geral. Utilize os serviços de um eletricista.

• Antes de trocar lâmpadas, desligue o interruptor. Não toque na parte metálica.

• Evite usar benjamins ou extensões. Muitos aparelhos ligados na mesma tomada podem causar 
sobrecarga e curto circuito na fiação.

• Desligue o chuveiro antes de mudar a chave verão/inverno.

• Não coloque objetos metálicos (facas, garfos, etc.) dentro de equipamentos elétricos.

•  Para limpar ou consertar aparelhos elétricos, desligue-os da tomada.

• Nunca manuseie equipamentos elétricos com mãos ou pés molhados.

• Nunca mexa no interior de aparelhos de TV e, ao instalar antenas, mantenha distância dos fios 
elétricos.

• Sacadas próximas à rede elétrica merecem muita atenção. Cuidado com o manuseio de objetos 
metálicos nesses locais.

 □ Crianças demandam um cuidado especial:
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 □ Mantenha as tomadas vedadas e os aparelhos elétricos fora do alcance da criança.

 □ Oriente seu filho para nunca empinar pipas ou papagaios perto dos fios da rede elétrica, nem 
retirá-las caso elas fiquem pregadas na rede. Nunca use fios metálicos para empinar pipas.

O que fazer? 

O que fazer em caso de acidentes com energia elétrica? 

• Desligue imediatamente a eletricidade. Se não for possível, interrompa o contato da vítima com 
a corrente elétrica, utilizando material não condutor seco (pedaço de pau, corda, borracha ou pano 
grosso). Nunca use objeto metálico ou úmido.

• Se as roupas da vítima estiverem em chamas, deite-a no chão e cubra-a com um tecido bem 
grosso, para apagar o fogo. Outra opção é fazer a vítima rolar no chão. Não a deixe correr.

Primeiros Socorros:

• Localize as partes do corpo comprometidas. Lembre-se que toda queimadura elétrica tem uma 
“porta de entrada” (por onde entrou a corrente no corpo) e uma “porta de saída” (parte do corpo que 
fez contato com a terra).

• Resfrie os locais afetados SOMENTE com água fria abundante ou panos molhados, por vários 
minutos. Não aplique manteiga, gelo, pomada ou pasta de dente nos ferimentos.

• Em queimaduras de 2º e 3º graus, não perfure as bolhas, não descole as roupas grudadas, nem 
dê líquidos ou comidas à vítima. Procure um médico imediatamente.
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• Queimaduras na face, mãos, pés e órgãos genitais merecem todo o cuidado, independentemente 
da extensão da área afetada. 

• Para saber se a pessoa está respirando, aproxime o ouvido à boca da vítima e observe o 
movimento do tórax (a parada respiratória leva à morte no período de três a cinco minutos). Verifique 
também se ela teve parada cardíaca, sentindo a pulsação nos punhos, pescoço ou virilha. 

• Nesses casos, deite a pessoa de barriga para cima, abra a boca da vítima, puxe a língua e retire 
dentaduras ou pontes, para facilitar a entrada do ar.

• Se a vítima apresentar parada respiratória, faça a respiração boca-a-boca. Se houver parada 
cardiorespiratoria, recorra às técnicas de ressuscitação.

(http://www.edp.com.br/distribuicao/edp-bandeirante/utilidades/acidentes-com-energia-eletrica/Paginas/
default.aspx)

ANEEL

A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) desempenha diversas atividades para garantir 
que o setor elétrico se desenvolva com equilíbrio e em benefício da sociedade. Além de regular a 
energia elétrica, ela fiscaliza as empresas do setor para garantir luz com qualidade, pois aquelas que 
descumprem as normas podem sofrer punições, multas e até perder a concessão. Por delegação do 
Governo Federal, ela promove leilões e concede, permite e autoriza empreendimentos e serviços 
de energia elétrica. A Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, estabelece as Condições Gerais de 
fornecimento de Energia, bem como regulamenta os direitos e deveres do consumidor e das empresas 
do setor elétrico. Outra ação executada é o estímulo a Pesquisa e Desenvolvimento da Eficiência 
Energética, sendo esta ação responsável por projetos inovadores para a energia.

(http://www.aneel.gov.br/aneel-essencial/-/asset_publisher/c4M6OIoMkLad/content/o-que-a-aneel-faz-
?inheritRedirect=false)
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PROBLEMAS COM A ENERGIA ELÉTRICA

Quando precisar registrar algum problema com a distribuidora de energia elétrica, primeiramente 
você deve registrar a sua reclamação, assim, a distribuidora fornecerá um número de protocolo. No site 
da http://www.aneel.gov.br/contatos-das-distribuidoras você encontrará o número da sua região. 
Guarde o número de protocolo, para caso o problema não seja solucionado, assim será gerado um 
novo protocolo. Caso o problema ainda não tenha sido solucionado você pode entrar em contato nos 
seguintes meios:

• Ligar no 167 (de segunda a sábado, das 6h20 à meia-noite)

• Preencher o formulário no site da Aneel - (http://www.aneel.gov.br/abrir-chamado/reclama-
coes)

• Chat on-line (de  segunda a sábado, das 8h às 20h) – (http://chat.tellussa.com.br/aneel/
livezilla.php)

É importante ter em mãos sua fatura de energia e os números dos protocolos já fornecidos pela 
distribuidora, para agilizar o processo de atendimento ao cliente.

Direitos e Deveres site Aneel:

http://www.aneel.gov.br/aneel-essencial/-/asset_publisher/c4M6OIoMkLad/content/direitos-e-deveres-dos-
consumidores-de-energia-eletrica?inheritRedirect=false

USO CONSCIENTE DA ENERGIA ELÉTRICA

Quanto maior o desperdício maior é o preço da fatura no fim do mês e, além disso, o meio 
ambiente paga por ela. O uso consciente da energia elétrica traz a redução da conta de luz e ainda 
preserva o meio ambiente.  Veja algumas maneiras de usar a energia conscientemente:
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• Use os equipamentos elétricos de maneira correta, lícita e segura como está indicado no seu 
manual. 

• Ao comprar um equipamento, dê preferência aos que possuem o selo de eficiência A do 
INMETRO/PROCEL.

• Ao reformar ou projetar sua casa utilize algumas soluções criativas que podem ajudar na 
redução do seu consumo de energia. Projete os ambientes utilizando o máximo de luz natural, 
pinte as paredes com cores claras e com melhor isolamento térmico. Utilize ventilação apropriada, 
circuitos elétricos bem dimensionados e formas de aquecimento de água mais adequadas à sua 
necessidade.

 

Cada aparelho elétrico é responsável por uma parte do que você paga da sua conta de luz. Veja 
agora quanto cada equipamento consome de energia e quais os pequenos cuidados que você pode ter 
para combater o desperdício de energia e economizar.

Chuveiro Elétrico: é o aparelho que mais consome energia em uma residência. 
Representa de 25% a 35% do valor da sua conta. Confira estas dicas de economia:

• Nos dias quentes, coloque o chuveiro na posição Verão. Assim, o consumo será cerca de 30% 
menor.

• Deixe o chuveiro ligado apenas o tempo necessário. Banhos demorados custam muito caro.

• Limpe periodicamente os orifícios de saída de água do chuveiro.
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• Nunca reaproveite uma resistência queimada. Isso provoca o aumento do consumo e coloca 
em risco a sua segurança.

 Ar condiciona do: pode representar até 15% do valor de sua conta de luz. Para economizar, tome 
os seguintes cuidados:

• Instale o aparelho em local com boa circulação de ar.

• Mantenha portas e janelas fechadas, evitando assim a entrada de ar do ambiente externo.

• Limpe sempre os filtros. A sujeira impede a livre circulação do ar e força o aparelho a trabalhar 
mais.

• Mantenha o ar-condicionado sempre desligado quando você estiver fora do ambiente por 
muito tempo.

•  Compre equipamentos Inverter com selo PROCEL A .

 Lâmpada: A iluminação representa de 15% a 25% do valor da sua conta de energia. 
Veja como economizar:

• Evite acender lâmpadas durante o dia, aproveite a luz natural.

• Abra as janelas, cortinas, persianas e deixe a luz do dia iluminar sua casa.

• Apague sempre as lâmpadas dos ambientes desocupados.

• Limpe sempre as lâmpadas e luminárias.
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• Dê preferência a lâmpadas de LED ou fluorescentes. Eles iluminam melhor, duram mais e 
consomem menos energia.

 Televiso r: O televisor é um eletrodoméstico usado, em média, de 4 a 5 horas por dia nas casas 
brasileiras. A potência média deste aparelho é de 150 watts1, porém, os modelos mais antigos alcançam 
valores bem maiores. O consumo mensal de energia elétrica de um televisor fica entre 10 e 30KW/h, e 
ele é responsável por 6% da sua conta. Algumas dicas para economia:

• Desligue a TV quando ninguém estiver assistindo.

• Não deixe o aparelho ligado enquanto estiver dormindo, utilize a função timer ou sleep de 
desligamento automático.

• Escolha televisores mais econômicos.

• Não se esqueça que os televisores mais modernos gastam menos energia.

 Geladeira: representa, em média, de 25% a 30% do valor da sua conta.

• Instale a geladeira em local bem ventilado, não encostando em paredes ou móveis, 
longe de raios solares e fontes de calor, como fogões e estufas.

• Nunca utilize a parte traseira da geladeira para secar panos ou roupas.

• Degele e limpe a geladeira com frequência.

• Não se esqueça de manter as borrachas de vedação da porta em bom estado.

1 O watt (símbolo: W) é a unidade de energia do Sistema Internacional, que é calculada multiplicando a tensão pela corrente.
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• Guarde ou retire alimentos e bebidas de uma só vez. Assim, você não ficará abrindo a porta da 
geladeira sem necessidade.

• Não bloqueie a circulação interna de ar frio com prateleiras de vidro, de plástico ou de outros 
materiais.

 Máquina de lavar roupa : A máquina de lavar roupa representa em torno de 3% do valor da sua 
conta. Para economizar, siga estas dicas:

• Procure ligar a máquina só quando ela estiver com a capacidade máxima de roupas indicada 
pelo fabricante. Isso vai ajudá-lo a economizar energia e água.

• Limpe frequentemente o filtro da máquina, que entupido passa a exigir mais do motor, 
aumentando o consumo de energia.

• Utilize somente a dosagem correta de sabão indicada pelo fabricante, para que você não tenha 
que repetir a operação  “enxaguar”.

Ferro elétrico : O ferro elétrico representa algo próximo de 6% do valor da sua conta. Procure 
usá-lo corretamente:

• Acumule o maior número de peças de roupa para ligar o ferro o mínimo de vezes possível.

• Comece a passar a roupa sempre pelos tecidos que exigem temperaturas mais baixas. Ferros 
automáticos têm indicadores de temperatura para cada tipo de tecido.
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• Sempre que você precisar interromper o serviço, não se esqueça de desligar o ferro. Assim, 
você poupa energia e ainda evita o risco de acidentes.

(https://www.cpfl.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-energetica/uso-consciente/dicas-de-consumo/paginas/
default.aspx)

Você sabe quais sãos as empresas distribuidoras de energias na sua região?

O nosso Programa de Educação Ambiental é executado em onze municípios de três estados 
distintos, sendo eles o estado de Alagoas, Pernambuco e Ceara. Sendo assim temos diferentes 
distribuidoras de energia. Sendo elas as seguintes:

CELPE

É uma empresa de distribuição de energia elétrica do estado de Pernambuco e do município 
de Pedras de Fogo, no estado da Paraíba. A Celpe atende a uma população de mais de 3,2 milhões de 
habitantes nos 184 municípios de Pernambuco. 

COELCE

A Enel Distribu ição Ceará conhecida anteriormente como Companhia Energética do 
Ceará (COELCE) é uma empresa de distribuição e geração de energia elétrica com atuação em todo o 
estado do Ceará com sede em Fortaleza.

ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

Eletrobras Distribuição Alagoas é uma subsidiária da Eletrobras. Antiga Ceal - Companhia 
Energética de Alagoas. Sua área de concessão é o Estado de Alagoas.
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Linhas de Transmissão

Apresentação das Linhas de Transmissão 230Kv Paulo Afonso/Bom Nome – C1.C2,C3. 
230 kv Bom Nom/Milagres – C1,C2,C3 e 500Kv Luiz Gonzaga/Milagres.

Toda linha de transmissão possui uma faixa de segurança chamada faixa de servidão, 
por onde a linha passa. Esta área é calculada para que tenha um tamanho que 
garanta segurança na operação, na manutenção da Linha e dos moradores próximos, 
para que não sofram interferências. 

Algumas atividades são limitadas na faixa de servidão para garantir a segurança de 
todos e a segurança no fornecimento de energia. 

Os proprietários de terras atravessadas pela faixa de servidão são indenizados, pois 
ficam restritos em algumas atividades, podendo, contudo, desenvolver outras, tais 
como plantio de culturas de pequeno e médio porte.

 De acordo com a Norma Brasileira - NBR 5422 o valor adotado para as faixas de 
servidão das linhas de transmissão citadas variam de 40 e 70 metros, pois existem 

LT de 230 e 500kV.
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Sua implantação beneficiou os municípios através da melhoria da distribuição elétrica, favorecendo 
o crescimento da oferta de energia na região; o desenvolvimento dos setores de serviço, principalmente 
comércio e turismo; e a expansão da indústria e da produção de petróleo e gás natural.

Entretanto, a instalação de linhas de transmissão provoca interferências sobre o meio ambiente, 
entre eles, a aceleração de processos erosivos, a perda de área para espécies da fauna e flora, a 
fragmentação de áreas de vegetação nativa e a alteração da paisagem local.

O Programa de Educação Ambiental propõe a minimização dos impactos decorrentes de ações 
danosas ao meio e, principalmente, a prevenção dos mesmos.

A presente cartilha foi elaborada com objetivo de levar à sociedade informações sobre a linha de 
transmissão, contribuir nas ações educativas e ambientais junto aos proprietários e/ou moradores das 
áreas envolvidas no empreendimento, além de servir de material didático. 

Leia, discuta, divulgue e tire suas dúvidas. Caso as informações desta cartilha não sejam 
suficientes, ligue para nossa central de atendimento 0800 979 3090, onde teremos o maior prazer em 
atendê-los.

Efeitos gerados pela LT energizada

Os cabos condutores (fiação) de energia elétrica que compõe as linhas de transmissão (LT), 
quando energizados, provocam efeitos eletromagnéticos dos quais se podem citar os campos elétricos 
e magnéticos – que é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, as quais estão sujeitas 
à ação de forças elétricas, de atração e repulsão. Um de seus efeitos é a radio interferência, que nada 
mais é que pequenos estalos e zumbidos. 
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Dentre os principais impactos causados pela LT energizada estão: 

• Alteração de estabilidade das vertentes: a vertente é o formato da encosta “morro”, onde as 
torres estão instaladas, promovendo a geração de escoamento superficial concentrado, geração de 
solos expostos, desestabilização das bases das torres, prejuízo aos acessos das torres e geração de 
sedimentos. 

• Redução da Biomassa Vegetal: são os cortes de diversas árvores. Este impacto deverá ocorrer 
ao longo da faixa de servidão, e nos trechos onde haverá necessidade de abertura e melhoria de 
estradas para facilitar a circulação de pessoas e veículos.

• A remoção de biomassa vegetal: inclui o corte de várias árvores, o que provocará alterações 
locais na vegetação. 

• Desmatamentos irregulares: A retirada de vegetação ocorre em virtude da ação dos donos das 
terras locais para ampliar a área de pastagem e/ou cultivo, obter um volume maior de madeira para 
aproveitamento e/ou comercialização. Muitas vezes com o objetivo de receber uma reparação mais 
elevada por parte do empreendedor através da indenização.  

• Redução da biodiversidade: significa a perda de grandes áreas de vegetação nativa - árvores 
naturais da região, onde ainda não houve interferência humana. 

• A perda da diversidade biológica dos ecossistemas acarreta a redução de valores econômicos 
diretos e indiretos associados à biodiversidade, além da diminuição e/ou extinção de serviços 
ecossistêmicos. Os valores econômicos diretos se caracterizam por aqueles produtos que são 
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diretamente colhidos e utilizados pelas pessoas, como por exemplo, madeira, frutas, folhas e óleos 
extraídos diretamente da floresta por populações locais. Os valores econômicos indiretos, por sua vez, 
são aqueles que estão relacionados aos benefícios produzidos pela diversidade da natureza viva e 
que não poderá ser utilizada pelo homem ou destruída, por ser um recurso natural. Como exemplo, 
podemos citar a manutenção da qualidade da água e do solo e o controle climático realizado pela 
vegetação não impactada; e a produção de frutos utilizados comercialmente e que só se formam 
devido à ação de polinizadores, ou seja, a passagem do pólen de um estame para o estigma da flor. 

• Redução de habitat (local onde os seres vivos, vivem): durante a vida útil da linha de 
transmissão será necessária à manutenção das torres e cabos, assim como da faixa de servidão que 
passará periodicamente por limpeza de vegetação, o que implicará com o não restabelecimento da 
formação vegetal original no local. Sendo assim, será mantida a diminuição de espaços para a fauna. 
O impacto direto da ação de limpeza regular da faixa de servidão acarretará na redução e ou perda 
destes espaços, principalmente para os pequenos animais, dentre eles, mamíferos, lagartos, e aves. 

• Risco de atritos com a população local: a insegurança causada pelos fenômenos existentes, 
por exemplo, movimentações de funcionários em áreas próximas às linhas de transmissão podem 
contribuir para a geração de atritos entre o empreendedor e a população no entorno da faixa de 
servidão. Comumente, a comunidade local tem receio de acidentes como a queda de uma torre ou até 
mesmo algum efeito negativo na saúde das pessoas que residem próximas às linhas de transmissão. 
Fonte: Estudo Ambiental LTs 138 kV Anta-Simplício e Simplício – Rocha Leão (RJ/MG)

A rádio interferência é provocada por barulhos indesejados de rádio frequência na recepção 
de um sinal, pois os campos eletromagnéticos gerados pelas linhas de transmissão podem afetar a 
recepção do sinal de rádio, TV e telefônico. Para evitar estas interferências e demais riscos existentes nas 
proximidades das linhas de transmissão é delimitada a área de proteção, chamada faixa de servidão. 
Fonte – dissertação de mestrado (Determinação da Largura de faixas de segurança de linhas de transmissão: um estudo paramétrico). 
Autor Claudenir Janderlino Souza. UFMG 2012
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Ruídos

O que permite diferenciar o ruído do conceito de som é a tolerância ao barulho, que muitas vezes 
pode variar de uma pessoa para outra. Portanto, o ruído pode ser definido como um som desagradável, 
indesejável, molestador, perturbador.

O conceito de ruído está intimamente ligado com o de poluição sonora que é um conjunto de 
todos os ruídos provenientes de uma ou mais fontes sonoras, manifestadas ao mesmo tempo num 
ambiente qualquer. Esta definição de poluição sonora é dada pelo Programa Nacional de Educação e 
Controle da Poluição Sonora – SILÊNCIO, coordenado pelo IBAMA.

O ruído das linhas de transmissão podem se intensificar durante o tempo úmido. Pode ser mais 
forte em determinada direção, também pode parecer chegar de todos os lugares de repente.

Apesar de ser muito difícil diminuir o problema do ruído, o importante é sabermos identificá-lo, 
de forma a podermos tomar algumas ações, dentre elas, posicionar as antenas externas de rádio, TV e 
telefone adequadamente.
Fonte: Rádio Interferência Proveniente de Linhas de Alta Tensão. Ricardo Micheletto Leão PUC RS 2008
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Efeitos visuais noturnos (sinalização adequada)

Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, 
destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na Norma Regulamentadora (NR) 
26 - Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir:

      a) identificação   de circuitos elétricos;

b) travamentos e bloqueios de dispositivos e 
sistemas de manobra e comandos;

  c) restrições e impedimentos de acesso;

d) os cones de sinalização delimitam as áreas de circulação 
de pessoas, veículos e movimentação de cargas;
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e) sinalização de impedimento de energização; 

f) identificação de equipamento ou circuito impedido.

Fonte: http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm

Riscos do empreendimento em operação

Para evitar riscos de acidentes é proibida a circulação de pessoas não autorizadas nas áreas 
restritas, ou seja, aquelas que não possuem treinamento técnico, nos locais com restrições ou 
limitações.

Dicas de segurança na faixa de Servidão:

O que pode ser feito na faixa de servidão: transitar livremente, inclusive com veículos de passeio, 
caminhonete e micro-ônibus; pastagens; cercas de arame e irrigação (ambas devidamente aterradas); 
porteiras para passagem; plantios convencionais de lavouras (soja, feijão, arroz, milho, mandioca, 
hortaliças) e frutíferas de pequeno porte (abacaxi, melão e melancia), além de cítricos, como laranja e 
tangerina.

A preparação do solo não deverá ultrapassar 40 cm de profundidade, porque abaixo dessa 
camada acontece a descarga elétrica dos raios que caem sobre os para-raios da linha de transmissão.  
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

As intervenções do homem no meio natural para exploração dos recursos necessários à 
sua sobrevivência e à manutenção do seu modo de vida obrigaram a formulação de um conjunto 
de regulamentações jurídicas no contexto ambiental, determinando diretrizes e restrições para as 
diferentes modalidades de uso dos recursos naturais e as metas de preservação ambiental a serem 
alcançadas. Nesta perspectiva, a legislação ambiental estabelece os parâmetros, que balizam as 
intervenções no ambiente por empreendimentos com potencial poluidor ou degradador, assim como 
permite a identificação das ações a serem realizadas pelo empreendedor, beneficiário e demais agentes 
envolvidos, para a sua regularização ambiental em conformidade com a legislação vigente.

Legislação Federal

A Constituição Federal (1988) orienta sobre as competências e a cooperação entre a União, os 
Estados e os Municípios em relação ao meio ambiente e ao aproveitamento dos recursos hídricos, 
destacando-se os artigos 23 e 24. O Art. 23 trata da competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios em:

(...)

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

  VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 
de saneamento básico;
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(...)

  XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios;

(...)

O Art. 24 trata da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal em 
legislar sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição;

 VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

 VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico         (...) (BRASIL, 1988).

Dispõe, ainda, que a competência da União é limitada ao estabelecimento de normas gerais; 
normas gerais são as precedentes do Supremo Tribunal Federal analisadas, que se trata de normas 
principiológicas, veiculadas em leis de caráter nacional, com implicações próprias de cada espécie, 
entretanto, não exclui a competência suplementar dos Estados que, quando não existir a Lei Federal, 
poderão também legislar plenamente sobre normas gerais para atender as suas peculiaridades. 
Contudo, a eficácia da Lei Estadual, neste caso, será suspensa por Lei Federal posterior, no que lhe for 
contrário.

Assim, o Poder Público, seja ele federal, estadual ou municipal, deve garantir a todos os cidadãos 
um ambiente equilibrado em consonância com o conteúdo normativo no Capítulo VI, da Constituição 
(1988), em seu único artigo – Art. 225.

Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo – se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).
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Política Nacional de Meio Ambiente 

A Lei nº 6.938, de 31/08/1981 (com alterações na Lei nº 7.804, de 18/07/1989), se refere à 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Por meio 
desta lei foi criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), cuja estrutura é composta por 
órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, responsáveis pela proteção e 
melhoria da qualidade ambiental. 

SISNAMA

Conselho de
Governo

CONAMA

Ministério do Meio Ambiente

IBAMA

Secretarias Estaduais de Meio Ambiente SMA (SP) e SEA (RJ)

Secretarias Municipais de Meio Ambiente

Figura 3: Hierarquia dos Órgãos Ambientais brasileiros.

Destaca-se ainda, na referida lei, o seu Art. 8 que, fazendo referência às áreas consideradas 
Patrimônio Nacional, estabelece que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), quando julgar 
necessário, poderá determinar a realização de estudos alternativos e das possíveis consequências 
ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, 
bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis para a apreciação dos estudos de 
impacto ambiental e respectivos relatórios, nos casos de obras ou atividades de significativo potencial 
de degradação ambiental.
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Principais finalidades e instrumentos do Processo de Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental é um importante instrumento de gestão da Política Nacional de 
Meio Ambiente. Por meio dele a administração pública busca exercer o necessário controle sobre 
as atividades humanas, que interferem nas condições ambientais. Assim, através de procedimentos 
administrativos, o órgão ambiental competente autoriza a localização, instalação, ampliação e 
operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais, consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental.
(https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questao/22430aa6-a5)

O licenciamento ambiental se realiza em um só nível de competência, compreende fases distintas, 
caracterizadas, de modo geral, pela emissão e sucessiva ou isolada de três tipos básicos de Licenças:

Licença Prévia (LP) - é a licença concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 
atividade aprovando sua localização e concepção, e atestando sua viabilidade ambiental;

Licença de Instalação (LI) - é a licença que autoriza a instalação do empreendimento ou atividade;

Licença de Operação (LO) - é a licença que autoriza a operação do empreendimento ou atividade, 
cumpridas as restrições e condicionantes das licenças anteriores e resguardadas as medidas de 
controle ambiental do projeto.

 Segundo a Resolução do Conama 01/86 dependerá de elaboração de estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental – EIA/RIMA, a ser submetidos à aprovação 
do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente.

 O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto contendo a completa descrição e análise dos 
recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental 
da área, antes da implantação do projeto, considerando:
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a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os 
tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 
atmosféricas;

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

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

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

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

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

O licenciamento é, portanto, um poderoso mecanismo para incentivar o diálogo entre os setores 
privado, social e poder público rompendo com a tendência de ações corretivas e individualizadas ao 
adotar uma postura preventiva, e proati va, com os diferentes usuários dos recursos naturais. 




