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Sumário Executivo 

 

1. O Projeto MDO-EDE: Objetivos e Escopo 

O Projeto de Melhoria de Desempenho Operacional das Empresas de Distribuição de Energia 
(MDO-EDE) do Sistema Eletrobrás visa melhorar o desempenho operacional, financeiro e 
comercial das Empresas de Distribuição de Energia (EDEs) do Sistema Eletrobrás, através da 
redução de perdas elétricas e níveis de inadimplência e da melhoria da qualidade dos serviços, 
beneficiando as populações servidas nos estados do Acre, Alagoas, Piauí e Rondônia e nos 
municípios de Manaus no Amazonas e Boa Vista em Roraima. O Projeto será implantado pela 
Eletrobrás e pelas EDEs federalizadas ELETROACRE, CEAL, Amazonas Energia, CEPISA, 
CERON e Boa Vista Energia. 

Os estados-sede das empresas de distribuição do Sistema Eletrobrás situam-se nas Regiões 
Norte e Nordeste, apresentando os maiores índices de domicílios permanentes não servidos por 
energia elétrica, e concentrando ainda parte significativa da população de baixa renda brasileira. 
São crescentes os níveis de demanda por energia elétrica nos centros urbanos destes estados, 
sentido especialmente na última década, quando se verificaram taxas anuais que, em alguns 
casos, chegam a alcançar dois dígitos. Porém, este avanço da demanda não foi acompanhado 
por investimentos contínuos na melhoria dos sistemas físicos e de gestão por parte das 
distribuidoras. Seu desempenho operacional, em geral, se caracteriza por altos índices de 
freqüência e duração de interrupções no fornecimento, por uma acentuada sobrecarga nos 
sistemas acarretando elevadas perdas técnicas, e por resultados financeiros em grande parte 
prejudicados pela dificuldade de controle de perdas não técnicas. 

O principal foco de atenção do Projeto são as áreas urbanas, seja (i) pela oferta de energia de 
melhor qualidade em áreas já servidas e formalmente integradas às redes de distribuição ou (ii) 
pela regularização do fornecimento, tanto em áreas periféricas, como no caso de grandes 
consumidores industriais, comerciais e de serviços em áreas consolidadas. 

A estrutura do Projeto apóia-se em dois componentes, assim descritos: 

Componente 1 – Melhoria da Qualidade do Serviço e Redução de Perdas, com o objetivo de 
melhorar a qualidade do serviço, reduzir as perdas técnicas e não técnicas e aumentar a 
governança corporativa, com os seguintes sub-componentes: 

• Sub-Componente 1.1: Reabilitação e reforço nas redes de distribuição: reforma, reforço, 
construção de novos alimentadores, divisão de circuitos em redes de Média e Baixa 
Tensão, bem como a construção de novas linhas de alta tensão e subestações 
associadas (no caso do Piauí); e aquisição de equipamentos de manobra e regulação de 
tensão de redes de distribuição; 

• Sub-Componente 1.2: Implantação de infraestrutura de medição remota: aquisição e 
instalação de equipamentos de leitura com medição remota e monitoramento do consumo 
de grandes consumidores da alta, média e baixa tensão; e regularização do fornecimento 
de energia em áreas em processo de integração à malha urbana regular; e, 

• Sub-Componente 1.3: Modernização do Sistema Integrado de Gestão das Empresas 
Distribuidoras: Implantação de novos sistemas integrados de gestão, comercial e de 
serviços técnicos; atualização da base de dados dos clientes e das redes de distribuição, 
a partir de Sistema de Informação Geográfica (SIG); e, instalação de equipamentos de 
computação e outras ferramentas exigidas para a implantação/operação de um sistema 
de gestão integrado. 

Componente 2 – Fortalecimento Institucional, visando apoiar a melhoria de gestão das EDEs em 
várias frentes, incluindo: 

• Estabelecimento de um sistema de gestão comum às várias EDEs, baseado na 
gestão de resultados das empresas e, entre outros, facilitando o acesso das EDEs às 
melhores práticas internacionais; 
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• Fortalecimento da gestão socioambiental das empresas ao longo de todo o ciclo de 
projeto, através da melhoria do reforço de estruturas organizacionais, da capacitação 
técnica dos empregados e da troca de experiência entre distribuidoras no âmbito 
principalmente do setor elétrico brasileiro; 

• Apoio na execução de programas de ação social e de campanhas de comunicação, 
informando aos consumidores sobre os benefícios e responsabilidades de se 
tornarem clientes formais, assim como sobre temas como a eficiência, segurança e 
dimensões ambientais associadas ao fornecimento e uso de energia; e, 

• Apoio na implementação, monitoramento, informação e avaliação do Projeto por parte 
das EDEs e da Eletrobrás. 

 

2. As Tipologias de Intervenção do Projeto 

Do conjunto de investimentos previstos pelo Projeto, acima sumarizados, são de relevância para 
este relatório aqueles referentes ao Sub-Componente 1.1 e, em menor escala, ao Sub-
Componente 1.2, por serem passíveis de acarretar impactos socioambientais. Contudo, nesta 
fase de preparação do Projeto ainda não se dispõe, para estes sub-componentes, de 
documentos de engenharia que detalhem as intervenções físicas específicas propostas 
(doravante identificadas também como “subprojetos”). Em especial, a localização precisa e as 
características técnicas dos subprojetos – informações necessárias para uma identificação dos 
impactos socioambientais que poderão ocorrer e para a formulação de medidas mitigadoras eou 
compensatórias pertinentes – estão por ser definidas. 

Desta forma, no âmbito da preparação do Projeto MDO-EDE, este Estudo de Impacto 
Socioambiental (EISA) realizou uma avaliação socioambiental para três diferentes tipologias de 
intervenção (ou de subprojetos), a serem financiadas pelo Projeto, quais sejam: 

• Tipologia 1: Obras de reforma, reforço e construção de novos alimentadores de redes 
de distribuição de média e baixa tensão (<34.5 kV). Tais obras visam a redução de 
perdas técnicas, abrangendo os consumidores residenciais, industriais, comerciais e 
de serviços, em áreas urbanas consolidadas já servidas por energia elétrica. Estão 
previstas em todos os seis estados-sede das empresas de distribuição. 

• Tipologia 2: Obras de aquisição e instalação de equipamentos de leitura de medição 
remota e monitoramento do consumo de grandes consumidores, de Alta, Média e 
Baixa Tensão (<138 kV), em áreas urbanas consolidadas já servidas por energia 
elétrica, assim como a regularização do fornecimento de energia em áreas em 
processo de integração à malha urbana. Tais obras visam a redução de perdas não-
técnicas, abrangendo consumidores residenciais (inclusive de baixa renda), 
industriais, comerciais e de serviços. Estão previstas em todos os seis estados-sede 
das empresas de distribuição. 

• Tipologia 3: Obras para construção de novas Linhas de Distribuição (LD) de Alta 
Tensão (69 kV) e Subestações (SE) associadas, por meio de conexões interurbanas. 
Visam a melhoria da qualidade e da confiabilidade do suprimento, em áreas rurais em 
que o sistema está hoje sobrecarregado e/ou em áreas em que o mercado vem 
sofrendo grande expansão. Estão previstas exclusivamente em cinco regiões do 
estado do Piauí. 

 

3. Possíveis Impactos Socioambientais das Tipologias de Intervenção 

3.1 Tipologias 1 e 2 

Em todas as EDEs, estas tipologias envolvem obras em ambientes urbanos. De modo geral, são 
previstas intervenções de pequeno ou médio porte em redes de distribuição existentes, não 
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interferindo em ambientes naturais. O conjunto das intervenções aí propostas compreende cerca 
de 85% do total do investimento do Projeto. Tais intervenções deverão gerar impactos 
transitórios mínimos, relacionados aos efeitos e transtornos no período de obras, seja pela 
substituição de condutores, troca de medidores e outros equipamentos; ou, ainda, aos riscos de 
acidentes associados ao manejo de equipamentos elétricos e riscos pelo manuseio inadequado 
de produtos perigosos (óleo mineral isolante e outros), na troca de transformadores. Os impactos 
negativos são localizados, transitórios e de caráter pouco significativo, decorrentes 
principalmente das atividades inerentes à execução de obras. O impacto de maior relevância, em 
face do alto volume previsto, é a geração de resíduos provenientes do desmanche de 
equipamentos. A mitigação deste impacto requererá, principalmente, cuidados adequados 
durante a execução das obras, dentre eles: o acondicionamento apropriado de materiais e 
equipamentos; a coleta, acondicionamento, transporte e descarte adequado de resíduos; e 
ações de comunicação social. 

Os investimentos correspondentes à Tipologia 2 priorizarão os casos de consumidores de alta e 
média renda, aos quais se pode atribuir cerca de 85% das perdas não-técnicas. Os casos 
restantes requerem a regularização de serviços de energia elétrica em áreas de baixa renda, 
informais, em geral situadas na periferia urbana, e que vêm sendo incorporadas à malha urbana 
formal pelos governos municipais correspondentes. Nestes casos, a regularização do serviço 
implica na substituição de redes improvisadas, na introdução de medidores e na cobrança da 
energia consumida. Dois impactos potenciais são: (i) algum reassentamento em casos em que 
não exista um arruamento definido; e, (ii) um ônus adicional mensal sobre o orçamento familiar. 
Embora improvisados, os assentamentos periféricos visitados, na sua maioria, contam com 
arruamento, não se prevendo, portanto, a necessidade de reassentamento. A obrigação de 
pagamento da conta de luz poderá constituir um impacto efetivo para algumas famílias, 
parcialmente compensado pela tarifa “social”, subsidiada, praticada pelo setor elétrico. 

Por outro lado, os benefícios esperados são de caráter mais permanente e serão percebidos, na 
sua maioria, na fase de operação do Projeto. Dentre estes estão: a melhoria da qualidade da 
energia fornecida, com a redução da frequência e duração das interrupções; a redução de riscos 
de acidentes envolvendo terceiros, dada a regularização do fornecimento de energia, 
especialmente em comunidades de baixa renda; a maior confiabilidade no fornecimento de 
energia, que permite o estabelecimento de novos negócios e maior crescimento da economia 
local; e, por fim, a melhoria da qualidade de vida da população dos estados-sede das EDEs. 

De acordo com a legislação ambiental federal e estadual, as intervenções previstas nas 
Tipologias 1 e 2 não requerem licenciamento ambiental. Vale ressaltar que os investimentos para 
a regularização do fornecimento de energia em áreas de baixa urbanização somente ocorrerão 
após atuação do Estado ou da Municipalidade na regularização fundiária das unidades 
consumidoras. 

3.1 Tipologia 3 

Nesta tipologia, por sua vez, estão previstas obras em ambientes rurais e urbanos, 
compreendendo novas interconexões urbanas, através da construção de Linhas de Distribuição 
em Alta Tensão e Subestações associadas, visando a melhoria da qualidade e da confiabilidade 
do suprimento de energia elétrica em cinco regiões do Piauí: Valença, Parnaíba, Ribeiro 
Gonçalves, Teresina e Barras. Estas obras correspondem a 7% do total do investimento do 
Projeto. 

Com base em visitas de campo realizadas para reconhecimento de um conjunto representativo 
das intervenções propostas, verificou-se que as LDs previstas no Piauí serão implantadas ao 
longo de rodovias e/ou LDs/LTs existentes (da própria CEPISA ou da Eletronorte), em áreas 
pouco densas, ocupadas predominantemente por propriedades agropecuárias, com ocorrência 
esporádica de pequenos ou médios assentamentos urbanos, já bastante consolidados. Não há 
indicação de proximidade de unidades de conservação, terras indígenas ou áreas de 
remanescentes de quilombolas. De forma geral, a implantação destas linhas não parece gerar 
impactos significativos ou irreversíveis apesar de sua extensão agregada. A boa prática que já 
vem sendo adotada pela CEPISA na definição do traçado de LDs de AT ao longo das margens 
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de rodovias federais ou estaduais, por vezes já acompanhado por outra(s) linha(s) já 
implantada(s), gera efeito cumulativo muito pequeno. Há um aproveitamento ótimo do espaço, 
devido ao compartilhamento de faixas de domínio de rodovias e de servidão, sempre se evitando 
interferência com Unidades de Conservação, mesmo que isto implique em maiores distâncias a 
serem percorridas pelas linhas. 

Na Tipologia 3 não se antevê impacto social ou ambiental significativo ou irreversível, cabendo 
todavia a adoção de cuidados durante a execução das obras. As atividades geradoras de 
impactos mais significativos relacionam-se à fase de construção com eventual abertura de novo 
acesso viário (quando da não utilização de vias já existentes), e instalação de canteiro de obras, 
com o uso compartilhado de faixas de domínio de rodovias ou de servidão de linhas existentes, 
para montagem das estruturas e lançamento de condutores, assim como a construção de 
Subestações associadas (quando for necessária a implantação de equipamentos em novas 
áreas e estas não estiverem disponíveis em SEs existentes). São previstos transtornos 
temporários de construção, com a movimentação de equipamentos, veículos, interrupção de 
tráfego, geração de ruído, eventual interrupção temporária no fornecimento de energia, além de 
riscos de acidentes na instalação de equipamentos e/ou pelo manejo inadequado do óleo mineral 
isolante, na troca de transformadores. Todos são impactos ambientais de pequena magnitude, 
abrangência local e em sua maioria reversíveis, com boas possibilidades de prevenção e 
mitigação, especialmente pela adoção de explícitos critérios ambientais e sociais na elaboração 
dos projetos. A aquisição de terrenos para a implantação de SEs já ocorreu em alguns casos; em 
outros, não apresenta desafio significativo, dada a abundância de terras desocupadas nas 
periferias urbanas onde deverão se localizar as SEs. Não se antevê a necessidade de relocação 
involuntária de famílias ou prejuízo irreparável às atividades produtivas. 

Segundo a legislação ambiental federal e estadual, para a construção de Linhas de Distribuição 
de 69 kV e SEs associadas são requeridas licenças ambientais e autorizações municipais, 
apoiadas num Plano de Controle Ambiental (PCA) ou Relatório Ambiental Simplificado (RAS). 

Quando da elaboração de projetos básicos/executivos de engenharia para os subprojetos da 
Tipologia 3, confirmar-se-á o traçado previsto, com a exata definição de eventuais interferências 
com habitats naturais ou florestas, patrimônio histórico e arqueológico, edificações comerciais, 
atividades rurais e moradias. Critérios e procedimentos adequados de concepção e implantação 
de projetos, em conformidade com o arcabouço para gestão socioambiental proposto neste 
EISA, poderão minimizar significativamente a ocorrência de impactos e garantir seu adequado 
tratamento. 

 

4. O Arcabouço para Gestão Socioambiental do Projeto 

Conforme indicado no item 2 acima, do conjunto de investimentos previstos pelo Projeto, são de 
relevância para este relatório aqueles referentes ao Sub-Componente 1.1 e, em menor escala, 
ao Sub-Componente 1.2, por serem passíveis de acarretar impactos socioambientais. 

A abordagem adotada para o manejo de impactos socioambientais do Projeto reflete o 
cronograma geral de implementação dos investimentos. No primeiro ano, os investimentos 
estarão voltados para a instalação de medidores, a preparação de projetos básicos/executivos 
das obras físicas, e a preparação de documentos de licitação – atividades que não deverão 
acarretar impactos socioambientais. Conforme indicado, a construção de obras físicas com 
potenciais impactos socioambientais deverá ocorrer somente nos anos 2 a 5 de implementação 
do Projeto. Estudos e planos de investimentos para estas obras encontram-se atualmente em 
nível de pré-viabilidade – no caso de melhorias em sistemas urbanos, áreas/bairros prioritários 
foram identificados; no caso de conexões de periferia e interurbanas, o encaminhamento das 
LDs e localização das SEs foram identificados em caráter preliminar. 

Assim, em conformidade com as políticas de salvaguardas sociais e ambientais adotadas pelo 
Banco Mundial, o EISA realizado para o Projeto resultou na proposição de um Plano de Gestão 
Socioambiental, segundo uma abordagem em três etapas seqüenciais: 
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• Durante a preparação do Projeto, como parte deste EISA, foi elaborado um conjunto 
de marcos conceituais, compreendendo critérios e procedimentos a serem adotados 
quando da preparação de subprojetos na fase de implementação do Projeto MDO-
EDE, conforme se indica abaixo: 

• Marcos de aplicação mandatória na preparação de subprojetos com potencial 
impacto socioambiental: Avaliação Ambiental, Manual Ambiental de Obras, e 
Gestão de Resíduos Perigosos e Material de Desmanche; e, 

• Marcos de aplicação eventual, quando pertinente: Reassentamento Involuntário; 
Povos Indígenas; Recursos Culturais Físicos; Habitats Naturais e Florestas; e, 
Controle de Pragas e Parasitas; 

• Durante a fase de planejamento detalhado de obras físicas, serão preparados, para 
todos os subprojetos com potencial impacto socioambiental, EISAs específicos de 
caráter simplificado, enfocando as medidas necessárias para tratar adequadamente 
eventuais impactos socioambientais identificados durante a fase de projeto 
básico/executivo. Outros marcos conceituais serão acionados quando pertinente, ou 
seja, caso se identifiquem impactos que requeiram atenção mais detalhada durante 
o processo de preparação do EISA simplificado. 

• Durante as fases de construção e operação dos subprojetos, para todas as obras 
com potenciais impactos socioambientais, especialmente aquelas da Tipologia 3, 
deverão ser adotados as diretrizes e procedimentos constantes do Manual Ambiental 
de Obras e dos marcos referentes à Gestão de Resíduos Perigosos e Material de 
Desmanche e ao. Outros marcos conceituais serão acionados quando pertinente, 
durante o processo de implantação de um subprojeto. 

A aplicação dos marcos conceituais acima elencados se dará somente nas obras com potenciais 
impactos socioambientais. Portanto, nem todos os marcos conceituais elencados serão 
aplicados a toda e qualquer obra. Cabe ressaltar que as diretrizes e procedimentos que integram 
os marcos conceituais estão em consonância tanto com a Política Operacional do Banco Mundial 
quanto com a legislação brasileira. 

A preparação dos estudos de engenharia, e consequentemente também a identificação de 
possíveis impactos socioambientais e a preparação de programas de mitigação e/ou 
compensação de impactos, será feita no primeiro ano de implementação do Projeto para um 
primeiro bloco de subprojetos, cuja construção terá início a partir do segundo ano de 
implementação do Projeto. Procedimento similar será adotado em anos subseqüentes. Para 
garantir um processo decisório efetivo e bem informado, que identifique de maneira oportuna a 
necessidade de conduzir EISAs específicos e outros estudos mais detalhados quando pertinente 
e de acordo com os marcos conceituais que integram este EISA, estão também indicados no 
Plano de Gestão Socioambiental os mecanismos e processos que deverão ser adotados na 
triagem de subprojetos durante a fase de planejamento, e na supervisão e monitoramento 
durante a fase de construção de subprojetos. 

De forma sumária, apresenta-se a seguir o conteúdo dos marcos conceituais de caráter 
mandatório, dependendo de cada Tipologia de Intervenção, na implementação dos subprojetos. 

• Avaliação Ambiental: Propõe a abordagem das questões ambientais e sociais de forma 
integrada. Considera o ambiente natural (ar, água e solo), a saúde e a segurança 
humana, e os aspectos sociais (referentes ao reassentamento involuntário, a impactos 
sobre povos indígenas e sobre a propriedade cultural) que poderão ser acarretados por 
subprojetos. A Avaliação Ambiental deverá levar em conta o conjunto de políticas, 
legislação e capacidade institucional relacionadas aos aspectos socioambientais do 
Projeto, bem como as obrigações do país, quando relevantes, no âmbito de tratados e 
acordos internacionais referentes ao meio ambiente (por exemplo, quanto ao uso de 
recursos transfronteiriços ou à mudança climática). 
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• Manual Ambiental de Obras: Embora os impactos socioambientais do Projeto possam ser 
considerados como de escala moderada a mínima, de caráter transitório e de curta 
duração, o marco conceitual para o Manual de Obras compreende um conjunto de 
procedimentos a serem seguidos, visando evitar e/ou reduzir estes impactos ao mínimo 
possível. O Manual cobre aspectos como: implantação de canteiro de obras, supressão 
de vegetação, controle de ruído, controle de tráfego, sinalização, despejo de entulho e 
restos de material. Deverá, portanto, ser incorporado como anexo aos documentos de 
licitação e contratação de subprojetos com potencial impacto socioambiental, assumindo 
a forma de obrigação contratual a ser seguida por quaisquer empreiteiros envolvidos na 
construção de obras físicas, instalação de equipamentos e aspectos correlatos passíveis 
de acarretarem impactos socioambientais. 

• Gestão de Resíduos Perigosos e Material de Desmanche: Materiais perigosos podem 
estar presentes em baterias, transformadores, capacitores e outros equipamentos usados 
na distribuição de energia elétrica. O marco conceitual apresenta diretrizes e 
procedimentos para o manuseio de equipamentos que contêm óleos, gás e substâncias 
corrosivas, que possam causar impactos negativos na saúde humana e no meio 
ambiente. Este marco conceitual é desenhado para oferecer às EDEs condições de 
identificar potenciais fontes de risco, adotar medidas preventivas e respostas imediatas de 
forma efetiva, para evitar potenciais passivos ambientais, resultantes do manejo indevido 
desses materiais. O Plano de Manejo de Resíduos Perigosos contempla: (i) avaliação 
periódica de riscos; (ii) medidas para evitar/minimizar acidentes envolvendo 
trabalhadores; (iii) planos de contingência em resposta a acidentes; (iv) planos de 
comunicação social para informar corretamente as partes interessadas; e (v) planos de 
capacitação. 

 

5. Mecanismos de Implementação do Projeto 

A Diretoria de Distribuição (DD) da Eletrobrás será responsável pela coordenação geral do 
Projeto e supervisão de sua implementação por parte das EDEs. Para tal estabelecerá uma 
Unidade de Gestão de Projeto (UGP), composta de uma equipe de técnicos, liderada por um 
Coordenador de Projeto. Esta equipe terá responsabilidades sobre os aspectos de engenharia, 
socioambientais, comunicação social, monitoramento e avaliação, dentre outros necessários à 
adequada implementação do Projeto. A UGP consolidará as informações proporcionadas pelas 
EDEs referentes ao andamento do Projeto. No tocante às atividades da área socioambiental, 
será indicado um Analista Socioambiental, responsável por assegurar, durante todo o período de 
implantação do Projeto, o cumprimento do Plano de Gestão Socioambiental, garantindo sua 
consistência com as diretrizes do Banco Mundial. 

Cada EDE será responsável pela implementação de sua parte do Projeto. Indicará um 
Coordenador Local, que servirá de interface entre a empresa e a UGP, e será responsável pela 
coordenação de atividades do Projeto, no âmbito das várias unidades funcionais da empresa, 
incluindo aquelas relevantes para o equacionamento das questões socioambientais. Esta 
responsabilidade incluirá a programação e supervisão geral da preparação dos EISAs 
simplificados de subprojetos específicos, bem como a supervisão de campo da execução de 
obras e serviços referentes às medidas de mitigação e/ou compensação socioambiental quando 
pertinentes. 

O Coordenador do Projeto, o Analista Socioambiental da UGP, e o Coordenador Local de cada 
EDE serão responsáveis, em conjunto, por: (i) coordenar as atividades socioambientais do 
Projeto nas suas respectivas empresas; (ii) fazer a triagem de subprojetos propostos, orientando 
os EISAs simplificados e a preparação de planos de mitigação e/ou compensação quando 
necessário; e, aprovando tais planos antes da contratação das obras; (iii) inspecionando e 
orientando a implementação de medidas socioambientais, requeridas pelos processos de 
licenciamento e/ou recomendadas pelo EISA simplificado; (iv) supervisionando a implementação 
do Manual Ambiental de Obras; e, (v) provendo insumos, supervisionando, monitorando e 
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avaliando a implementação do Programa de Fortalecimento Institucional no tocante aos aspectos 
socioambientais (ver item seguinte). 

A alocação de responsabilidades específicas deverá ser acordada entre o Coordenador do 
Projeto e o Coordenador Local tendo em vista os recursos e capacidade de gestão existente em 
cada EDE. Prevê-se, na fase inicial de implementação do Projeto, uma atuação mais proativa da 
Eletrobrás, no sentido de apoiar as EDEs. No decorrer do Projeto, prevê-se uma transferência 
maior de responsabilidades para estas, cabendo, no entanto, à Eletrobrás a responsabilidade 
última pela adequada implementação do Projeto. 

 

6. Programa de Fortalecimento Institucional 

Como parte das ações do Componente 2 do Projeto, e de forma complementar às ações 
propostas para mitigação dos impactos gerados pelas intervenções do Projeto, são propostas 
medidas voltadas ao fortalecimento da gestão socioambiental das EDEs e ao apoio no tocante a 
importantes desafios, em geral de longo prazo e caráter mais amplo do que os compreendidos 
pelo Projeto MDO-EDE. 

Destacam-se as seguintes ações: 

• Política da Sustentabilidade das EDEs: A diversidade das ações a serem adotadas nas 
EDEs qualifica o Projeto MDO-EDE como uma clara oportunidade de estabelecer 
diretrizes e procedimentos comuns às empresas no tocante à gestão socioambiental. Esta 
atividade terá dois principais objetivos: incorporar a dimensão socioambiental em todo o 
ciclo dos projetos de distribuição, criando produtos e serviços sustentáveis, e facilitar o 
licenciamento oportuno de futuros projetos. Será implantada de forma gradual, seguindo 
tentativamente as seguintes etapas: (i) mapeamentos dos procedimentos atuais e adoção 
dos marcos conceituais propostos no Plano de Gestão Socioambiental do Projeto; (ii) 
desenho de diretrizes detalhadas, estruturadas de acordo com cada etapa do ciclo de 
projeto, para as tipologias de projetos mais usuais nas EDEs; discussão das diretrizes 
propostas no âmbito das EDEs e da Eletrobrás – durante 2010; (iii) adoção em caráter 
piloto das diretrizes e procedimentos propostos – durante o primeiro ano de 
implementação do Projeto (2011); (iv) avaliação e ajuste – em 2012; e, (v) adoção formal 
pelas EDEs – em 2013; 

• Adequação Organizacional da Gestão Socioambiental nas EDEs: Prevê-se o 
fortalecimento da atual capacidade de gestão através do esclarecimento de competências 
e responsabilidades das várias equipes envolvidas, direta ou indiretamente, na gestão 
socioambiental; pelo reforço de equipes envolvidas ou de consultores para enfrentar as 
demandas do dia-a-dia no âmbito das EDEs; e pelo apoio que será dado pela UGP no 
tocante à coordenação geral da implementação do Projeto. Estratégias alternativas e/ou 
complementares poderão compreender parcerias com outras empresas distribuidoras 
brasileiras, acesso a recursos disponíveis através do Departamento de Meio Ambiente da 
Eletrobrás, e suporte através do Subcomitê de Meio Ambiente (SCMA) do Sistema 
Eletrobrás, que é voltado para temas de comum interesse das empresas integrantes e 
conta, dentre seus oito grupos de trabalho, um que trata especificamente das questões 
relativas aos sistemas de distribuição. 

• Desenvolvimento de Competências: Compreende principalmente o treinamento voltado 
para as questões de gestão de impactos socioambientais, dirigido às equipes de gestores 
e técnicos, por meio de cursos e seminários (aproveitando-se do sistema TV LUME). Dará 
ênfase à troca de experiências com outras empresas de distribuição, promovendo o 
reconhecimento e disseminação de boas práticas na implementação de Sistemas de 
Gestão Ambiental, gestão de riscos e outras relevantes experiências de distribuidoras 
brasileiras (por exemplo, o desenvolvimento e uso de óleo vegetal isolante em 
transformadores pela COELCE, empresa distribuidora cearense). As ações propostas 
deverão ser implementadas por meio de parcerias com outras distribuidoras, agências 
licenciadoras e universidades. 
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• Estudos Prioritários: O Projeto contempla uma seleção inicial de temas para serem 
tratados nas EDEs do Sistema Eletrobrás, por meio de estudos técnicos (eventualmente 
incluindo seminários e workshops). Dentre temas não diretamente relacionados ao 
escopo do presente Projeto, mas ainda assim relevantes à gestão das EDEs em um 
contexto mais amplo, constam, por exemplo: (i) o estabelecimento de um pequeno 
número de indicadores socioambientais a serem monitorados e divulgados 
periodicamente ao público pelas EDEs; (ii) a melhoria de acesso às bases de dados e 
SIG; (iii) prevenção e adequado manejo de invasões de faixas de domínio de LDs; (iv) 
avaliação detalhada e preparação de planos de eliminação de passivos ambientais. 
Olhando a mais longo prazo, poderiam ser tratados também temas como: (i) os aspectos 
socioambientais associados a alternativas para a reconfiguração ou gradual desativação 
de usinas termelétricas; (ii) alternativas de suprimento e fontes de energia para 
atendimento às comunidades isoladas da Região Norte por meio de energia limpa; (iii) 
avaliação de oportunidades a serem exploradas via mercado de créditos de carbono 
(Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL) ou acesso ao Fundo de Meio Ambiente 
(GEF). 

O Programa de Fortalecimento Institucional deverá ser definido no âmbito do plano anual de 
trabalho do Projeto, respondendo a temas considerados prioritários pelos gestores e técnicos 
das EDEs. O planejamento e execução de treinamentos, estudos prioritários e outras atividades 
do Programa deverão valer-se de consultorias e/ou convênios ou parcerias com instituições 
acadêmicas e setoriais de reconhecida competência técnica nos temas propostos. No caso dos 
estudos, deverá ser buscada a participação ampla das equipes das EDEs, e uma estreita 
interação com instituições vinculadas e outras partes interessadas. A preparação destes estudos 
levará em conta as diretrizes socioambientais do Banco Mundial no que diz respeito às 
intervenções físicas e/ou políticas propostas, em especial no tocante à avaliação de potenciais 
impactos, desenho de programas de mitigação e compensação, e consulta ao público 
interessado. 

 

7. Consulta Pública e Comunicação 

Como parte do processo de preparação do Projeto e deste EISA, foi realizada uma consulta 
pública em Manaus em Dezembro de 2009. Outra consulta está prevista para ser realizada em 
Teresina (Piauí) em Janeiro de 2010. Tais consultas contam com a participação de 
representantes de órgãos ambientais e outras organizações governamentais, acadêmicas e da 
sociedade civil. Da agenda consta a discussão dos objetivos, escopo e cronograma de 
implantação do Projeto, dos impactos socioambientais previstos, e das ações propostas para 
mitigar e/ou compensar tais impactos. Uma vez finalizada a rodada de consultas, seus resultados 
serão reportados e sugestões incorporadas ao EISA onde pertinente. 

Durante a implementação do Projeto, à medida em que ficarem definidos os subprojetos e seus 
potenciais impactos, deverá ser acordada também a estratégia a ser seguida para a realização 
de reunião pública nos locais de implementação dos subprojetos de Tipologia 3. No caso das 
LDs de alta tensão e de SEs associadas (Tipologia 3), a legislação brasileira requer a realização 
de reunião pública; para os demais subprojetos (Tipologias 1 e 2), esta prática não é requerida. 

Está prevista, no entanto, a preparação de um Plano de Comunicação, como foco em 
campanhas dirigidas ao público-alvo das intervenções. O objetivo dos programas deste Plano é o 
suporte à implementação do Projeto, através do envolvimento de consumidores direta ou 
indiretamente beneficiados ou afetados pelas intervenções propostas. Os programas ajudarão a 
conscientizar o público e gerar consenso sobre a importância de se reduzir as perdas técnicas e 
não-técnicas dos sistemas de distribuição, criando um ambiente favorável a uma gradual 
eliminação de comportamentos inadequados, de parte de pequenos e grandes consumidores. 
Deverão promover a criação de uma imagem para o Projeto, sintonizando-a com as principais 
mensagens ao público, e preparando-o para uma mudança em seu relacionamento com as 
EDEs.  
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Executive Summary 

 

1. Eletrobras Distribution Rehabilitation Project: Objectives and Scope 

The Eletrobrás Distribution Rehabilitation Project for the Distribution Companies (DisCos) of the 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS) aims to improve DisCos’ operational, financial 
and commercial results, by the reduction of electricity and billing losses, as well as the 
improvement in the quality of energy supply to the populations of the States of Acre, Alagoas, 
Piauí, and Rondônia, and the cities of Manaus, in Amazonas, and Boa Vista, in Roraima. The 
Project will be implemented by Eletrobras and the DisCos: ELETROACRE, CEAL, Manaus 
Energia, CEPISA, CERON and Boa Vista Energia.  

The DisCos are based in states of the North and Northeast Region, which have the highest 
number of permanent dwellings without electric energy supply, and significant concentration of 
low income residents. The demand for electric energy has been growing fast in the urban areas, 
as particularly proved in the last decade, when a two- digit growth index was reached. But the 
increase in demand has not been followed by continuous investments of the DisCos on the 
rehabilitation of hardware and management systems. In general, their operational results have 
been showing important frequency and duration of energy interruptions, a serious overload of the 
systems, which leads to significant technical losses and unsatisfactory financial results, due to the 
difficulty to control non-technical losses. 

The Project is mainly focused on urban areas, aiming at (i) enhancing the quality and 
rehabilitation of energy offer to those areas already supplied and formally integrated to the 
distribution grid, and (ii) the regularization of energy supply, not only to consumers at peripheral 
areas, but to large consumers in the industrial, commercial and service sectors in consolidated 
areas. 

The structure of the Project is based on the two following components: 

Component 1 - Service Quality Improvement and Loss Reduction: designed to improve the quality 
of service; reduce technical, non-technical and billing losses; and enhance corporate governance, 
through the following sub-components: 

• Sub-Component 1.1: Rehabilitation and reinforcement of distribution network: 
rehabilitation, reinforcement, building of new energy suppliers, division of circuits in High, 
Medium and Low Voltage distribution grid, as well as the building of new High Voltage grid 
and substations (in Piaui); procurement of maneuver equipment and distribution grid 
voltage regulation; 

• Sub-Component 1.2: Advanced metering infrastructure: procurement and installation of 
automatic meter reading; telecommunication systems to manage metering, reading and 
monitoring consumption of large consumers of High, Medium and Low Voltage; and 
regularization of energy supply to areas in the process of integration to the regular urban 
network; and 

• Sub-component 1.3: Modernization of DisCos Management Information System: 
implementation of new management information systems for commercial activities, 
technical services; updating of the client database and distribution network based upon 
Geographic Information System (GIS); hardware and software and other tools required for 
implementation/operation of integrated client management system. 

Component 2 – Institutional Strengthening: to support the Discos with managerial capacity to: 

• Establish a result-based management system, common to the various DisCos, to allow, 
among other results, the access to global best practices  

• Strengthen the DisCos for internal social-environmental management programs 
throughout project cycle, by the improvement of organizational structures, technical skills 
development and the exchange of experiences among Distribution Companies in the 
scope of the Brazilian electric sector 
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• Promote social action programs and communication campaigns to inform consumers 
about the advantages and responsibilities of becoming formal clients, as well as about 
issues related to efficiency, safety and environmental dimensions associated to the supply 
and use of electric energy; and 

• Project implementation, monitoring, information and appraisal by the Discos and 
Eletrobrás. 

 

2. Project Intervention Typologies 

From the set of the above abridged proposed investments by the Project, those within Sub-
component 1.1 are of relevance for the present report, considering their potential social-
environmental impacts. In smaller scale, are the investments in Sub-component 1.2. 
Nevertheless, at this preparation phase, the sub-components detailed engineering and physical 
interventions (here onward identified as sub-projects) are to be developed, particularly the 
interventions precise location and technical characteristics, essentials to identify potential social-
environmental impacts, and to define pertinent mitigation and/or compensatory measures to be 
adopted. 

Therefore, in the scope of this Eletrobrás Distribution Rehabilitation Project for the Distribution 
Companies, this Environmental Assessment Study (EAS) has produced a social-environmental 
assessment for three different typologies of interventions (or sub-projects) to be sponsored by the 
Project, which are: 

• Typology 1: Reinforcement, rehabilitation and the building of new energy suppliers of 
Medium and Low Voltage (<34.5 kV) distribution grid. Such interventions aim to reduce 
technical losses in consolidated urban areas already supplied with electricity 
encompassing residences, industries, and commerce and service sectors. The 
interventions are expected to be developed in the six DisCos; 

• Typology 2: Procurement and installation of automatic meter reading and consumption 
monitoring of large consumers of High, Medium and Low Voltage (<138 kV) in 
consolidated urban areas already supplied with electricity, as well as the regularization of 
energy supply to areas in the process of integration to the regular urban network. The 
interventions aim to reduce non-technical losses encompassing dwellings (including low 
income), industrial, commercial and services. They interventions are also expected for the 
six DisCos; 

• Typology 3: Building of new High Voltage (<69 kV) Distribution Grid and associated 
Substations (SS) in interurban connections. The interventions aim at the improvement of 
quality and reliability of energy supply, in rural areas provided by already overloaded 
energy systems and/or large market expansion. The interventions will affect five regions of 
the State of Piauí, exclusively. 

 

3. Intervention Typologies Potential Social-Environmental Impacts  

3.1 Typologies 1 and 2 

These two typologies interventions involve the urban areas in all six DisCos. On the whole, the 
expected interventions are of relatively small and medium scale in already existing distribution 
grids, not affecting natural environments.  The set of proposed interventions equates about 80% 
of the entire Project investments. Such interventions are of minimum transitory impacts, mainly 
associated to the effects and inconveniences of the building phase. This is particularly related to 
the substitution of cables, installation of automatic meter reading and ancillary equipment; or to 
the risks in handling electric equipment or mishandling hazardous material (isolating mineral oil 
and others), in the substitution of currently transformers.  Negative impacts are confined, 
transitory and of little significance, mainly as a result of the inherent activities at the time of the 
interventions. The most relevant impact may be caused by the generation of solid remnants 
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considering a high volume of discharged equipment. The mitigation actions call for 
environmentally satisfactory building processes, careful handling and storage of removed 
materials and equipment, appropriate collecting, packing, transportation and discharge of residual 
leftovers. In addition, suitable social communication actions will be necessary. 

Investments related to Typology 2 focus, as priority, high and average income consumers, 
considering that those have been responsible for about 85% of non-technical losses. The 
remaining cases require the regularization of energy services in peripheral areas, of informal 
economy and low income consumers. In these cases the regularization of electricity supply 
indicates the substitution of improvised grids, meter reading and billing. Two foreseen potential 
impacts can be: (i) resettlement in case of undefined street contour and limits; and (ii) monthly 
additional onus on family budget. Although improvised, the majority of visited peripheral 
settlements have defined street contours, not necessarily requiring resettlements. Paying the light 
bill may represent an effective burden to some families, partially compensated by the “social” 
subsidized tax, practiced by the electric sector. 

On the other hand, expected benefits are of permanent character at the Project operation phase. 
Amongst them there is the service quality improvement; reduction of the risks of accidents 
involving other people, due to the regularization of energy offer, particularly for low income 
communities; reliance in the energy supply to support local new business and economic growth; 
and the ultimate target that is the improvement of life quality of the societies encompassed by the 
six DisCos. 

According to federal and states environmental laws, Typology 1 and 2 proposed interventions 
require environmental license. It is worth mentioning that investments, as a whole, will only occur 
after the regularization of the consuming unit properties by the state or the municipality. 

3.2 Typology 3  

Typology 3 interventions refer to rural and urban areas, comprising new urban connections, by 
the building of High Voltage Distributions Lines and associated Substations, aiming at the 
improvement of quality and reliance of electricity supply for five of Piauí’s municipalities: Valença, 
Parnaíba, Ribeiro Gonçalves, the capital Teresina and Barras. Those interventions represent 7% 
of total Project investments. 

Based on field surveys in Piaui to prospect the set of necessary investments, the required DLs 
will be stretched out along the highways or the existing trail of CEPISA’s or Eletronorte’s DLs or 
TLs. Those are areas of low demographic concentration, based on agribusiness, with a few 
already consolidated small urban settlements. There is no indication of conservation areas in the 
surrounding countryside, neither indigenous lands nor remnant quilombolas (fugitive slaves’ 
communities of the colonial period, whose descendants still dwell). On the whole, the impact of 
the interventions is not significant or irreversible, despite the aggregated large extension. CEPISA 
good practices of projecting DLs and TLs track way along highways, sometimes already being 
used by other electric lines, usually generates small cumulative effect. In sharing free ground 
passages, roads and highways, there is an optimum space-service ratio, always sidestepping 
Conservation Units, even if it means longer distances to be covered. 

For Typology 3 there have not been foreseen significant or irreversible social or environmental 
impacts. The potential impacting activities are predicted at the building phase, when new access 
routes may be necessary (when existing routes cannot be used), in the opening of new building 
plots for structures assembling and launching conductors, as well as the setting up of new 
Substations (when new equipment is installed in pristine areas where there is no other existing 
SS). The interventions inconveniences suggest only temporary disturbances, with the shifting of 
equipment, traffic of vehicles and short hold-ups, with some consequent noise, temporary energy 
interruption, besides the risks in handling electric equipment or mishandling hazardous material 
(isolating mineral oil and others), in the substitution of currently transformers.  Those are all local, 
irrelevant and reversible environmental impacts, of easy prevention and mitigation measures, 
particularly if explicit social-environmental criteria are adopted throughout projects elaboration. 
Procurement of plots of land to implement SS has already occurred in some cases, but generally 
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this is not a challenge considering the abundance of unoccupied land in peripheral urban areas 
where the SS shall be placed. There has not been expected the need of families involuntary 
resettlement or irreparable prejudice to productive activities. 

According to federal and state legislation, construction of DL (69 kV) and associated Substations 
demand environmental license and municipal authorization, supported by a Plan of Environmental 
Control (PEC) or a Simplified Environment Report (SER). 

When basic/executive engineering projects for Typology 3 sub-projects are concluded, the exact 
definition of the DL and TL track way will be provided, and possible interventions on natural 
habitats, forests, historic and archeological patrimony, commercial buildings, and residential 
areas can be identified. Project concept and implementation with adequate criteria and 
procedures, in accordance with the social-environmental framework proposed by this EAS, can 
significantly reduce impacts and ensure suitable treatment. 

 

4. Project Social-Environmental Management Framework 

According to the above item 2, of the set of investments foreseen for the Project, the relevant 
ones, in what this report is concerned, are those related to Sub-Component 1.1, and, in a smaller 
scale, to Sub-Component 1.2, since social-environmental impacts are potentially expected. 

Project social-environmental management approach reflects the general chronogram of 
investments. First year investments are characterized by activities that do not offer the risk of 
socio-environmental impacts, which are: installation of meters; preparation of basic/executive 
intervention projects; and elaboration of environmental licenses. As mentioned before, civil works 
which may lead to potential socio-environmental impacts will only occur from years 2 to 5 of 
Project implementation. Investment studies and plans for each intervention are still at pre-viability 
level – urban systems rehabilitation priority areas have already been identified; the track way of 
DLs for peripheral and interurban connections, and SS locations have been preliminary identified.  

According to the World Bank Safeguards the Project’s Environmental Assessment Studies 
proposes a Social – Environmental Management Plan, as stated by three sequential phases:  

• As part of this EAS, the preparation of the Project has elaborated a set of conceptual 
frameworks, focusing the criteria and procedures to be adopted when preparing sub-
projects, at DisCos Project implementation: 

o Mandatory frameworks for any sub-project planning: Environmental Appraisal; 
Environmental Manual for Civil Works, and Management of Hazardous Material 
and Equipment Remnants; and 

o Eventual application frameworks, when pertinent: Involuntary Resettlement; 
Indigenous People and other Ethnic Groups; Physical Cultural Resources; Natural 
Habitats and Forests; Pest Management; 

• During interventions identification phase, for each sub-project that may lead to potential 
socio-environmental impacts, there will be a specific simplified EAS, focusing the 
necessary measures to adequately treat each eventual social-environmental impact 
pointed out by the basic/executive project, in case some occurrence may draw specific 
attention during the preparation of simplified EAS. 

• At sub-projects building and operation phase, for all interventions that may lead to socio-
environmental impacts, particularly those of Typology 3, the Environmental Manual for 
Civil Works designed criteria and procedures must be adopted, as well as those at the 
Management of Hazardous Material and Equipment Remnants. Other conceptual 
frameworks will be called if necessary, during sub-project implementation process. 

The application of the above conceptual frameworks is due in the case of interventions that may 
lead to potential environmental impacts. Therefore, not all of the enrolled conceptual frameworks 
are applicable to the proposed interventions. It is worth emphasizing that Project’s conceptual 
frameworks guide-lines and procedures are in allegiance to the World Bank Operational Policies 
and the Brazilian legislation. 
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Engineering studies and the consequent identification of possible social-environmental impacts 
and pertinent mitigation and/or compensatory measures will be developed in the first year of 
Project implementation, for a first block of sub-projects, whose building process will start in its 
second year. Similar procedures will be adopted in the subsequent years. To ensure decision-
making well informed process and effectiveness, with clear identification of the need of specific 
EAS and other pertinent detailed studies, according to the conceptual frameworks in this EAS, it 
is well established in the Social-environmental Management Plan the mechanisms and 
procedures to be adopted, when grading the sub-projects, either at the planning phase, as in the 
supervision and monitoring the building phase of the sub-projects. 

The content of sub-projects mandatory conceptual frameworks is briefly presented bellow. 

• Environmental Impact Assessment: Proposes an integrated approach of the 
environmental and social issues. Considers natural environment (air, water and soil), 
health and human safety, and social aspects (inherent to involuntary resettlement, 
indigenous peoples and physical cultural resources) which may be called for in sub-
projects. The Environmental Impact Assessment will take into consideration the set of 
policies, legislation and institutional capacities related to Project’s social-environmental 
aspects, as well as the obligations with the country, when relevant, in the scope of 
international environmental treats and agreements (i.e. international boarder resources 
and climate changes). 

• Environmental Manual for Civil Works: Although Project’s social-environmental impacts 
are mostly transitory and of short duration, envisaged as being the result of the small-to-
medium-scale construction activities, the conceptual framework for the Environmental 
Manual for Civil Works comprises a setoff procedures to be followed by the building 
companies, aiming at avoiding and/or reducing impacts to their minimum. The Manual 
guidelines cover the various aspects, such as: location of construction plots, vegetation 
clearance, noise, traffic control, safety signaling, disposal of construction debris and waste 
material. It is to be incorporated in the bidding documents for civil works that may lead to 
potential socio-environmental impacts. Compliance with the practices outlined in the 
Manual will be a contractual obligation of the contractors, being it for civil works, 
equipment installation or any other interventions that may cause social-environmental 
impacts. 

• Management of Hazardous Material and Equipment Remnants: Hazardous material may 
be present in batteries, transformers, capacitors and other equipment used in distribution 
systems. The framework covers guidelines and procedures for the handling of equipment 
that contain oils, compressed gas, corrosive substances, SF6, and other hazardous 
substances, that may negatively impact human health and the environment. The 
framework is meant to ensure that DisCos screen facilities for potential sources of risk, 
prevent or respond to accidents in a timely and effective manner, and avoid or address 
potential liabilities resulting from improper management over time. The Hazardous 
Materials Management Plan proposes (i) periodic risk assessment; (ii) measures to avoid 
or minimize accidents involving workers or others; (iii) contingency plans in response to 
accidents; (iv) social communication programs to inform relevant stakeholders; and (v) 
capacity building and awareness raising programs.  

5. Project Implementation Mechanisms 

Eletrobrás Distribution Directory will be responsible for the Project general coordination and the 
supervision of its implementation by the DisCos. To accomplish this task a Project Management 
Unit (PMU) will be established, being the technical team lead by a Project Coordinator. This team 
will be responsible for the issues related to engineering, social-environmental impacts, social 
communication, monitoring and assessment, among other necessary measures to the adequate 
Project implementation. The PMU will consolidate information provided by the DisCos about the 
development of the Project. To deal with the social-environmental area, a Social-environmental 
Analyst will be nominated for the whole period of Project implementation and Social-
environmental Management Plan, to ensure consistency with the World Bank frameworks. 
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Each DisCo will be responsible for the implementation of its part in the Project. It will nominate a 
Local Coordinator, as the interface between the DisCo and the PMU, and will be responsible for 
the coordination of Project activities, within the reach of the Company’s various functional units, 
including those relevant ones for the alignment of social-environmental issues. The scope of the 
responsibility should involve organization and general supervision of the preparation of simplified 
EAS for specific sub-projects, as well as the field supervision of works and services development 
related to mitigating and/or compensatory measures, whenever necessary. 

Project Coordinator, PMU Social-environmental Analyst and each DisCo Local Coordinator will 
respond, as a team, for: (i) coordination of Project social-environmental activities in their 
respective Companies; (ii) determining proposed sub-projects, orienting simplified EAS and 
preparing mitigating and/or compensatory measures, when necessary; and approving those plans 
before civil works contracts; (iii) inspecting and guiding the implementation of social-
environmental measures required by environmental license processes or recommended by the 
simplified EAS; (iv) supervising the implementation of the Environmental Manual for Civil Works; 
and (v) providing elements, supervising, monitoring and evaluating the Institutional Strengthening 
Program in its social-environmental aspects (see item 6). 

Specific responsibilities will be established by the Project Coordinator and the DisCo Local 
Coordinator according to each DisCo existing resources and skills management. At Project 
implementation initial phase, it is expected Eletrobrás commitment with its support to the DisCos. 
Throughout Project development it is expected a major transference of responsibilities to the 
DisCos, although it is Eletrobrás ultimate responsibility the adequate Project implementation. 

 

6. Institutional Strengthening Program 

As part of the Component 2, and as complementary to Project interventions proposed mitigating 
actions, it has been envisioned a set of measures to strengthen DisCos social-environmental 
management, particularly in support to important and sometimes long term challenges and wider 
range than those embraced by the Project. 

The following actions have been enhanced: 

• DisCos Sustainable Policy: the diversity of actions to be adopted by the DisCos qualifies 
this Project as a clear opportunity to establish common directions and procedures 
concerning social-environmental management. This activity will have two main objectives: 
to incorporate social-environmental dimensions in the whole of distribution project life 
cycle, creating sustainable products and services, and to facilitate opportune licensing in 
future projects. This policy will be implemented gradually, according to the following 
attempts: (i) mapping the actual procedures and adopting the conceptual frameworks 
proposed by the Project Social-environmental Management Plan; (ii) designing of detailed 
guide lines, structured according to each stage of project cycle, and DisCos usual project 
typologies; discussion of proposed frameworks by the DisCos and Eletrobrás throughput 
2010; (iii) adoption of the proposed actions and procedures as a pilot plan – during the 
first year of Project implementation (2011); (iv) assessment and adjustment - in 2012; and, 
(v) formal adoption by the DisCos - in 2013; 

• Adequacy of the DisCos Organizational Social-Environmental Management: the 
strengthening of the management capacities is reached by the acknowledgement of 
competences and responsibilities from the various teams involved, directly or indirectly 
with social-environmental management; by the effort of teams and consultants to face 
DisCos every day demands; and with the support given by the PMU as general 
coordinator of Project implementation. Alternative strategies and/or complementary ones 
may lead to partnerships with other Brazilian distribution companies, in the access of 
available resources through Eletrobrás Environment Department, or the Eletrobrás 
System Environment Subcommittee, which, besides being dedicated to its companies’ 
common interest issues, counts on specific distribution questions, among its eight groups. 
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• Development of Competences: the training on environmental and social impact 
management issues and best practices, targeting both managers and technical staff, 
through courses, seminars or TV LUME (an internal VC and TV system that Eletrobrás 
has recently set up), tapping into the experience of other DisCos in Brazil. The topics to be 
addressed comprise environmental regulations, implementation of Environmental 
Management Systems, environmental risk management, and environmental audits. Other 
recent relevant experience from other distribution companies in Brazil includes the use of 
isolating vegetable oil in transformers by COELCE in Ceará. These programs may be 
implemented through partnerships with other DisCos, environmental licensing agencies, 
and universities. 

• Leading Studies: the Project contemplates a selection of themes to be developed by the 
DisCos, as technical studies (eventually seminars and workshops). On a wider range 
there is: (i) the establishment of a reduced number of social-environmental indexes to be 
monitored and periodically disclosed to the public by the DisCos; (ii) improve access to 
data base and GIS; (iii) management and prevention of invasion at the DLs track way; (iv) 
detailed appraisal and elaboration of environmental liabilities elimination plans. In long 
term other themes could be dealt with, such as: (i) social-environmental issues associated 
to alternatives for gradual demobilization of thermoelectric mills; (ii) electricity alternative 
supply and sources, to isolated communities in the northern region, with clean energy; (iii) 
assessment of opportunities to be explored via the potential market for Carbon Credit 
(Clean Development Mechanism) or access to the National Environment Fund. 

The Institutional Strengthening Program is to be defined in the scope of the Project annual work 
plan, in answer to priority issues presented by DisCos managers and technical staff. The training 
planning and development, the leading studies and other Program activities will rely on 
consultancy and/or in partnership with academic institutions of acknowledged technical 
competence in the proposed issues. Concerning leading studies (those of priority) there should 
be enhanced full participation of DisCos teams, in straight interaction with associated institutions 
and stakeholders. The preparation of the studies agenda will follow the World Bank social-
environmental policies concerning civil works and/or proposed policies, particularly in the 
assessment of potential impacts, definition of mitigating and compensatory programs, public 
audience. 

7. Public Audience and Communication 

As part of Project elaboration and this EAS, a public audience was carried out in Manaus, in 
December 2009. Another public audience is appointed to January 2010, in Teresina (Piauí). The 
audiences count on the participation of environmental agencies, governmental organizations, as 
well as academic institutions and society representatives. The Audience agenda is related to 
Project objectives, scope and implementation chronogram, besides foreseen environmental 
impacts and proposed mitigating or compensatory actions. When the public audiences are 
concluded, the results will be reported and the suggestions incorporated to the EAS, wherever 
pertinent. 

During Project implementation, as Typology 3 subprojects and associated potential impacts are 
defined, it is advisable to devise a strategy for the public meetings to be summoned at 
subprojects implementation places. The case of High Voltage DLs and associated SS (Typology 
3), Brazilian legislation demands public audiences; to the other subprojects (Typology 1 and 2) 
they are not required. 

Nevertheless, an Integration and Social Communication Program is anticipated, focusing 
campaigns for the interventions target public. The programs in this Plan aim to give support to 
Project implementation, with the involvement of direct and indirect beneficiary consumers, or 
those affected by the proposed interventions. The programs will help communities to 
acknowledge the importance of the reduction of technical and non-technical losses for the 
distribution systems, creating a favorable ambience and gradual elimination of inadequate 
behavior, from small and large consumers. The programs will also help to promote an image to 
the Project, in harmony with the main messages to the public, in order to prepare the people to 
the changeover of their relationship with the DisCos.  
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I. DESCRIÇÃO DO PROJETO MDO-EDE 

I.1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO MDO-EDE 

Com grande população e forte crescimento industrial, o Brasil detém o maior mercado de 
eletricidade na América do Sul, com consumo total no ano de 2008 comparável ao do Reino 
Unido (385 TWh) e representando cerca de 40% do consumo da região da América Latina e 
Caribe. O sistema brasileiro de geração é fortemente dominado por usinas hidrelétricas, com 
rede de transmissão integrada com mais de 80 mil km de linhas de alta tensão (acima de 230 
kV). A distribuição de energia é um serviço público regulado pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL que atualmente opera com 64 empresas prestando serviço a cerca de 60 
milhões de clientes residenciais, comerciais e industriais.  

No entanto, ainda são muitos os domicílios não servidos por energia elétrica. Com um taxa de 
atendimento de 97% da população brasileira em 2006 (Relatório OLADE, 2008), superior à 
média alcançada pela América Latina e Caribe (94%, em 2005), há cerca de 6 milhões de 
pessoas sem acesso ao serviço, localizadas em áreas rurais, principalmente nas regiões Norte e 
Nordeste do país. Alguns estados da Amazônia são supridos pelos chamados “sistemas 
isolados”, não conectados ao sistema interligado nacional, baseados na geração de pequenas e 
médias usinas hidrelétricas e usinas térmicas a óleo. 

Nos anos de 2001 e 2002, o Brasil viveu uma grave crise energética devida, entre outros fatores, 
aos vários anos de baixa pluviosidade e atrasos na implantação de novas instalações geradoras 
e de transmissão. Esta crise foi seguida por uma nova onda de reformas em 2003 e 2004 que 
tinham como objetivo atrair investimentos privados e de longo prazo na geração e transmissão 
para garantir o fornecimento sustentável. O papel da ANEEL, como órgão de regulação e 
vigilância do setor elétrico, foi aperfeiçoado e a Empresa de Pesquisa Energética - EPE foi criada 
como órgão de pesquisa e planejamento sob a coordenação geral do Ministério das Minas e 
Energia - MME na definição de uma política de fortalecimento do setor. Estas reformas foram 
bem sucedidas, atraindo capital privado, principalmente para investimentos em nova infra-
estrutura, mas também para as alienações. A proporção dos ativos de geração do Brasil nas 
mãos de investidores privados atingiu cerca de 40%. O capital privado também está sendo 
investido na transmissão e os investidores privados já detêm participações minoritárias em 
empresas de transmissão local que ainda funcionam sob o controle da Eletrobrás. 

Criada em 1962, a Eletrobrás, majoritariamente controlada pelo governo federal, é hoje uma 
empresa respondendo: 

• Pela geração e transmissão de três de suas principais subsidiárias (CHESF, FURNAS, 
ELETRONORTE) com uma participação de 38% da capacidade instalada de geração e 
56% de quota do mercado de transmissão; 

• Cinqüenta por cento de Itaipu (a outra metade pertence ao Paraguai), uma das maiores 
usinas hidrelétricas do mundo, com uma capacidade instalada de 14 GW é também uma 
das empresas que compõe o sistema Eletrobrás; 

• Pela CGTEE e pela Eletronuclear criadas para o desenvolvimento estratégico de suporte 
de geração térmica a carvão e nuclear, respectivamente; 

• Pelo CEPEL, o maior centro de pesquisa da eletricidade no hemisfério sul; e, 
• Por seis Empresas de Distribuição (incorporadas em 1996), localizadas nos estados mais 

pobres do país, quais sejam: (i) Alagoas/CEAL, (ii) Roraima/Boa Vista Energia, (iii) 
Piauí/CEPISA, (iv) Rondônia/CERON, (v) Acre/ELETROACRE e (vi) 
Amazonas/Amazonas Energia (anteriormente CEAM e Manaus Energia). 

As seis Empresas de Distribuição geridas pela Eletrobrás atualmente fornecem energia a pouco 
mais de 3 milhões de clientes em algumas das regiões mais pobres do Brasil. A Figura 1, a 
seguir apresentada, indica a situação geográfica dos estados-sede das EDEs. 
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Figura 1 – Localização das Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás 

 

Fonte: Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás, 2009. 

Boa parte do sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema 
hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos 
proprietários, denominado Sistema Interligado Nacional (SIN). Este sistema atende por meio de 
redes interligadas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, o que permite grande 
eficiência na gestão dos recursos e fontes energéticas, além de propiciar uma maior 
confiabilidade e segurança de suprimento. O SIN é formado pelas empresas das regiões Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte, incluindo as empresas CEAL 
(Alagoas), CEPISA (Piauí), CERON (Rondônia) e Eletroacre (Acre); as duas últimas 
incorporadas ao SIN em Outubro de 2009. Menos de 5% da capacidade de produção de 
eletricidade do país encontram-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados 
principalmente na região amazônica. 

Os Sistemas Isolados estão localizados de forma esparsa, predominantemente na região 
amazônica, abrangendo uma área de concessão de mais de 2,2 milhões de km2 (mais de 26% 
do território nacional) e uma população de 11,6 milhões (ou 6% da população do país, incluindo 
o pólo industrial de Manaus). No entanto, estes representam apenas 4,5% do consumo de 
energia elétrica do país (17,2 TWh). Atendidos, na sua maioria, por meio de geração termelétrica 
a diesel, tais sistemas operam com elevado custo para as Concessionárias, tanto no que se 
refere à operação e manutenção das usinas, quanto na aquisição do combustível e 
investimentos necessários à prestação do serviço. Diferente dos Sistemas Isolados, o Sistema 
Interligado Nacional atende por meio de redes interligadas de transmissão e de distribuição de 
energia elétrica, o que permite grande eficiência na gestão dos recursos e fontes energéticas, 
além de propiciar maior confiabilidade e segurança de suprimento. 

Devido a estes custos elevados e à predominância de consumidores de baixa renda, as 
empresas recebem um apoio financeiro significativo por parte do Governo no âmbito da política 
nacional de subsídios aos consumidores de eletricidade de baixa renda. Os recursos para esse 
subsídio vêm de um número elevado de contribuições compulsórias que fazem parte da fatura de 
eletricidade de todos os consumidores no Brasil. Tais contribuições são: (a) uma tarifa social 
para os usuários de baixa renda para o serviço básico; e, (b) a Conta de Consumo de 
Combustíveis (CCC). A CCC permite o reembolso do combustível utilizado da geração de 
energia elétrica nos sistemas isolados, reconhecendo que os custos da geração por unidades a 
diesel nos sistemas isolados são altos. 

Em 1996, quando a Eletrobrás assumiu a gestão das distribuidoras, não foi dada atenção à 
demanda por reformulação profunda. Do ponto de vista financeiro, elas representavam apenas 
cerca de 5% do lucro operacional consolidado da Eletrobrás, e cerca de 10% das receitas totais. 
No entanto, em 2006, a Eletrobrás começou a tentar reverter o fraco desempenho das 
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distribuidoras, com a criação de um Comitê Gestor das Empresas Federais de Distribuição. Mais 
tarde, em 2008, como parte do Plano de Transformação do Sistema Eletrobrás, foi criada a 
Diretoria de Distribuição – DD, para unificar a gestão das empresas, reduzir os custos 
operacionais, consolidar os planos estratégicos e obter economias de escala. Durante o ano 
passado, uma equipe de gestão experiente foi incorporada à DD, tendo assumido uma agenda 
de reformas para as companhias distribuidoras. Ao mesmo tempo, reconhece-se que essa 
reforma é um esforço de longo prazo, que enfrentará, possivelmente, mudanças no ambiente 
institucional e político. É neste contexto que o Banco Mundial foi convidado a apoiar a operação 
proposta. 

A Medida Provisória nº 466, de 29/07/2009, dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos 
Sistemas Eletricamente Isolados. Tendo em vista os elevados custos da energia elétrica nos 
Sistemas Isolados foi adotada, nos estudos de planejamento de expansão do SIN, a decisão de 
integrá-los a este Sistema, desde que apresentem viabilidade técnica e econômica. Esta 
decisão, concomitantemente com a redução dos custos de suprimento do Sistema Eletricamente 
Isolado, trará para os brasileiros, que habitam as regiões atendidas por eles, o mesmo grau de 
qualidade e confiabilidade hoje existente no Sistema Interligado, notadamente as capitais dos 
estados da Amazonas, Rondônia e Roraima (Manaus, Porto Velho e Boa Vista). 

I.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MDO-EDE 

I.2.1. OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 

O objetivo maior do projeto proposto é melhorar a qualidade do serviço de energia elétrica 
fornecida pelas empresas de distribuição geridas pela Eletrobrás, beneficiando as populações 
servidas nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia e na cidade de Boa Vista, 
como um meio para melhorar a qualidade de vida e fomentar o crescimento econômico. 

O andamento do projeto será medido através dos indicadores de desempenho especificados 
abaixo: 

• A diminuição do número e duração das interrupções de serviço; 
• A diminuição de perdas técnicas e não-técnicas; e, 
• As melhorias institucionais, tais como a implantação de programas baseados no 

desempenho de gestão, a melhoria das práticas de gestão ambiental, o monitoramento e 
avaliação, apoiados por sistemas de comunicação e ação social (com indicadores 
específicos a serem definidos). 

I.2.2. COMPONENTES 

1. COMPONENTE 1 – MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO E REDUÇÃO DE PERDAS 

Componente 1 – Melhoria da Qualidade do Serviço e Redução de Perdas, com o objetivo de 
melhorar a qualidade do serviço, reduzir as perdas técnicas e não técnicas e aumentar a 
governança corporativa, com os seguintes sub-componentes: 

• Sub-Componente 1.1: Reabilitação e reforço nas redes de distribuição: reforma, reforço, 
construção de novos alimentadores, divisão de circuitos em redes de Média e Baixa 
Tensão, bem como a construção de novas linhas de alta tensão e subestações 
associadas (no caso do Piauí); e aquisição de equipamentos de manobra e regulação de 
tensão de redes de distribuição; 

• Sub-Componente 1.2: Implantação de infraestrutura de medição remota: aquisição e 
instalação de equipamentos de leitura com medição remota e monitoramento do consumo 
de grandes consumidores da alta, média e baixa tensão; e regularização do fornecimento 
de energia em áreas em processo de integração à malha urbana regular; e, 

• Sub-Componente 1.3: Modernização do Sistema Integrado de Gestão das Empresas 
Distribuidoras: Implantação de novos sistemas integrados de gestão, comercial e de 
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serviços técnicos; atualização da base de dados dos clientes e das redes de distribuição, 
a partir de Sistema de Informação Geográfica (SIG); e, instalação de equipamentos de 
computação e outras ferramentas exigidas para a implantação/operação de um sistema 
de gestão integrado. 

2. COMPONENTE 2 – FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

Componente 2 – Fortalecimento Institucional, visando apoiar a melhoria de gestão das EDEs em 
várias frentes, incluindo: 

• Estabelecimento de um sistema de gestão comum às várias EDEs, baseado na 
gestão de resultados das empresas e, entre outros, facilitando o acesso das EDEs às 
melhores práticas internacionais; 

• Fortalecimento da gestão socioambiental das empresas ao longo de todo o ciclo de 
projeto, através da melhoria do reforço de estruturas organizacionais, da capacitação 
técnica dos empregados e da troca de experiência entre distribuidoras no âmbito 
principalmente do setor elétrico brasileiro; 

• Apoio na execução de programas de ação social e de campanhas de comunicação, 
informando aos consumidores sobre os benefícios e responsabilidades de se 
tornarem clientes formais, assim como sobre temas como a eficiência, segurança e 
dimensões ambientais associadas ao fornecimento e uso de energia; e, 

• Apoio na implementação, monitoramento, informação e avaliação do Projeto por parte 
das EDEs e da Eletrobrás. 
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II. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DOS ESTADOS-SEDE DAS EDES 

II.1. OS ESTADOS-SEDE DAS EDES NO CONTEXTO NACIONAL 

A feição mais característica do Brasil é a desigual distribuição da população, da riqueza e do 
potencial natural no contexto de sua grande extensão territorial. O desafio da superação das 
desigualdades sociais e regionais, que se acentuou ao longo do século XX, permanece. A 
análise atual da configuração territorial do país demonstra uma divisão persistente, expressa por 
uma linha diagonal que secciona o Norte e o Nordeste do Centro-Sul, dividindo o País em duas 
frações. Praticamente todas as variáveis socioeconômicas relevantes, como a renda, a 
educação, a saúde e outras, destacam no mapa do Brasil a diferença marcante em duas frações, 
uma ao norte e outra ao sul. 

A mesma divisão territorial aparece ao se avaliar indicadores de atendimento por serviços de 
energia elétrica. Os estados-sede abastecidos pelas companhias distribuidoras do Sistema 
Eletrobrás situam-se nas Regiões Norte e Nordeste, com os maiores índices de domicílios 
particulares permanentes não servidos por energia elétrica, conforme mostra a Figura 2, abaixo 
apresentada. 

Figura 2 – Percentual de Domicílios Particulares Permanentes sem Iluminação Elétrica 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2008. 

O avanço das iniciativas no campo da seguridade social, como a previdência rural e os 
mecanismos de transferências monetárias diretas para cobertura das carências sociais agudas – 
bolsa-família e assemelhados – promoveu paulatina distribuição de renda em favor das camadas 
menos abastadas da população, movimento que foi acelerado nos últimos anos. 

Segundo estratificação proposta pela FGV no estudo “Consumidores, Produtores e a Nova 
Classe Média Brasileira”, a Classe D é delimitada por uma faixa estreita de renda (R$ 804 a 
1.115), tanto quando comparada à amplitude da Classe E (de zero a R$ 803) considerada a faixa 
de extrema pobreza. As famílias da chamada Classe D representam um segmento que 
concentra 45 milhões de brasileiros (25% da população) e sua importância para o mercado está 
na massa de renda que reúne: 256 bilhões de reais por ano, ou 20% do consumo total. Esta fatia 
já supera a da Classe A, detentora de 16% da renda. 

Em boa medida, os integrantes da Classe D emergiram da Classe E, quando a estabilidade 
monetária conquistada com o real em 1994 se combinou com crescimento econômico mais 
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vigoroso e maior oferta de crédito. A participação da Classe D é mais representativa nas regiões 
Norte e Nordeste (32 e 31%, respectivamente), residentes na zona rural (30%), nos centros 
urbanos (25%) e nas áreas metropolitanas (21%). 

A Figura 3, abaixo apresentada, registra o nível de renda e a dinâmica de crescimento das 
microrregiões brasileiras, segundo estudos elaborados quando da realização do Plano Nacional 
de Desenvolvimento Regional, pelo Ministério da Integração Nacional, no ano de 2007. 

Figura 3 – Nível de Renda e Dinâmica de Crescimento das Microrregiões Brasileiras 

 

Fonte: MIN, Plano Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, 2007. 

Segundo informações das companhias distribuidoras, são crescentes os níveis de demanda por 
energia elétrica nos centros urbanos dos seus estados-sede, com taxas anuais que podem 
alcançar dois dígitos, como é o caso do Estado de Rondônia. Porém, o avanço da demanda por 
consumo de energia sentido especialmente na última década, advindo da melhoria dos níveis de 
renda nos centros urbanos mais consolidados e dinâmicos, não foi acompanhado por 
investimentos contínuos por parte das distribuidoras. 

A qualidade da oferta de energia é a questão mais crítica a ser enfrentada, ora respaldada pelos 
investimentos previstos pelo Projeto em tela, em melhoria do sistema elétrico, visando à redução 
de perdas técnicas. Ao mesmo tempo, a atuação proposta nas áreas de perdas não-técnicas de 
consumidores residenciais visa regularizar o fornecimento de energia em unidades consumidoras 
residenciais de baixa renda, situadas especialmente nas áreas de expansão periférica das 
capitais e dos centros urbanos consolidados dos estados. O principal foco de atendimento são as 
áreas urbanas, seja pela oferta de energia de qualidade em áreas já servidas ou pela 
regularização da oferta em áreas periféricas das cidades. 

Avalia-se, na seqüência, o grau de urbanização dos estados em foco, com destaque para o 
Estado de Rondônia, que atualmente conta com um padrão de urbanização que se aproxima do 
vigente em outras regiões do Centro-Sul. As microrregiões geográficas que envolvem as capitais 
Manaus, Boa Vista, Teresina e Maceió alcançam graus de urbanização na faixa de 82,53% a 
95,80%, enquanto Porto Velho e Rio Branco situam-se na faixa entre 67,57% e 82,52%, segundo 
os dados do Censo Demográfico do ano 2000. 
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A rápida urbanização pela qual passou a sociedade brasileira foi uma das principais questões 
sociais do País no século XX. Enquanto em 1960 a população urbana representava pouco mais 
de 40% da população total, esse número ultrapassa os 80% atualmente. No início do século XXI, 
o processo de urbanização já começa a perder velocidade, mas a desigualdade e a pobreza são 
um fato nas cidades brasileiras. De modo geral, a cidade se divide entre uma porção legal, rica, 
provida de infra-estrutura e de equipamentos públicos; e, outra ilegal, pobre, precária e 
desprovida de investimentos públicos. 

As áreas com baixo grau de urbanização, por outro lado, estão associadas, especialmente, à 
ocorrência do bioma amazônico, onde, também, encontram-se as áreas com baixa densidade 
populacional. Este bioma é delimitado pela linha divisória que inclui as sub-regiões Amazônia 
Ocidental e Amazônica Central, tal como definidas no Plano Amazônia Sustentável – PAS. 

Apresenta-se, a seguir, a Figura 4 com o registro do grau de urbanização das microrregiões 
brasileiras. 

Figura 4 – Grau de Urbanização das Microrregiões Brasileiras 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000, elaborado pelo Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, 2007. 

As capitais dos estados-sede das companhias distribuidoras contam com alto grau de 
urbanização. E são estes os principais centros urbanos que receberão a maior parte 
dosinvestimentos, nos Sub-Componente 1.1 e 1.2 (perdas técnicas e perdas não-técnicas) dada 
a maior concentração populacional e expressiva presença de comunidades de baixa renda 
especialmente nas áreas de expansão periférica das capitais. 

Na Figura 5, a seguir apresentada, estão delimitados os ecossistemas brasileiros, com destaque 
para o Amazônico, com quase 8 milhões de km2. Esta é a região brasileira com maior cobertura 
florestal e, por isso, constitui a última fronteira do avanço da ocupação humana. 
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Figura 5 – Ecossistemas Brasileiros 

 

Fonte: Estudo dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, Programa Avança Brasil, 1999. 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) o Brasil entrou pela primeira vez para o grupo de países com 
elevado desenvolvimento humano, com um índice medido em 0,800 no ano de 2005. No ano de 
2009 o Brasil obteve a 75ª colocação mundial, com um índice de 0,813 valor considerado de alto 
desenvolvimento humano. 

Os dados relativos ao IDH, tanto em nível estadual como municipal, para todo o território 
nacional são apresentados a seguir. Merecem destaques as posições de menor IDH alcançadas 
pelos estados do Piauí e Alagoas, ambos alvo dos investimentos propostos. 

Figuras 6 e 7 – Índice de Desenvolvimento Humano, por Estado e por Município 

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
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II.2. ACRE 

O estado do Acre ocupa uma área de 152.581,388 km², fazendo fronteira com os estados do 
Amazonas e Rondônia e dois países: Peru e Bolívia. Segundo dados do IBGE para 2007, sua 
população totaliza 655.385 habitantes distribuídos em 22 municípios, com uma densidade 
demográfica de 4,3 hab./km2. Os principais centros urbanos são Rio Branco, a capital do estado, 
e Cruzeiro do Sul, que concentram 55,63% da população acreana. A população urbana do 
estado do Acre é de 464.680 habitantes, o que corresponde a 70,90% do total. No interior, a 
população vive dispersa ao longo dos rios, ocupada na extração de borracha, castanha-do-pará 
e madeira.  

Tabela 1 – Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do Estado do Acre 

 
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007. 

As informações constantes do PPA 2008-2011, elaborado pelo Governo do Estado do Acre, 
revelam que, até 1998, oito municípios não dispunham de energia 24 horas por dia (36% dos 
municípios). Na zona rural de todo estado, atendia-se apenas 6.300 domicílios (10,9% do total). 
Uma das metas estabelecidas, a partir de 1999 foi assegurar o suprimento e a qualidade dos 
serviços de geração e distribuição de energia elétrica no estado. Inicialmente, todos os 
municípios foram atendidos pela ampliação dos parques geradores do interior e do sistema 
interligado de Rio Branco/Rondônia. A parceria com o Programa Luz no Campo ampliou o 
atendimento para mais de 2.063 propriedades rurais, entre 2000 e 2002. O Programa Luz para 
Todos, a partir de 2003, veio a assegurar, além da rede de distribuição, a ligação domiciliar. A 
meta até 2013 é de atender 60.225 domicílios, sendo 10.640 na zona urbana e 49.585 na zona 
rural. 

A base econômica predominante do estado assenta-se, hoje, na agropecuária, agrofloresta e 
extrativismo, segundo citado PPA 2008-2011. No período de 1998 a 2004 registrou-se um 
aumento de 91% no plantio de culturas perenes; 84% na produção de grãos; e 91% na 
mandioca. 

A Floresta Amazônica recobre todo o território estadual. Muito rica em seringueiras da espécie 
mais valiosa (Hevea brasiliensis), a floresta garante ao Acre o lugar de primeiro produtor nacional 
de borracha. Os principais rios do Acre, navegáveis apenas nas cheias (Juruá, Tarauacá, Envira, 
Purus, Iaco e Acre), atravessam o estado com cursos quase paralelos e só vão confluir fora de 
seu território. 

A preservação florestal e ambiental são institutos inseridos em praticamente todos os 
ordenamentos jurídicos modernos. No Brasil, uma Unidade de Conservação - UC, conforme 
definição atribuída pela Lei n. 9.985/00 – SNUC, “é o espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime de 
administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. As categorias das unidades 
de conservação dividem-se em dois grupos: as unidades de proteção integral e as unidades de 
uso sustentável. O grupo das unidades de proteção integral é composto pelas categorias: 

Principais Cidades Indicadores Socioeconômicos Acre

Rio Branco 290.639 44,35% População Total (2007) 655.385
Cruzeiro do Sul 73.948 11,28% PIB (2006, R$ milhões) 4.835
Sena Madureira 34.230 5,22% PIB per capita (2006, R$ mil) 7.041

Tarauacá 32.172 4,91% IDH (2000) 0,697
Feijó 31.288 4,77% Incidência da Pobreza (2003, % da população) 42,29%

Brasiléia 19.065 2,91% Índice de Gini (2003) 0,53
Senafor Guiomard 18.863 2,88% Taxa de Analfabetismo (PNAD 2008, % da população) 13,80%

Subtotal 500.205 76,32%

Total no Acre 655.385 100,00%

População Total
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Estação Ecológica – ESEC; Reserva Biológica 
Natural e Refúgio da Vida Silvestre. O grupo das unidades de uso sustentável refere
categorias: Área de Proteção Ambiental 
Floresta Nacional – FLONA; Reserva Extrativista 
Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural 

As Unidades de Conservação no estado do Acre, consolidadas pelo Relatório Acre em Números 
– 2007-2008 encontram-se listadas no Anexo 1. 

Igualmente presente no ordenamento jurídico nacional encontra
1988, já a partir do seu preâmbulo, o objetivo daquele instrumento legal “
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, crenças e tradi
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam 

As Terras Indígenas no estado do Acre compreendem uma área total de 2.390,1 km², 2.390.100 
ha, representando cerca de 15,67% do território estadual. Dados da sua população 
conforme o Relatório Acre em Números 

Estabelece, ainda, a Constituição Federal, no Art. 216, V, 
Remanescentes de Quilombos detenham Direitos Culturais Históricos, assegura a pres
dos valores culturais da população negra e eleva as terras dos remanescentes de quilombos à 
condição de Território Cultural Nacional. No Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, assegura aos remanescentes das comunidades dos q
definitiva das terras ocupadas, cabendo ao Estado a emissão dos títulos. O norteamento legal 
dado pela Constituição foi detalhado com o Decreto 4.887, de 2003, a partir do qual o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
procedimentos administrativos necessários à titulação dessas áreas. Anteriormente ao decreto, 
era o Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares (FCP), o órgão responsável 
pela aplicação das políticas voltadas aos remanescentes de quilombo. 

Com referência às populações quilombolas, a Fundação Cultural Palmares, órgão vinculado ao 
Ministério da Cultura, estima que no Brasil haja 1.700 comunidades quilombolas que estão 
distribuídas em quase todo paí
apresentada no Anexo 3, Populações Quilombolas no Brasil 
visão clara dessas ocupações

II.3. ALAGOAS 

O estado de Alagoas, situado 
km². Dispõe de uma zona litorânea com 230 km de extensão, dividida em litoral norte, sul e 
central, onde se localiza a cidade de Maceió, capital do estado. Formado por 102 municípios, 
sendo os mais populosos a capital Maceió, Arap
União dos Palmares, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Coruripe 
e Campo Alegre. 

Com 3.037.103 milhões de habitantes, a população urbana do estado corresponde a 58,9% do 
total, e a densidade demográfica média é de 109,4 hab./km
Brasil: 0,677, equivalente ao IDH do Gabão, 119º do mundo. Os municípios litorâneos e o centro 
do estado apresentam IDH médio, que varia de 0,551 a 0,750. Os municípios a oeste, 
conhecido como "sertão", apresentam IDH baixo, que varia de 0,460 a 0,560.

Alguns dos principais indicadores socioeconômicos do estado estão apresentados a seguir.
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ESEC; Reserva Biológica – REBIO; Parque Nacional 
Natural e Refúgio da Vida Silvestre. O grupo das unidades de uso sustentável refere

egorias: Área de Proteção Ambiental – APA; Área de Relevante Interesse Ecológico 
FLONA; Reserva Extrativista – RESEX; Reserva da Fauna; Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural 

s Unidades de Conservação no estado do Acre, consolidadas pelo Relatório Acre em Números 
se listadas no Anexo 1.  

Igualmente presente no ordenamento jurídico nacional encontra-se, na Constituição do Brasil 
âmbulo, o objetivo daquele instrumento legal “destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

a e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias” [...]. Em seu Capítulo VIII, Art.231
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, crenças e tradi
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam [...]”. 

As Terras Indígenas no estado do Acre compreendem uma área total de 2.390,1 km², 2.390.100 
ha, representando cerca de 15,67% do território estadual. Dados da sua população 
conforme o Relatório Acre em Números – 2007-2008 estão apresentados no Anexo 2.

Estabelece, ainda, a Constituição Federal, no Art. 216, V, § 5º, que as Comunidades 
Remanescentes de Quilombos detenham Direitos Culturais Históricos, assegura a pres
dos valores culturais da população negra e eleva as terras dos remanescentes de quilombos à 
condição de Território Cultural Nacional. No Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, assegura aos remanescentes das comunidades dos quilombos a propriedade 
definitiva das terras ocupadas, cabendo ao Estado a emissão dos títulos. O norteamento legal 
dado pela Constituição foi detalhado com o Decreto 4.887, de 2003, a partir do qual o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA ficou incumbido de realizar os 
procedimentos administrativos necessários à titulação dessas áreas. Anteriormente ao decreto, 
era o Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares (FCP), o órgão responsável 

oltadas aos remanescentes de quilombo.  

Com referência às populações quilombolas, a Fundação Cultural Palmares, órgão vinculado ao 
Ministério da Cultura, estima que no Brasil haja 1.700 comunidades quilombolas que estão 
distribuídas em quase todo país, com exceção de Acre, Roraima e Distrito Federal. 

Populações Quilombolas no Brasil – Aspectos Fundiários, 
visão clara dessas ocupações. 

O estado de Alagoas, situado na porção leste da região Nordeste, ocupa uma área de 27.767 
km². Dispõe de uma zona litorânea com 230 km de extensão, dividida em litoral norte, sul e 
central, onde se localiza a cidade de Maceió, capital do estado. Formado por 102 municípios, 

os mais populosos a capital Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Rio Largo, Penedo, 
União dos Palmares, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Coruripe 

Com 3.037.103 milhões de habitantes, a população urbana do estado corresponde a 58,9% do 
idade demográfica média é de 109,4 hab./km2. Alagoas apresenta o menor IDH do 

Brasil: 0,677, equivalente ao IDH do Gabão, 119º do mundo. Os municípios litorâneos e o centro 
do estado apresentam IDH médio, que varia de 0,551 a 0,750. Os municípios a oeste, 
conhecido como "sertão", apresentam IDH baixo, que varia de 0,460 a 0,560.

Alguns dos principais indicadores socioeconômicos do estado estão apresentados a seguir.
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REBIO; Parque Nacional – PARNA; Monumento 
Natural e Refúgio da Vida Silvestre. O grupo das unidades de uso sustentável refere-se às 

APA; Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE; 
RESEX; Reserva da Fauna; Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN. 

s Unidades de Conservação no estado do Acre, consolidadas pelo Relatório Acre em Números 

se, na Constituição do Brasil 
destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

a e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
Em seu Capítulo VIII, Art.231 “São 

reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, crenças e tradições, e os direitos 

As Terras Indígenas no estado do Acre compreendem uma área total de 2.390,1 km², 2.390.100 
ha, representando cerca de 15,67% do território estadual. Dados da sua população indígena, 

2008 estão apresentados no Anexo 2. 

5º, que as Comunidades 
Remanescentes de Quilombos detenham Direitos Culturais Históricos, assegura a preservação 
dos valores culturais da população negra e eleva as terras dos remanescentes de quilombos à 
condição de Território Cultural Nacional. No Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

uilombos a propriedade 
definitiva das terras ocupadas, cabendo ao Estado a emissão dos títulos. O norteamento legal 
dado pela Constituição foi detalhado com o Decreto 4.887, de 2003, a partir do qual o Instituto 

INCRA ficou incumbido de realizar os 
procedimentos administrativos necessários à titulação dessas áreas. Anteriormente ao decreto, 
era o Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares (FCP), o órgão responsável 

Com referência às populações quilombolas, a Fundação Cultural Palmares, órgão vinculado ao 
Ministério da Cultura, estima que no Brasil haja 1.700 comunidades quilombolas que estão 

e Distrito Federal. A Figura 3.1, 
Aspectos Fundiários, oferece uma 

 

ocupa uma área de 27.767 
km². Dispõe de uma zona litorânea com 230 km de extensão, dividida em litoral norte, sul e 
central, onde se localiza a cidade de Maceió, capital do estado. Formado por 102 municípios, 

iraca, Palmeira dos Índios, Rio Largo, Penedo, 
União dos Palmares, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Coruripe 

Com 3.037.103 milhões de habitantes, a população urbana do estado corresponde a 58,9% do 
. Alagoas apresenta o menor IDH do 

Brasil: 0,677, equivalente ao IDH do Gabão, 119º do mundo. Os municípios litorâneos e o centro 
do estado apresentam IDH médio, que varia de 0,551 a 0,750. Os municípios a oeste, mais 
conhecido como "sertão", apresentam IDH baixo, que varia de 0,460 a 0,560. 

Alguns dos principais indicadores socioeconômicos do estado estão apresentados a seguir. 
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Tabela 2 – Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do Estado de Alagoas

O estado apresenta remanescentes de floresta tropical, mangues  e coqueirais ao longo de todo 
o litoral, e de mata atlântica na zona da mata. O interior semi
caatinga. 

Destaca-se a APA Costa dos Corais
de 1997, com 413.563 ha, que 
maior unidade de conservação federal marinha do B
do estado, formada por nove municípios e mais quatro municípios do litoral sul de Pernambuco.

O Portal do Governo do Estado de Alagoas apresenta o conjunto de Unidades de Conservação 
do estado, conforme Anexo 1.

As Terras Indígenas reconhecidas estão apresen

De acordo com recentes informações da FUNASA 
setembro de 2009, equipes de saúde e assistência social visitam as aldeias, onde passam cerca 
de uma semana realizando oficinas de higiene, saúde e saneament
FUNASA, serão 7.500 índios alagoanos atendidos no estado de Alagoas.

A população quilombola, segundo informações do PNUD 
(2006) além do Portal Brasilnet (2009)
dispersa no estado. O tradicional Quilombo dos Palmares concentrava
dos Palmares, localizado na Serra da Barriga. A importância histórica do Quilombo dos 
Palmares, distante 100 km de Maceió
tombamento em 1985, conforme Processo nº 1.069
governo federal como monumento histórico pelo Decreto nº 95.855/88. A Fundação Cultural 
Palmares recebeu, por termo de entrega concedido 
Federal, em 7 de abril de 1998, certidão a qual passa para a sua responsabilidade, a 
manutenção e preservação do sítio histórico da Serra da Barriga.

II.4. AMAZONAS 

O estado do Amazonas, detentor da maior área de floresta 
superfície de 1.570.745,7 km2

da área total da Amazônia Brasileira. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, e áreas indígenas, que 
correspondem a 45.736,1 km². Apenas 3% de seu território encontra
riqueza dos recursos naturais existentes, a população do interior do estado apresenta um Índice 
de Desenvolvimento Humano variando entre 0,4 e 0,6.

O estado situa-se na Região Norte do país e suas zonas de fronteira ao norte são com a 
Venezuela, a noroeste com a Colômbia, a sudoes
Pico da Neblina, com 3.014,1 metros

Principais Cidades

Maceio 896.965
Arapiraca 202.398

Palmeira dos Índios 70.151
Rio Largo 65.432

União dos Palmares 60.619
Penedo 59.020

Coruripe 51.027
Subtotal 1.405.612

Total no Alagoas 3.037.103

População Total
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Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do Estado de Alagoas

Fonte: IBGE, Contagem da População 2007. 

remanescentes de floresta tropical, mangues  e coqueirais ao longo de todo 
o litoral, e de mata atlântica na zona da mata. O interior semi-árido do estado é o domínio da 

ta dos Corais, criada por meio do Decreto Federal S/N de 23 de outubro 
que é a maior Unidade de Conservação do Estado de Alagoas e a 

maior unidade de conservação federal marinha do Brasil. Esta unidade abrange todo litoral norte 
estado, formada por nove municípios e mais quatro municípios do litoral sul de Pernambuco.

O Portal do Governo do Estado de Alagoas apresenta o conjunto de Unidades de Conservação 
do estado, conforme Anexo 1. 

As Terras Indígenas reconhecidas estão apresentadas no Anexo 2. 

De acordo com recentes informações da FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, desde 
setembro de 2009, equipes de saúde e assistência social visitam as aldeias, onde passam cerca 
de uma semana realizando oficinas de higiene, saúde e saneamento. Segundo informes da 
FUNASA, serão 7.500 índios alagoanos atendidos no estado de Alagoas. 

A população quilombola, segundo informações do PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano 
Portal Brasilnet (2009) e do Ministério da Cultura, encontra

dispersa no estado. O tradicional Quilombo dos Palmares concentrava-
dos Palmares, localizado na Serra da Barriga. A importância histórica do Quilombo dos 

distante 100 km de Maceió, levou o Ministério da Cultura a homologar o seu 
tombamento em 1985, conforme Processo nº 1.069-T-82- SPHAN. Este sítio 
governo federal como monumento histórico pelo Decreto nº 95.855/88. A Fundação Cultural 
Palmares recebeu, por termo de entrega concedido pela Secretaria do 
Federal, em 7 de abril de 1998, certidão a qual passa para a sua responsabilidade, a 
manutenção e preservação do sítio histórico da Serra da Barriga. 

O estado do Amazonas, detentor da maior área de floresta tropical do Brasil, possui uma 
2 de extensão, o que representa 18,5% do território brasileiro e 31% 

da área total da Amazônia Brasileira. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SDS, 76.765,5 km² referem-se a áreas protegidas, que incluem 
as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, e áreas indígenas, que 
correspondem a 45.736,1 km². Apenas 3% de seu território encontra-se desmatado. Apesar da 

rais existentes, a população do interior do estado apresenta um Índice 
de Desenvolvimento Humano variando entre 0,4 e 0,6. 

se na Região Norte do país e suas zonas de fronteira ao norte são com a 
Venezuela, a noroeste com a Colômbia, a sudoeste com o Peru. O ponto mais alto do estado é o 
Pico da Neblina, com 3.014,1 metros. Os principais municípios, além da capital Manaus, são

Indicadores Socioeconômicos

896.965 29,53% População Total (2007)
202.398 6,66% PIB (2006, R$ milhões)
70.151 2,31% PIB per capita (2006, R$ mil)
65.432 2,15% IDH (2000)
60.619 2,00% Incidência da Pobreza (2003, % da população)
59.020 1,94% Índice de Gini (2003)
51.027 1,68% Taxa de Analfabetismo (PNAD 2008, % da população)

1.405.612 46,28%
3.037.103 100,00%

População Total
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Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do Estado de Alagoas 

 

remanescentes de floresta tropical, mangues  e coqueirais ao longo de todo 
árido do estado é o domínio da 

criada por meio do Decreto Federal S/N de 23 de outubro 
é a maior Unidade de Conservação do Estado de Alagoas e a 

rasil. Esta unidade abrange todo litoral norte 
estado, formada por nove municípios e mais quatro municípios do litoral sul de Pernambuco. 

O Portal do Governo do Estado de Alagoas apresenta o conjunto de Unidades de Conservação 

Fundação Nacional de Saúde, desde 
setembro de 2009, equipes de saúde e assistência social visitam as aldeias, onde passam cerca 

o. Segundo informes da 
 

Atlas do Desenvolvimento Humano – 
, encontra-se, hoje, totalmente 

-se no Município União 
dos Palmares, localizado na Serra da Barriga. A importância histórica do Quilombo dos 

Cultura a homologar o seu 
SPHAN. Este sítio foi reconhecido pelo 

governo federal como monumento histórico pelo Decreto nº 95.855/88. A Fundação Cultural 
pela Secretaria do Patrimônio da União 

Federal, em 7 de abril de 1998, certidão a qual passa para a sua responsabilidade, a 

 

tropical do Brasil, possui uma 
de extensão, o que representa 18,5% do território brasileiro e 31% 

da área total da Amazônia Brasileira. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
se a áreas protegidas, que incluem 

as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, e áreas indígenas, que 
se desmatado. Apesar da 

rais existentes, a população do interior do estado apresenta um Índice 

se na Região Norte do país e suas zonas de fronteira ao norte são com a 
te com o Peru. O ponto mais alto do estado é o 

s principais municípios, além da capital Manaus, são: 

Indicadores Socioeconômicos Alagoas

3.037.103
15.753
5.164
0,649

Incidência da Pobreza (2003, % da população) 59,00%
0,47

Taxa de Analfabetismo (PNAD 2008, % da população) 25,70%
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Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Coari e Tefé. O rio Solimões, que após a confluência com o 
rio Negro passa a denominar-se Amazonas é a principal hidrovia nacional, sendo alguns dos 
seus principais afluentes o Negro, Madeira, Purus, Japurá, e Juruá. As principais rodovias são a 
BR-230, BR-319, e BR-174. 

Segundo dados do IBGE para 2007, a população do estado registrou 3.221.939 habitantes em 
densidade populacional de 2,05 hab./km² em 62 municípios. Toda essa população representa 
menos de 2% da população brasileira. O estado alcançou um elevadíssimo crescimento 
populacional no início do século XX, devido ao período áureo da borracha, e após a instalação 
do Pólo Industrial de Manaus, na década de 1960. O estado ainda mantém taxas de crescimento 
populacional superiores à média nacional. Na década de 1950 o estado teve um crescimento 
populacional de 3,6% ao ano, enquanto o Brasil manteve um crescimento de 3,2%. No período 
compreendido entre os anos de 1991 e 2000, o Amazonas cresceu 2,7% ao ano enquanto a 
média nacional manteve-se em 1,6%. Para 2010, a estimativa é de 3.473.856 habitantes. 

A principal característica espacial do estado vincula-se à grande extensão territorial associada à 
difícil acessibilidade. Para os padrões tradicionais de desenvolvimento em outras regiões do 
país, a convergência desses fatores representa entrave ao desenvolvimento de suas estruturas 
produtivas e das políticas sociais. As grandes extensões contrastam com a baixa densidade 
demográfica, irregularmente distribuída ao longo dos dez grandes vales fluviais que cortam o 
estado. 

Alguns dos principais indicadores socioeconômicos do estado estão apresentados a seguir. 

Tabela 3 – Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do Estado do Amazonas 

 
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007. 

O estado, seguindo a tendência nacional e regional, vem experimentando um acelerado 
processo de urbanização, ocasionado, principalmente, por movimentos migratórios do tipo rural-
urbano. Entre 1970 e 2000, a taxa de urbanização do estado saltou de 42% para 75%, enquanto 
a da Região Amazônica evoluiu de 26% para 68% e a do Brasil de 56% para 81 %. Este índice é 
altamente influenciado pela cidade de Manaus. Destaca-se uma grande heterogeneidade no seio 
da estrutura de ocupação territorial: o interior tem se organizado de uma forma marcadamente 
rural, onde as questões indígenas são cruciais; a capital, recebendo os efeitos da Zona Franca 
de Manaus, tem registrado elevado índice de urbanização. 

As áreas protegidas do estado do Amazonas, onde se incluem unidades de conservação 
federais, estaduais, municipais e terras indígenas, possuem, em cada categoria, missão e papel 
específicos na implementação da estratégia estadual de Conservação da Biodiversidade e no 
Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - Zona Franca Verde. O mosaico de 
áreas protegidas do Estado é o maior da América Latina, em termos de área. Uma listagem das 
Unidades de Conservação do estado do Amazonas é apresentada no Anexo 1. 

As Terras Indígenas representadas por 26,8% do território (45.736.118 hectares) distribuem-se 
em 178 diferentes áreas. O Brasil possui 584 terras indígenas, das quais 30% estão no 
Amazonas. Segundo dados apresentados pela FUNAI, a população indígena no estado é de 
cerca de 103.066 indivíduos, divididos em 65 etnias, que correspondem a 4,0% da população 
total do estado. O município amazonense que possui o maior número de indígenas é São Gabriel 

Principais Cidades Indicadores Socioeconômicos Amazonas

Manaus 1.646.602 51,11% População Total (2007) 3.221.939
Parintins 102.044 3,17% PIB (2006, R$ milhões) 39.166

Itacoatiara 84.676 2,63% PIB per capita (2006, R$ mil) 11.829
Manacapuru 82.309 2,55% IDH (2000) 0,713

Coari 65.222 2,02% Incidência da Pobreza (2003, % da população) 48,44%
Tefé 62.920 1,95% Índice de Gini (2003) 0,50

Maués 47.020 1,46% Taxa de Analfabetismo (PNAD 2008, % da população) 8,30%
Subtotal 2.090.793 64,89%

Total no Amazonas 3.221.939 100,00%

População Total
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da Cachoeira, onde existem 23 mil índios, e é onde encontramos o segundo idioma mais falado 
no Brasil, o dos Tucanos. 

Considerando-se que os investimentos propostos pelo presente Projeto estão todos situados nas 
áreas urbanas da capital, não 
estado do Amazonas, este trabalho levantou os dados referentes às populações indígenas na 
cidade de Manaus. Os dados do IBGE 
estão na Tabela 2.3, do Anexo 2.

De acordo com o Censo de 2000, a população indígena na capital Manaus é de 
aproximadamente 7 mil indivíduos distribuídos pelas quatro zonas da cidade. Vindos de vários 
municípios do Amazonas e de outros estados, as comunidades vivem em bairro
locais de precárias condições de saneamento básico, postos de saúde, escolas, segurança e 
outros serviços. Segundo a Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Manaus e o CIMI 
Indigenista Missionário, para garantir a sobrevivênci
comercializam artesanato, prestam serviços domésticos e outros serviços na economia informal.

Com referência às populações quilombolas, de acordo com o INCRA encontra
de conclusão o levantamento antropológico n
Airão, a 115 quilômetros a oeste de Manaus, para atestar a legitimidade dos quilombos, que 
formam a comunidade do Tambor. Segundo aquele órgão, esse é o primeiro passo no processo 
de regularização fundiária do
Parque Nacional do Jaú. Os membros da comunidade do Tambor já foram reconhecidos, em 
2006, pela Fundação Palmares, entidade ligada ao Ministério da Cultura, como legítimos 
descendentes de negros. 

O patrimônio histórico da capital assenta
fase áurea da borracha (1890 a 1910), quando, em período de luxo e riqueza, foi traçado pelo 
governo do estado, entre 1892 a 1896, um plano de monumentalização da
do Teatro Amazonas e do Palácio da Justiça fazem parte desse projeto, também responsável 
pela ampliação e abertura de ruas e avenidas e outras benfeitorias. Nessa época, Manaus 
dispunha de praças e jardins bem cuidados, além das comod
capitais mundiais, como eletricidade, telefonia, água encanada e serviço de transporte coletivo 
de bondes elétricos. Com o fim do domínio da exportação da borracha, devido à concorrência 
dos países asiáticos, a cidade ficou rel
revertido com a implantação da Zona Franca de Manaus, em 1967.

Esforços da Amazonas Energia 
cidade. O Comitê Gestor do Programa Luz Para Todos empe
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Federal do Amazonas – UFAM e de representantes do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional 
– IPHAN, para a identificação e preserva
indígenas encontrados, definindo
instalações de rede de distribuição em estreita colaboração com geólogos e peritos do IPHAN, 
para a plena identificação, catalogação e preservação de patrimônio inestimável.

II.5. PIAUÍ 

O Piauí localiza-se no setor noroeste da região Nordeste, ocupando uma área de 251.529 km² e 
tem 3.032.421 habitantes, com uma densidade demográfica de 12,0 hab./km
populosas são a capital Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Floriano, Campo Maior, Barras e 
União. 

Alguns dos principais indicadores socioeconômicos do e
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da Cachoeira, onde existem 23 mil índios, e é onde encontramos o segundo idioma mais falado 

se que os investimentos propostos pelo presente Projeto estão todos situados nas 
áreas urbanas da capital, não sendo prevista nenhuma intervenção em outros municípios do 
estado do Amazonas, este trabalho levantou os dados referentes às populações indígenas na 
cidade de Manaus. Os dados do IBGE - 2000, para a população indígena na capital Manaus, 

, do Anexo 2. 

De acordo com o Censo de 2000, a população indígena na capital Manaus é de 
aproximadamente 7 mil indivíduos distribuídos pelas quatro zonas da cidade. Vindos de vários 
municípios do Amazonas e de outros estados, as comunidades vivem em bairro
locais de precárias condições de saneamento básico, postos de saúde, escolas, segurança e 
outros serviços. Segundo a Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Manaus e o CIMI 
Indigenista Missionário, para garantir a sobrevivência essas comunidades produzem e 
comercializam artesanato, prestam serviços domésticos e outros serviços na economia informal.

Com referência às populações quilombolas, de acordo com o INCRA encontra
de conclusão o levantamento antropológico no Parque Nacional do Jaú, no município de Novo 
Airão, a 115 quilômetros a oeste de Manaus, para atestar a legitimidade dos quilombos, que 
formam a comunidade do Tambor. Segundo aquele órgão, esse é o primeiro passo no processo 
de regularização fundiária dos remanescentes dos quilombos, que moram em Novo Airão e no 
Parque Nacional do Jaú. Os membros da comunidade do Tambor já foram reconhecidos, em 
2006, pela Fundação Palmares, entidade ligada ao Ministério da Cultura, como legítimos 

O patrimônio histórico da capital assenta-se nos monumentos arquitetônicos erguidos durante a 
fase áurea da borracha (1890 a 1910), quando, em período de luxo e riqueza, foi traçado pelo 
governo do estado, entre 1892 a 1896, um plano de monumentalização da
do Teatro Amazonas e do Palácio da Justiça fazem parte desse projeto, também responsável 
pela ampliação e abertura de ruas e avenidas e outras benfeitorias. Nessa época, Manaus 
dispunha de praças e jardins bem cuidados, além das comodidades reservadas às grandes 
capitais mundiais, como eletricidade, telefonia, água encanada e serviço de transporte coletivo 
de bondes elétricos. Com o fim do domínio da exportação da borracha, devido à concorrência 
dos países asiáticos, a cidade ficou relegada ao abandono e ao ostracismo econômico, só 
revertido com a implantação da Zona Franca de Manaus, em 1967. 

Energia vêm favorecendo a preservação do patrimônio arqueológico da 
cidade. O Comitê Gestor do Programa Luz Para Todos empenhou-se em articular parcerias com 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, o apoio de arqueólogos da Universidade 

UFAM e de representantes do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional 
IPHAN, para a identificação e preservação de sítios arqueológicos de antigas culturas 

indígenas encontrados, definindo-se um padrão de atuação da Amazonas 
instalações de rede de distribuição em estreita colaboração com geólogos e peritos do IPHAN, 

atalogação e preservação de patrimônio inestimável.

se no setor noroeste da região Nordeste, ocupando uma área de 251.529 km² e 
tem 3.032.421 habitantes, com uma densidade demográfica de 12,0 hab./km

a capital Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Floriano, Campo Maior, Barras e 

indicadores socioeconômicos do estado estão apresentados a seguir.
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da Cachoeira, onde existem 23 mil índios, e é onde encontramos o segundo idioma mais falado 

se que os investimentos propostos pelo presente Projeto estão todos situados nas 
sendo prevista nenhuma intervenção em outros municípios do 

estado do Amazonas, este trabalho levantou os dados referentes às populações indígenas na 
2000, para a população indígena na capital Manaus, 

De acordo com o Censo de 2000, a população indígena na capital Manaus é de 
aproximadamente 7 mil indivíduos distribuídos pelas quatro zonas da cidade. Vindos de vários 
municípios do Amazonas e de outros estados, as comunidades vivem em bairros da periferia, em 
locais de precárias condições de saneamento básico, postos de saúde, escolas, segurança e 
outros serviços. Segundo a Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Manaus e o CIMI – Conselho 

a essas comunidades produzem e 
comercializam artesanato, prestam serviços domésticos e outros serviços na economia informal. 

Com referência às populações quilombolas, de acordo com o INCRA encontra-se em processo 
o Parque Nacional do Jaú, no município de Novo 

Airão, a 115 quilômetros a oeste de Manaus, para atestar a legitimidade dos quilombos, que 
formam a comunidade do Tambor. Segundo aquele órgão, esse é o primeiro passo no processo 

s remanescentes dos quilombos, que moram em Novo Airão e no 
Parque Nacional do Jaú. Os membros da comunidade do Tambor já foram reconhecidos, em 
2006, pela Fundação Palmares, entidade ligada ao Ministério da Cultura, como legítimos 

se nos monumentos arquitetônicos erguidos durante a 
fase áurea da borracha (1890 a 1910), quando, em período de luxo e riqueza, foi traçado pelo 
governo do estado, entre 1892 a 1896, um plano de monumentalização da cidade. A construção 
do Teatro Amazonas e do Palácio da Justiça fazem parte desse projeto, também responsável 
pela ampliação e abertura de ruas e avenidas e outras benfeitorias. Nessa época, Manaus 

idades reservadas às grandes 
capitais mundiais, como eletricidade, telefonia, água encanada e serviço de transporte coletivo 
de bondes elétricos. Com o fim do domínio da exportação da borracha, devido à concorrência 

egada ao abandono e ao ostracismo econômico, só 

vêm favorecendo a preservação do patrimônio arqueológico da 
se em articular parcerias com 

SEMMA, o apoio de arqueólogos da Universidade 
UFAM e de representantes do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional 

ção de sítios arqueológicos de antigas culturas 
Amazonas Energia quanto a 

instalações de rede de distribuição em estreita colaboração com geólogos e peritos do IPHAN, 
atalogação e preservação de patrimônio inestimável. 

 

se no setor noroeste da região Nordeste, ocupando uma área de 251.529 km² e 
tem 3.032.421 habitantes, com uma densidade demográfica de 12,0 hab./km2. As cidades mais 

a capital Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Floriano, Campo Maior, Barras e 

stado estão apresentados a seguir. 
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Tabela 4 – Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do 

No Piauí, há vestígios da presença do homem americano que
de 50.000 anos. Estes estão presentes no Parque Nacional da Serra da Capivara, na Serra das 
Confusões e em Sete Cidades. O P
representativo. Lá, foram encontrados a cerâmica mais velha das Américas, um bloco de tinta de 
10.000 anos, fósseis humanos e animais, pinturas rupestres e outros artefatos antigos
informações colhidas nos sites
nas proximidades da cidade sede denominada São Raimundo Nonato.

Predominam quatro fitofisionomias: caatinga, cerrado, mata de cocais e floresta. A caatinga tem 
ocorrência no sul e sudeste do estado, composta por cactos, arbustos e árvores de pequeno 
porte. O cerrado estende-se nas porções sudoeste e norte, apresentando característicos 
arbustos e árvores retorcidas e algumas gramíneas cobrindo o solo. As áreas de floresta são 
encontradas ao longo do Vale do Parnaíba, composto por palmeiras, principalmente espécies 
como carnaúba, babaçu e buriti. Estas espécies podem ser encontradas também no cerrado e na 
mata de cocais. Por último, a mata de cocais tem vegetação predominante entre 
típica amazônica e a caatinga, onde se destacam as palmeiras babaçu e carnaúba, além do 
buriti. A listagem das Unidades de Conservação do estado do Piauí é apresentada no Anexo 1.

As populações indígenas estão em praticamente todos os estados b
estado de Piauí e do Rio Grande do Norte, segundo informações da FUNAI. 

Com referência às comunidade quilombolas, pesquisas recentes indicam um elevado número de 
comunidades negras rurais quilombolas existindo no estado. A Coord
Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Estado do Piauí, revela a existência de 136 
comunidades em processo de localização continua. 

De acordo com o Núcleo de Pesquisas em Africanidades e Afrodescendência da UFPI 
IFARADA - foi realizado um mapeamento que abrangeu oito comunidades negras rurais, com o 
objetivo de resgate da memória e a busca de elementos que permitam identificar os piauienses 
afrodescendentes. Segundo os pesquisadores, as comunidades de Tapuio e Sumidouro são as 
mais representativas, localizadas na região do semi
Queimada Nova, distante 281 km de Teresina, e tem em comum o fato de estarem praticamente 
à mesma distância da sede do município, cerca de 12 km.

 

II.6. RONDÔNIA 

Rondônia localiza-se na região Norte e conta com 52 municípios ocupando uma área de 237.576 
km2, tendo a cidade de Porto Velho como capital. Com um total de 1,45 milhão de habitantes, o 
Estado de Rondônia teve seu processo de ocupação ligado principalmente à qualid
dos seus produtos nativos, como látex e cacau. A região participou ativamente dos Ciclos da 
Borracha e também contou com a ocupação promovida por ocasião da instalação da Linha 
Telegráfica comandado pelo Marechal Rondon em 1909. 

Principais Cidades

Teresina 779.939
Parnaíba 140.839

Picos 70.450
Piripiri 60.249

Floriano 56.090
Barrras 43.328

União 40.661
Subtotal 1.191.556

Total no Piauí 3.032.421

População Total
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Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do 

Fonte: IBGE, Contagem da População 2007. 

No Piauí, há vestígios da presença do homem americano que, segundo estudiosos,
50.000 anos. Estes estão presentes no Parque Nacional da Serra da Capivara, na Serra das 

Confusões e em Sete Cidades. O Parque Nacional da Serra da Capivara é talvez o mais 
representativo. Lá, foram encontrados a cerâmica mais velha das Américas, um bloco de tinta de 
10.000 anos, fósseis humanos e animais, pinturas rupestres e outros artefatos antigos

sites pesquisados. A Serra da Capivara foi descoberta por caçadores 
nas proximidades da cidade sede denominada São Raimundo Nonato. 

Predominam quatro fitofisionomias: caatinga, cerrado, mata de cocais e floresta. A caatinga tem 
e sudeste do estado, composta por cactos, arbustos e árvores de pequeno 

se nas porções sudoeste e norte, apresentando característicos 
arbustos e árvores retorcidas e algumas gramíneas cobrindo o solo. As áreas de floresta são 

ntradas ao longo do Vale do Parnaíba, composto por palmeiras, principalmente espécies 
como carnaúba, babaçu e buriti. Estas espécies podem ser encontradas também no cerrado e na 
mata de cocais. Por último, a mata de cocais tem vegetação predominante entre 
típica amazônica e a caatinga, onde se destacam as palmeiras babaçu e carnaúba, além do 
buriti. A listagem das Unidades de Conservação do estado do Piauí é apresentada no Anexo 1.

As populações indígenas estão em praticamente todos os estados brasileiros, com exceção do 
estado de Piauí e do Rio Grande do Norte, segundo informações da FUNAI. 

Com referência às comunidade quilombolas, pesquisas recentes indicam um elevado número de 
comunidades negras rurais quilombolas existindo no estado. A Coord
Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Estado do Piauí, revela a existência de 136 
comunidades em processo de localização continua.  

De acordo com o Núcleo de Pesquisas em Africanidades e Afrodescendência da UFPI 
zado um mapeamento que abrangeu oito comunidades negras rurais, com o 

objetivo de resgate da memória e a busca de elementos que permitam identificar os piauienses 
afrodescendentes. Segundo os pesquisadores, as comunidades de Tapuio e Sumidouro são as 

representativas, localizadas na região do semi-árido piauiense, pertencem ao município de 
Queimada Nova, distante 281 km de Teresina, e tem em comum o fato de estarem praticamente 
à mesma distância da sede do município, cerca de 12 km. 

se na região Norte e conta com 52 municípios ocupando uma área de 237.576 
, tendo a cidade de Porto Velho como capital. Com um total de 1,45 milhão de habitantes, o 

Estado de Rondônia teve seu processo de ocupação ligado principalmente à qualid
dos seus produtos nativos, como látex e cacau. A região participou ativamente dos Ciclos da 
Borracha e também contou com a ocupação promovida por ocasião da instalação da Linha 
Telegráfica comandado pelo Marechal Rondon em 1909.  

Indicadores Socioeconômicos

779.939 25,72% População Total (2007)
140.839 4,64% PIB (2006, R$ milhões)
70.450 2,32% PIB per capita (2006, R$ mil)
60.249 1,99% IDH (2000)
56.090 1,85% Incidência da Pobreza (2003, % da população)
43.328 1,43% Índice de Gini (2003)
40.661 1,34% Taxa de Analfabetismo (PNAD 2008, % da população)

1.191.556 39,29%
3.032.421 100,00%

População Total

Relatório de Avaliação Socioambiental – Versão Preliminar 
ojeto de Melhoria do Desempenho Operacional das Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás 

37 

Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do Estado do Piauí 

 

, segundo estudiosos, datam cerca 
50.000 anos. Estes estão presentes no Parque Nacional da Serra da Capivara, na Serra das 

arque Nacional da Serra da Capivara é talvez o mais 
representativo. Lá, foram encontrados a cerâmica mais velha das Américas, um bloco de tinta de 
10.000 anos, fósseis humanos e animais, pinturas rupestres e outros artefatos antigos, segundo 

pesquisados. A Serra da Capivara foi descoberta por caçadores 

Predominam quatro fitofisionomias: caatinga, cerrado, mata de cocais e floresta. A caatinga tem 
e sudeste do estado, composta por cactos, arbustos e árvores de pequeno 

se nas porções sudoeste e norte, apresentando característicos 
arbustos e árvores retorcidas e algumas gramíneas cobrindo o solo. As áreas de floresta são 

ntradas ao longo do Vale do Parnaíba, composto por palmeiras, principalmente espécies 
como carnaúba, babaçu e buriti. Estas espécies podem ser encontradas também no cerrado e na 
mata de cocais. Por último, a mata de cocais tem vegetação predominante entre a vegetação 
típica amazônica e a caatinga, onde se destacam as palmeiras babaçu e carnaúba, além do 
buriti. A listagem das Unidades de Conservação do estado do Piauí é apresentada no Anexo 1. 

rasileiros, com exceção do 
estado de Piauí e do Rio Grande do Norte, segundo informações da FUNAI.  

Com referência às comunidade quilombolas, pesquisas recentes indicam um elevado número de 
comunidades negras rurais quilombolas existindo no estado. A Coordenação Estadual das 
Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Estado do Piauí, revela a existência de 136 

De acordo com o Núcleo de Pesquisas em Africanidades e Afrodescendência da UFPI – 
zado um mapeamento que abrangeu oito comunidades negras rurais, com o 

objetivo de resgate da memória e a busca de elementos que permitam identificar os piauienses 
afrodescendentes. Segundo os pesquisadores, as comunidades de Tapuio e Sumidouro são as 

árido piauiense, pertencem ao município de 
Queimada Nova, distante 281 km de Teresina, e tem em comum o fato de estarem praticamente 

se na região Norte e conta com 52 municípios ocupando uma área de 237.576 
, tendo a cidade de Porto Velho como capital. Com um total de 1,45 milhão de habitantes, o 

Estado de Rondônia teve seu processo de ocupação ligado principalmente à qualidade da terra e 
dos seus produtos nativos, como látex e cacau. A região participou ativamente dos Ciclos da 
Borracha e também contou com a ocupação promovida por ocasião da instalação da Linha 

Indicadores Socioeconômicos Piauí

3.032.421
12.790
4.213
0,656

Incidência da Pobreza (2003, % da população) 53,11%
0,46

Taxa de Analfabetismo (PNAD 2008, % da população) 24,30%
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No final da década de 50, com a descoberta de cassiterita (minério de estanho), o estado de 
Rondônia tornou-se um pólo de mineração e garimpo. Nas décadas seguintes, anos 60 e 70, 
com a abertura da rodovia BR-364 ligando a região ao centro sul do País, teve início o processo 
de colonização agropecuária do estado de Rondônia com a implantação de programas 
governamentais de desenvolvimento regional com o POLAMAZÔNIA, POLONOROESTE e 
PROBOR. Com o recente processo de colonização de Rondônia, hoje se registra uma densidade 
demográfica superior a 6,1 hab./km2. 

Os dados demográficos e indicadores socioeconômicos do estado estão apresentados a seguir. 

Tabela 5 – Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do Estado de Rondônia 

 
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007. 

Sua população é uma das mais diversificadas do Brasil, composta principalmente de imigrantes 
oriundos de todas as regiões do país, dentre os quais se destacam os paranaenses e gaúchos, 
cuja presença é marcante nas cidades do interior do estado. Em Porto Velho e Guajará-Mirim, as 
duas cidades mais antigas do estado, também se fixaram maranhenses, amazonenses e 
acreanos, preservando-se ainda os fortes traços amazônicos da população nativa nas cidades. 

A pressão migratória tem exercido forte impacto nas áreas de floresta nativa, tendo-se observado 
expressivo desmatamento para dar lugar às pastagens. Este fato é agravado pela inobservância 
do Código Florestal. 

As Unidades de Conservação no estado de Rondônia encontram-se registradas no Anexo 1. 

De acordo com a FUNAI, dados de 2006, a população indígena no estado de Rondônia, é de 7,5 
mil indivíduos. As Terras Indígenas ocupam uma área de aproximadamente 4.153.410 hectares, 
segundo a Lei do ZEE/RO, equivalente a 17,41% da área total do estado. As comunidades 
indígenas espalhadas por quase todos os 52 municípios participam diretamente da economia 
local pela comercialização do excedente de sua produção de subsistência. Na cidade de Guajará 
Mirim, os povos indígenas são os maiores produtores de farinha de mandioca, que abastecem o 
mercado local, inclusive comercializada por atravessadores em Porto Velho. Além da mandioca, 
participam da economia do estado com a produção e comercialização de banana, laranja, arroz, 
feijão, milho, mel, dentre outros produtos. As informações sobre terras indígenas em Rondônia 
estão apresentadas no Anexo 2. 

A comunidade quilombola mais representativa em Rondônia está no vale do Rio Guaporé. Há 12 
comunidades identificadas como remanescentes de quilombo, sendo que todas estão em 
processo de reconhecimento ou já foram reconhecidas e três passam por regularização 
fundiária. Santo Antônio do Guaporé é uma comunidade de pretos descendentes de antigos 
quilombolas transportados pelos portugueses para a região durante o ciclo do ouro em Vila Bela 
e no Guaporé. As populações descendentes de escravos coloniais do Vale do Guaporé preferem 
utilizar o termo preto ao termo negro. Segundo os moradores, negro os reduz à escravidão, 
enquanto preto implica o reconhecimento de sua liberdade. A comunidade existe há mais de dois 
séculos e garantiu a ocupação territorial para o Brasil nesta área de fronteira com outros povos. 
Sobreviveram como pequenos agricultores e extrativistas, vivendo sob os regimes de enchente e 
vazante das várzeas do rio Guaporé. 

 

Principais Cidades Indicadores Socioeconômicos Rondônia

Porto Velho 369.345 25,41% População Total (2007) 1.453.756
Ji-Paranã 107.679 7,41% PIB (2006, R$ milhões) 13.110

Ariquemes 82.388 5,67% PIB per capita (2006, R$ mil) 8.391
Cacoal 76.155 5,24% IDH (2000) 0,735
Vilhena 66.746 4,59% Incidência da Pobreza (2003, % da população) 27,02%

Jaru 52.453 3,61% Índice de Gini (2003) 0,46
Rolim de Moura 48.894 3,36% Taxa de Analfabetismo (PNAD 2008, % da população) 9,20%

Subtotal 803.660 55,28%
Total em Rondônia 1.453.756 100,00%

População Total
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II.7. RORAIMA 

O Estado de Roraima é o estado mais setentrional do país, além de ser o menos populoso. 
Ocupa uma área aproximada de 224,3 mil km², situando
Legal. Roraima conta com apenas 15 municípios e suas principais cidades são: Boa
Rorainópolis, Caracaraí, Alto Alegre, Mucajaí, Cantá e Bom Fim, todas, à exceção da capital, 
com população total abaixo de 25 mil habitantes. A densidade demográfica do Estado de 
Roraima é de 1,76 hab./km2. 

Alguns dos principais indicadores socioec

Tabela 6 – Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do Estado de Roraima

As Unidades de Conservação de Roraima enco
dados sobre Terras Indígenas estão registrados no Anexo 2. Esta última tabela registra dados 
estimados sobre a população indígena, onde as etnias dominantes distribuem
regiões do estado de Roraima.

A presença de população indígena nas 
sempre caracterizado por uma inserção marcadamente periférica, situados entre os mais pobres 
entre os pobres. Mesmo ainda não dispondo de um critério censitário adequado para a 
população indígena urbana na capital Boa Vista, estima
Segundo a Organização dos Indígenas na Cidade 
Migrantes na Cidade – CAMIC, da Diocese de Roraima, usando o critério da auto
em um Censo levantado em 2006, estimou
desconhecido. 

O contexto motivacional para a inserção do indígena na cidade está mediado por valores e 
normas peculiares da situação de contato interétnico destes com a sociedade envolvent
o fator econômico configura o principal motivo, como oportunidade de obtenção de emprego e 
renda como perspectiva de melhoria da qualidade de vida. Neste sentido, Boa Vista, tornou
principal centro urbano do estado a concentrar migrantes, po
urbano mais dinâmico e ofertar uma maior quantidade de bens e serviços públicos e privados.

  

Principais Cidades

Boa Vista 249.853
Rorainópolis 24.466

Caracaraí 17.981
Alto Alegre 14.386

Mucajaí 12.546
Cantá 11.119

Bom Fim 10.231
Subtotal 340.582

Total no Roraima 395.725

População Total
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stado de Roraima é o estado mais setentrional do país, além de ser o menos populoso. 
Ocupa uma área aproximada de 224,3 mil km², situando-se numa região periférica da Amazônia 
Legal. Roraima conta com apenas 15 municípios e suas principais cidades são: Boa
Rorainópolis, Caracaraí, Alto Alegre, Mucajaí, Cantá e Bom Fim, todas, à exceção da capital, 
com população total abaixo de 25 mil habitantes. A densidade demográfica do Estado de 

 

Alguns dos principais indicadores socioeconômicos do estado estão apresentados a seguir.

Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do Estado de Roraima

Fonte: IBGE, Contagem da População 2007. 

onservação de Roraima encontram-se registradas no Anexo 1, enquanto 
ndígenas estão registrados no Anexo 2. Esta última tabela registra dados 

estimados sobre a população indígena, onde as etnias dominantes distribuem
o de Roraima. 

A presença de população indígena nas cidades brasileiras constitui um fenômeno crescente, 
sempre caracterizado por uma inserção marcadamente periférica, situados entre os mais pobres 
entre os pobres. Mesmo ainda não dispondo de um critério censitário adequado para a 

na capital Boa Vista, estima-se que esta cresceu muito ultimamente. 
Segundo a Organização dos Indígenas na Cidade - ODIC e Centro de Atendimento aos 

CAMIC, da Diocese de Roraima, usando o critério da auto
antado em 2006, estimou-se 30.000 ameríndios. O numero real ainda é 

O contexto motivacional para a inserção do indígena na cidade está mediado por valores e 
normas peculiares da situação de contato interétnico destes com a sociedade envolvent
o fator econômico configura o principal motivo, como oportunidade de obtenção de emprego e 
renda como perspectiva de melhoria da qualidade de vida. Neste sentido, Boa Vista, tornou
principal centro urbano do estado a concentrar migrantes, por se apresentar como o centro 
urbano mais dinâmico e ofertar uma maior quantidade de bens e serviços públicos e privados.

 

Indicadores Socioeconômicos

249.853 63,14% População Total (2007)
24.466 6,18% PIB (2006, R$ milhões)
17.981 4,54% PIB per capita (2006, R$ mil)
14.386 3,64% IDH (2000)
12.546 3,17% Incidência da Pobreza (2003, % da população)
11.119 2,81% Índice de Gini (2003)
10.231 2,59% Taxa de Analfabetismo (PNAD 2008, % da população)

340.582 86,07%
395.725 100,00%

População Total
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stado de Roraima é o estado mais setentrional do país, além de ser o menos populoso. 
se numa região periférica da Amazônia 

Legal. Roraima conta com apenas 15 municípios e suas principais cidades são: Boa Vista, 
Rorainópolis, Caracaraí, Alto Alegre, Mucajaí, Cantá e Bom Fim, todas, à exceção da capital, 
com população total abaixo de 25 mil habitantes. A densidade demográfica do Estado de 

onômicos do estado estão apresentados a seguir. 

Dados Demográficos e Indicadores Socioeconômicos do Estado de Roraima 

 

se registradas no Anexo 1, enquanto os 
ndígenas estão registrados no Anexo 2. Esta última tabela registra dados 

estimados sobre a população indígena, onde as etnias dominantes distribuem-se entre diversas 

cidades brasileiras constitui um fenômeno crescente, 
sempre caracterizado por uma inserção marcadamente periférica, situados entre os mais pobres 
entre os pobres. Mesmo ainda não dispondo de um critério censitário adequado para a 

se que esta cresceu muito ultimamente. 
ODIC e Centro de Atendimento aos 

CAMIC, da Diocese de Roraima, usando o critério da auto-identificação 
se 30.000 ameríndios. O numero real ainda é 

O contexto motivacional para a inserção do indígena na cidade está mediado por valores e 
normas peculiares da situação de contato interétnico destes com a sociedade envolvente. Assim, 
o fator econômico configura o principal motivo, como oportunidade de obtenção de emprego e 
renda como perspectiva de melhoria da qualidade de vida. Neste sentido, Boa Vista, tornou-se o 

r se apresentar como o centro 
urbano mais dinâmico e ofertar uma maior quantidade de bens e serviços públicos e privados. 

Indicadores Socioeconômicos Roraima

395.725
3.660
9.075
0,746

Incidência da Pobreza (2003, % da população) 39,13%
0,44

Taxa de Analfabetismo (PNAD 2008, % da população) 9,30%
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III. ROL DOS INVESTIMENTOS FÍSICOS PROPOSTOS PELO PROJETO 

Para contextualização das obras das EDEs no âmbito do setor elétrico brasileiro, adotar-se-á a 
terminologia estabelecida nos Procedimentos de Distribuição – PRODIST, elaborados pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para disciplinar o relacionamento entre os 
agentes setoriais, no que se refere aos sistemas elétricos de distribuição. 

Tais sistemas incluem todas as redes, linhas e subestações de distribuição de energia elétrica 
em tensão inferior a 230 kV, sejam em alta tensão (AT), média tensão (MT) ou baixa tensão 
(BT), assim definidos no PRODIST: 

• Sistema de Distribuição de Alta Tensão (SDAT): conjunto de linhas e subestações 
que conectam as barras da rede básica ou de centrais geradoras às subestações de 
distribuição, em tensões típicas iguais ou superiores a 69 kV e inferiores a 230 kV, 
ou instalações em tensão igual ou superior a 230 kV quando especificamente 
definidas pela ANEEL; 

• Sistema de Distribuição de Média Tensão (SDMT): conjunto de linhas de distribuição 
e de equipamentos associados, em tensões típicas superiores a 1 kV e inferiores a 
69 kV, na maioria das vezes com função primordial de atendimento a unidades 
consumidoras, podendo conter geração distribuída; e, 

• Sistema de Distribuição de Baixa Tensão (SDBT): conjunto de linhas de distribuição 
e de equipamentos associados em tensões nominais inferiores ou iguais a 1 kV. 

Adicionalmente, o PRODIST define: 

• Redes e Linhas de Distribuição: conjunto de estruturas, utilidades, condutores e 
equipamentos elétricos, aéreos ou subterrâneos, utilizados para a distribuição da 
energia elétrica, operando em baixa, média e/ou alta tensão de distribuição. 
Geralmente, as linhas são circuitos radiais e as redes são circuitos malhados ou 
interligados; e, 

• Subestação: Conjunto de instalações elétricas em média ou alta tensão que agrupa 
os equipamentos, condutores e acessórios, destinados à proteção, medição, 
manobra e transformação de grandezas elétricas. 

Apresenta-se, a seguir, o conjunto de investimentos propostos pelo Projeto para cada uma das 
Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás. Uma breve contextualização do 
sistema atual de oferta e distribuição de energia é descrita para cada um dos Estados sede das 
companhias; apontando-se, na seqüência, o rol das intervenções previstas. Sempre que 
possível, registram-se as características básicas das intervenções com informações relativas ao 
status atual do projeto de engenharia e processo de licenciamento. 

III.1.1. AMAZONAS ENERGIA 

A Amazonas Energia é responsável pelo atendimento aos consumidores do Estado do 
Amazonas, de forma verticalizada, atuando nas áreas de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, em ambiente de sistema isolado. Seu maior centro consumidor de energia é a 
região de Manaus, cujo atendimento é realizado por meio de 13 subestações de distribuição, 158 
circuitos alimentadores e 10.784 transformadores próprios. 

Segundo informações apresentadas pelos gestores da Amazonas Energia, a situação atual de 
operação do sistema de distribuição é crítica, uma vez que de um total de 41 transformadores de 
69/13,8 kV em operação no ano de 2009, 47% possui índice de carregamento superior a 100% e 
outros 17% contam com índice entre 90 e 99%. Na análise do conjunto de 158 alimentadores, 
3% apresentam índice de carregamento superior a 100% e outros 27% contam com índice entre 
90 e 99%. 

O programa de investimentos da Amazonas Energia, em seu sistema de distribuição, concentra-
se em projetos de reabilitação e reforço das redes de média e alta tensão, todas localizadas na 
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área urbana de Manaus. A Figura 8 e a Tabela 7, apresentadas a seguir, registram a localização 
do conjunto de subestações que suprem a demanda da cidade de Manaus e o programa de 
investimentos proposto pela Amazonas Energia. 

Figura 8 – Suprimento de Energia Elétrica da cidade de Manaus 

 
Fonte: AMAZONAS ENERGIA. 

Tabela 7 – Programa de Investimentos da Amazonas Energia 

Sub-Componente 1.1 – Perdas Técnicas 

 

Sub-Componente 1.2 – Perdas Não-Técnicas 

 
Fonte: Amazonas Energia. 

As intervenções previstas compreendem ações de troca de condutores antigos por novos (de 
maior diâmetro), troca de posteamento, implantação de novos transformadores permitindo-se o 

Fornecimento Medida Quantidade

Recondutoramento de MT km 166             

Reforma de MT e BT km 262             

Seccionamento de BT km 262             

Construção de redes de MT km 122             

Instalação de religadores telecomandados un. 168             

Instalação de banco de capacitores e reguladores 
de tensão

un. 120             

Especificação

Recondutoramento de cabo SPACER CABLE (185 mm²) e 336,4 MCM AL

Reforma de Circuitos de MT/BT em cabos isolados e nú

Bancos capacitores e Bancos reguladores

Seccionamento de circuito de BT em cabos isolados

Rede de MT - cabo 336,4 MCM e cabo 185 mm²

Religadores telecomandados

Construção Reforma Média Tensão Grupo B Alimentadores

Amazonas Energia 80 320 0 148.900 147

EDE
Rede Blindada - Km N° de Pontos com Telemedição
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seccionamento de redes de BT ao longo das ruas, implantação de novos alimentadores, além da 
instalação de religadores telecomandados, banco de capacitores e reguladores de tensão. 

Com tais investimentos, objetiva-se: reduzir a compra de energia, por meio da redução das 
perdas técnicas; reduzir multas por violação de limites regulatórios; aumentar as vendas, em 
decorrência da eliminação da energia não fornecida; e, reduzir a queima de equipamentos. 

III.1.2. BOA VISTA ENERGIA 

A energia proveniente da linha de transmissão que interliga o complexo hidrelétrico de Guri, na 
Venezuela, à subestação Boa Vista, no Brasil, permite o atendimento à capital do Estado de 
Roraima e localidades vizinhas. 

O programa de investimentos da Boa Vista Energia está voltado a projetos de construção, 
recondutoramento e reforma das redes de média e baixa tensão, instalação de religadores, 
instalação de reguladores de tensão e instalação de banco de capacitores na rede de média 
tensão, com intervenções na área urbana da capital. A Tabela 2 abaixo registra o plano de 
investimentos proposto. 

Tabela 8 – Programa de Investimentos da Boa Vista Energia 

Sub-Componente 1.1 – Perdas Técnicas 

 

Sub-Componente 1.2 – Perdas Não-Técnicas 

 
Fonte: Boa Vista Energia. 

 

III.1.3. CEAL – COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS 

A CEAL é responsável pelo serviço de distribuição de energia em todo Estado de Alagoas, 
operando de forma integrada ao Sistema Interligado Nacional – SIN, por meio de conexões ao 
sistema da Companhia Hidrelétrica do São Francisco – CHESF.  

O programa de investimentos da CEAL fundamenta-se em projetos para suas redes de média e 
baixa tensão, conforme registrado na Tabela 3. Todas as intervenções previstas são em áreas 
urbanas de municípios do Estado de Alagoas. 

  

Fornecimento Medida Quantidade

Recondutoramento de Redes MT km 2

Reforma de Redes  MT e BT km 124

Seccionamento de Redes BT km 16

Construção de Redes de MT km 27

Instalação de religadores telecomandados un. 22

Instalação de banco de capacitores e 
reguladores de tensão

un. 07 e 02

Especificação

Reforma de Circuitos de MT/BT em cabos isolados e nú

Recondutoramento de cabo SPACER CABLE (185 mm²) e 4/0 AWG AL

Rede MT 13,8 kV

Seccionamento de circuito de BT em cabos isolados e nú

Religadores Telecomandados

Bancos capacitores de 300 MVAr e Bancos Reguladores de 219A

Construção Reforma Média Tensão Grupo B Alimentadores

Boa Vista Energia 4 6 356 11.687 0

EDE
Rede Blindada - Km N° de Pontos com Telemedição



Relatório de Avaliação Socioambiental – Versão Preliminar 
Projeto de Melhoria do Desempenho Operacional das Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás 

43 

 

Tabela 9 – Programa de Investimentos da CEAL 

Sub-Componente 1.1 – Perdas Técnicas 

 

Sub-Componente 1.2 – Perdas Não-Técnicas 

 
Fonte: CEAL – Companhia Energética de Alagoas. 

Trinta e três centros urbanos do Estado de Alagoas receberão investimentos do Projeto MDO-
EDE, quais sejam: Arapiraca, Barra de São Miguel, Campestre, Delmiro Gouveia, Ibateguara, 
Inhapi, Jacaré dos Homens, Jacuípe, Japaratinga, Joaquim Gomes, Jundiá, Junqueiro, Maceió, 
Major Isidoro, Maragogi, Marechal Deodoro, Matriz de Camaragibe, Murici, Olho D’Água das 
Flores, Palmeira dos Índios, Paripoeira, Penedo, Piaçabuçu, Porto Calvo, Porto das Pedras, Rio 
Largo, Santana do Ipanema, São Brás, São Luis do Quitunde, São Miguel dos Campos, São 
Sebastião, Teotônio Vilela e União dos Palmares. 

III.1.4. CEPISA – COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ 

O sistema elétrico da CEPISA é suprido a partir do Sistema Interligado Nacional – SIN, por meio 
de linhas e subestações de transmissão da Companhia Hidrelétrica do São Francisco – CHESF, 
que operam em 500 e 230kV. 

Constituem-se em um sistema elétrico com 4.521 km de linhas de distribuição nas tensões de 
138, 69 e 34,5 kV; 67 subestações com potência total instalada de 887 MVA; 155 alimentadores 
de distribuição; 41.365 km de redes de distribuição, em alta e baixa tensões; e 20.874 
transformadores de distribuição com 594 MVA instalados, suprindo todos os 224 municípios do 
Estado. 

Fornecimento Medida Quantidade

CONSTRUÇÃO DE ALIENTADORES 13,8 KV km 360               

REFORMA DE REDE MT E BT km 80                 

SECCIONAMENTO DE REDE BT km 180               

RECONDUTORAMENTO DE REDES DE MT km 400               

INSTALAÇÃO DE RELIGADORES 
TELECOMANDADOS

un. 200               

INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES E 
REGULADORES DE TENSÃO

un. 120               

Construção de aliemtadores 13,8 kV de cabo SPACER CABLE (185 mm²) e 4/0 AWG

Especificação

Seccionamento de circuito de AT SPACER CABLE   (50 mm²) e BT em cabos multiplexado

Reforma de rede  4/0 AWG

Recondutoramentoo de circuito de AT SPACER CABLE 185 mm²

Aquisição e instalação e 200 religadores relecomamdados
Aquisição e instalação e 60 bancos de capacitores 300 kVAr e 60 reguladores de 
tensçaõ 200 A. religadores relecomamdados

Construção Reforma Média Tensão Grupo B Alimentadores

CEAL 60 128 1.700 75.153 180

EDE
Rede Blindada - Km N° de Pontos com Telemedição
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Figura 9 – Suprimento de Energia Elétrica do Estado do Piauí 

 
Fonte: CEPISA – Companhia Energética do Piauí, Sistema Elétrico, Configuração 2009-2013, Setembro de 2009. 

O programa de investimentos da CEPISA, em seu sistema de distribuição, concentra-se em 
projetos de reabilitação e reforço das redes de distribuição de média e baixa tensão, todas 
localizadas na área urbana das regionais da Empresa, conforme apresentado na Tabela 10. 
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Trinta e um centros urbanos do Estado do Piauí receberão investimentos do Projeto MDO-EDE, 
quais sejam: Água Branca, Altos, Barras, Barro Duro, Bom Jesus, Campo Maior, Capitão de 
Campos, Cocal de Telha, Corrente, Dom Expedito Lopes, Domingos Mourão, Elesbão Veloso, 
Esperantina, Floriano, José de Freitas, Luis Correia, Lusilândia, Matias Olímpio, Nazaré do Piauí, 
Nazária, Oeiras, Pedro II, Picos, Piripiri, Regeneração, São João do Piauí, São Pedro do Piauí, 
Simões, Simplício Mendes, Teresina, Uruçuí e Valença do Piauí. 

 

Tabela 10 – Programa de Investimentos da CEPISA, reforço em áreas urbanas consolidadas 

Sub-Componente 1.1 – Perdas Técnicas 

 

Sub-Componente 1.2 – Perdas Não-Técnicas 

 

Sub-Componente 1.1 – Expansão das Linhas de Distribuição e Subestações Associadas 

Sistema Valença 
1 Subestação 
SE Valença 
69/34,5 kV e 12,5 MVA 

1 Entrada de Linha (bay) 
SE Buriti Grande 
(existente) 
69 kV 

1 Linha de Distribuição 
LD Buriti/Valença 
69 kV 
60 km de extensão 

Sistema Parnaíba 

2 Subestações 
SE Paraníba II 
69/13,8 kV e 25 MVA 
SE Buriti dos Lopes 
69/13,8 kV e 12,5 MVA 

2 Entradas de Linha (bay) 
SE Parnaíba I 
69 kV 
SE Tabuleiros 
69 kV 

2 Linhas de Distribuição 
LD Parnaíba I/Parnaíba II 
69 kV 
12 km de extensão 
LD Tabuleiros/Parnaíba I 
69 kV 
15 km de extensão 

Sistema Ribeiro 
Gonçalves 

2 Subestações 
SE Ribeiro Gonçalves 
69/13,8 kV e 25 MVA 
SE Baixa Grande do Ribeiro 
69/34,5/13,8 kV e 12,5 MVA 

- 

2 Linhas de Distribuição 
LD CHESF/Ribeiro Gonçalves 
69 kV 
1 km de extensão 
LD Ribeiro Gonçalves/Baixa 
Grande do Ribeiro 
69 kV 
30 km de extensão 

Sistema Teresina 

2 Subestações 
SE Renascença 
69/34,5 kV e 50 MVA 
SE Polo Industrial 
69/34,5/13,8 kV e 12,5 MVA 

Bancos de Capacitores 
12 Mvar/15 kV 

2 Linhas de Distribuição 
LD Renascença/Teresina 
(CHESF) 
69 kV 
8 km de extensão 
LD Polo Industrial/Teresina 
(CHESF) 
69 kV 
6 km de extensão 

Sistema Barras 
1 Subestação 
SE Barras 
69/34,5 kV e 12,5 MVA 

1 Entrada de Linha (bay) 
SE Campo Maior 
(existente) 
69 kV 

1 Linha de Distribuição 
LD Campo Maior/Barras 
69 kV 
67 km de extensão 

Fonte: CEPISA – Companhia Energética do Piauí. 

Fornecimento Medida Quantidade

Recondutoramento de MT km 60                     

Reforma de MT e BT km 55                     

Construção de redes de MT
km 158                   

Instalação de religadores telecomandados
un. 386                   

Instalação de bancos de capacitores e reguladores 
de tensão

un. 75 e 265

Especificação

Recondutoramento de cabo 336,4 MCM AL

Reforma de Circuitos de MT/BT em cabos isolados e nú

Construção de rede MT - cabo 336,4 MCM

Religadores telecomandados, 15kV, 400A

Regulador Monofásico,15 kV, 414 kVA, 200A e bancos de capacitores 
trifásico fixos, 15 kV, 300 kVAr

Construção Reforma Média Tensão Grupo B Alimentadores

CEPISA 40 48 1.500 44.671 193

EDE
Rede Blindada - Km N° de Pontos com Telemedição
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As principais obras no sistema de distribuição de AT previstas pela CEPISA visam à melhoria do 
desempenho operacional dos sistemas Valença, Parnaíba, Ribeiro Gonçalves, Teresina e Barras 
(sistemas em destaque apresentado na Figura 9, acima apresentada. 

O programa de investimentos das obras de contrapartida da CEPISA para os sistemas 
supramencionados está apresentado na Tabela 5, com detalhamento das obras de AT conforme 
descrito a seguir. 

Tabela 11 – Programa de Investimentos da CEPISA, expansão de conexões inter-urbanas 

 
Fonte: CEPISA – Companhia Energética do Piauí. 

Sistema Valença 

Está prevista a construção de 01 (uma) subestação - SE Valença, em 69/34,5kV, com potência 
de 12,5MVA, e de 01 (uma) entrada de linha (bay) em 69kV, na subestação SE – Buriti Grande 
(subestação já existente). 

Para a interligação destas obras, está prevista a construção da linha de distribuição LD Buriti 
Grande / Valença, em 69kV, com 60km de extensão. 

Sistema Parnaíba 

Para este sistema, o programa de obras da CEPISA prevê a construção de 02 (duas) 
subestações - SE Parnaíba II e SE Buriti dos Lopes, ambas com relação de transformação 
69/13,8kV e potências de 25 e 12,5MVA, respectivamente, e a ampliação de outras 02 (duas) 
subestações já existentes – SE Parnaíba I e SE Tabuleiros, com a construção de 01 (uma) 
entrada de linha (bay) em 69kV, em cada uma delas. 

Região Descrição Técnica

ATENDIMENTO AO SISTEMA VALENÇA

LD kV 69 kV Buriti Grande - Valença. Construção da LD 69 kV Buriti Grande - Valença, padrão rural em cabo 477 MCM,  60 km

SE Buriti Grande. Construção de uma entrada de linha  em 69 kV

SE Valença. Construção de uma subestação em 69/34,5 kV - 12,5 MVA.

ATENDIMENTO AO SISTEMA PARNAÍBA

LD 69 kV Parnaíba I - Parnaíba II. Construção de uma  linha com  12 km em cabo liga 559,5, padrão misto

LD 69 kV Tabuleiro  - Parnaíba I. Construção de uma  linha com  15 km em cabo liga 556,5, padrão RURAL

SE Parnaíba II. Construção de uma subestação  25 MVA 69/13,8 kV.

SE Buriti dos Lopes. Construção de uma subestação  12,5  MVA -  69/13,8 kV.

SE Parnaíba I. Construção de uma entrada de linha em 69 kV

SE Tabuleios. Construção de uma entrada de linha  em 69 kV

ATENDIMENTO AO SISTEMA RIBEIRO GOLÇALVES

LD  69 kV Rede Básica (RB) - Ribeiro Gionçalves  (Cepisa). Construção de  1  km de linha  em 69 kV em cabo 477 MCM.

LD 69 kV  Ribeiro Gonçalves - Baixa Grande do Ribeiro. Construção de  30 km de linha  em 69 kV em cabo 477 MCM.

SE  Ribeiro Gonçalves. Construção de um  subestação  69/34,5 kV - 12,5 MVA 

SE Baixa grando do Ribeiro. Construção de uma  subestação uma  69/34,5/13,8  kV - 12,5 MVA

ATENDIMENTO AO SISTEMA TERESINA

LD 69 kV Teresina(Chesf) - Renascença. Construção de 8 km de linha  em cabo 556 MCM, padroão urbano.

LD 69 kV Teresina(Chesf) - Pólo Industrial. Construção de 6 km de linha  em cabo 556 MCM, padroão urbano.

SE Renascença. Construção de uma subestação, 50 MVA 69/13,8 kV.

SE Pólo Industrial. Construção de subestação 69/13,8 kV - 50  MVA .

SE´s Jóquei,Macaúba e Marquês. Instalação de Banco de Capacitores de 12 Mvar/15 kV.

ATENDIMENTO AO SISTEMA BARRAS

LD 69 kV Campo Maior - Barras. Constução de uma linha com,67 km em cabo 477.

SE Barras. Construção de uma subestação 12 MVA -  69/34,5 kV .

SE Campo Maior. Construção de uma entrada de linha  em 69 kV

 Ribeiro Gonçalves

R$ 15.779.292,00 

 Teresina

R$ 32.934.238,00 

 Barras

R$ 15.550.579,00 

DIRETORIA DEPLANEJAMENTO E EXPANSÃO EXPANSÃO 

Projetos de AT Contrapartida ELETROBRÁS

Valença

R$ 14.151.391,00

Parnaíba

R$ 24.838.581,00
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Em termos de linhas de distribuição, encontram-se previstas 02 (duas) LDs em 69kV –Parnaíba I 
/ Parnaíba II, com 12 Km de extensão e Tabuleiros / Parnaíba I, com 15 Km. 

Sistema Ribeiro Gonçalves 

São previstas construções de 02 (duas) subestações: SE Ribeiro Gonçalves, em 69/34,5kV - 
25MVA, e SE Baixa Grande do Ribeiro, em 69/34,5/13,8kV – 12,5MVA. 

Para a interligação da SE Ribeiro Gonçalves ao Sistema Interligado Nacional – SIN, faz-se 
necessária a construção de uma linha de distribuição em 69kV – LD CHESF / Ribeiro Gonçalves, 
com 1km de extensão. Outra linha necessária neste sistema é a LD Ribeiro Gonçalves / Baixa 
Grande do Ribeiro, em 69kV, com 30km de extensão. 

Sistema Teresina 

O programa de obras prevê a construção de 02 (duas) subestações – SE Renascença e SE Pólo 
Industrial, ambas com relação de transformação 69/13,8kV e potência de 50MVA. 

Nas subestações Jóquei, Macaúba e Marquês, são previstas instalações de banco de 
capacitores de 12 Mvar/15 kV, em cada uma delas, como forma de melhorar o controle de 
tensão nas regiões por elas atendidas. 

As subestações Renascença e Pólo Industrial serão interligadas a SE Teresina (da CHESF) por 
meio de LDs individualizadas, em 69 kV, com extensões de 8 e 6km, respectivamente. 

Sistema Barras 

Está prevista a construção da SE Barras, com relação de transformação 69/34,5kV e potência de 
12,5MVA, bem como a ampliação da SE Campo Maior, onde se faz necessária a construção de 
uma entrada de linha (bay) em 69kV. 

Conseqüentemente, requer-se a construção de uma linha de distribuição em 69kV – LD Campo 
Maior / Barras, com 67km de extensão. 

III.1.5. CERON – CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA 

O suprimento de energia elétrica ao Estado de Rondônia fundamenta-se em um sistema de 
transmissão em 230 kV da ELETRONORTE, em sistemas de distribuição em alta tensão (138 e 
69 kV) e média tensão (34,5 kV) da CERON, e em Produtores Independentes de Energia – PIEs, 
cobrindo as regiões de Porto Velho, Ponta do Abunã, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, BR-429 e 
Vilhena, possibilitando o atendimento a 52 municípios e outros 78 distritos e vilas, perfazendo um 
total de 130 localidades atendidas. O programa de investimentos previstos na CERON é 
apresentado a seguir. 

 

Tabela 12 – Programa de Investimentos da CERON 

Sub-Componente 1.1 – Perdas Técnicas 

 

Fornecimento Medida Quantidade

RECONDUTORAMENTO DE REDE MT km 153             

REFORMA DE REDE MT E BT km 71              

SECCIONAMENTO DE REDE BT
km 356             

CONSTRUÇÃO DE REDES DE MT
km 383             

INSTALAÇÃO DE RELIGADORES 
TELECOMANDADOS

un. 40              

INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES E 
REGULADORES DE TENSÃO

un. 98
Bancos de capacitores (32) e reguladores de tensão (66)

Seccionamento de circuito de BT em cabos nú

Construção de rede de MT - cabo 336,4 MCM

Religadores telecomandados

Especificação

Recondutoramento de cabo 2 para 4/0

Reforma de circuitos de MT/BT em cabos nú
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Sub-Componente 1.2 – Perdas Não-Técnicas 

 
Fonte: CERON – Centrais Elétricas de Rondônia.. 

Cinquenta e dois centros urbanos do Estado de Rondônia receberão investimentos do Projeto 
MDO-EDE, quais sejam: Porto Velho, Guajará Mirim, Nova Mamoré, Itapoã do Oeste, Candeias 
do Jamari, Jiparaná, Ariquemes, Monte Negro, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, 
Presidente Médici, Jaru, Ouro Preto D’Oeste, Machadinho, Cacaulândia, Rio Crespo, Cujubim, 
Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Teixeirópolis, Mirante da Serra, Uripá, Vale do Paraíso, 
Nova União, Vale do Anari, Buritis, Pimenta Bueno, Vilhena, Costa Marques, Cacoal, Espigão do 
Oeste, Colorado do Oeste, Alvorada do Oeste, Santa Luzia, Babixi, Alta Floresta, Primavera, 
Nova Brasilândia, Alto Alegre, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, 
Cerejeiras, Rolim de Moura, Chupinguaia, Ministro Andreazza, Novo Horizonte, Castanheiras, 
Pimenteiras, Corumbiara, Parecis e São Felipe. 

 

III.1.6. ELETROACRE 

O suprimento de energia ao Estado do Acre é realizado por meio de linha de transmissão da 
ELETRONORTE, em 230kV, e por meio de Produtores Independentes de Energia – PIE. 

A empresa concessionária de serviço público é responsável pelo atendimento aos consumidores 
do Estado do Acre, atuando nas áreas de distribuição e comercialização de energia elétrica. O 
atendimento desta distribuidora é realizado por meio de 11 subestações de distribuição, 60 
circuitos alimentadores e 22.233 transformadores próprios. 

Segundo informações apresentadas pelos gestores da ELETROACRE, a situação atual de 
operação do sistema de distribuição é crítica, uma vez que de um total de 8 transformadores de 
69/13,8 kV em operação no ano de 2009, 63% possui índice de carregamento superior a 100% 
Na análise do conjunto de alimentadores, 6% apresentam índice de carregamento superior a 
100% e outros 19% contam com índice entre 90 e 99%. 

O programa de investimentos previsto pela ELETROACRE, em seu sistema de distribuição, 
concentra-se em projetos de reabilitação e reforço das redes de média e alta tensão, todas 
localizadas em áreas urbanas do Estado, ancorados em dois sistemas (Sistema Rio Branco e 
Sistema Cruzeiro do Sul). 

O programa de investimentos da ELETROACRE constitui-se de projetos para suas redes de 
média e baixa tensão, conforme apresentado a seguir. 

 

Tabela 13 – Programa de Investimentos da ELETROACRE 

Sub-Componente 1.1 – Perdas Técnicas 

 

Construção Reforma Média Tensão Grupo B Alimentadores

CERON 52 128 2.600 63.415 140

EDE
Rede Blindada - Km N° de Pontos com Telemedição

Fornecimento Medida Quantidade

Recondutoramento de Rede MT km 146                    

Reforma de Rede MT e BT km 83                     

Seccionamento de Rede BT km 83                     

Construção de redes de MT km 46                     

Instalação de religadores telecomandados un. 150                    

Instalação de banco de capacitores e 
reguladores de tensão

un.
 15 reguladores e 

120 bancos 
capacitores 

Recondutoramento de cabo SPACER CABLE (35 mm²) - rede compacta

Seccionamento de circuito de BT em cabos multiplexado

Recondutoramento de cabo SPACER CABLE (185 mm²) - rede compacta

Religadores trifásicos e monofásicos com sistema de comunicação GPRS 

Reforma de Circuitos de MT/BT em cabos protegido e multiplexado

Especificação

Banco de 300 KVAR e Banco reguladores de tensão monofásico 138 KVA
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Sub-Componente 1.2 – Perdas Não-Técnicas 

 
Fonte: ELETROACRE. 

Vinte e três centros urbanos do Estado do Acre receberão investimentos do Projeto MDO-EDE, 
quais sejam: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, 
Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto 
Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa, Sena Madueira, Senador 
Guimard, Tarauaca e Xapuri, bem como Campinas, distrito de Plácido de Castro. 

III.1.7. TIPOLOGIAS E ATIVIDADES INERENTES AOS INVESTIMENTOS 

Para o conjunto de investimentos propostos no Projeto MDO-EDE, foram definidas as seguintes 
tipologias de intervenções, acordadas conjuntamente pela Eletrobrás, as EDEs e o Banco 
Mundial: 

• Tipologia 1: obras de melhoria de desempenho operacional das redes de Média Tensão 
e Baixa Tensão, para melhoria da qualidade de serviço e controle de perdas técnicas, 
abrangendo os consumidores residenciais, comerciais e de serviços em áreas urbanas 
consolidadas já servidas por energia elétrica, previstas para todos os seis estados-sede 
das empresas de distribuição; 

• Tipologia 2: obras de reforma de Média Tensão e Baixa Tensão (<34,5 kV) para redução 
de perdas não-técnicas em áreas urbanas consolidadas – residenciais, incluindo as de 
baixa renda, e usos comerciais, industriais e de serviços, previstas em todos os seis 
estados-sede das empresas de distribuição; e, 

• Tipologia 3: obras de construção de Linhas de Distribuição (LD) de Alta Tensão (69 kV) e 
Subestações (SE) associadas, previstas em cinco regiões do estado do Piauí. 

Deve-se registrar que a Tipologia 1 refere-se às obras do Sub-Componente 1.1 (perdas 
técnicas), com obras de reabilitação e reforços de redes de distribuição. Por sua vez, a Tipologia 
2, refere-se às obras previstas no Sub-Componente 1.2 (perdas não-técnicas), relativo às obras 
de modernização e automação da medição. As obras da Tipologia 3, restritas à expansão das 
linhas de distribuição em AT e subestações associadas prevista no Estado do Piauí, corresponde 
a parte dos investimentos propostos em Alta Tensão pelo Sub-Componente 1.1 (perdas 
técnicas). 

A seguir, estão descritas as principais atividades inerentes aos investimentos propostos, 
segundo as tipologias acima identificadas. 

Tipologia 1: obras de melhoria de desempenho operacional das redes de Média Tensão e Baixa 
Tensão, para melhoria da qualidade de serviço e controle de perdas técnicas, abrangendo os 
consumidores residenciais, comerciais e de serviços em áreas urbanas consolidadas já servidas 
por energia elétrica, previstas para todos os seis estados-sede das empresas de distribuição. 

Construção de alimentadores em MT: 

• Construção de novos alimentadores de 13,8 kV possibilitando a adequada distribuição 
das cargas dotando os sistemas elétricos das empresas de melhores condições 
operacionais, continuidade e confiabilidade, contribuindo também para redução de perdas 
técnicas. 

Revitalização, reforma e seccionamento de circuitos de MT e BT: 

• Para o desenvolvimento desta ação serão adquiridos e instalados novos postes, 
transformadores, chaves, pára-raios, conectores, isoladores, bem como realizado 
recondutoramento, reforma e seccionamento das redes de MT e BT. Esta ação visa 

Construção Reforma Média Tensão Grupo B Alimentadores

Eletroacre 17 40 565 22.125 20

EDE
Rede Blindada - Km N° de Pontos com Telemedição
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melhorar as condições operacionais, corrigir os níveis de tensão, bem como reduzir as 
perdas técnicas. O seccionamento dos alimentadores facilitará o remanejamento de carga 
nas situações contingenciais, contribuindo também para a redução dos indicadores DEC 
e FEC. 

• Esclarecidos a seguir os conceitos: Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora (DEC): exprime o intervalo de tempo que, em média, cada unidade 
consumidora do conjunto considerado ficou privada do fornecimento de energia elétrica, 
no período de observação. A duração das interrupções está intimamente ligada à 
operação e manutenção das redes, tais como as facilidades existentes para se recuperar 
um sistema após cada interrupção (veículos, comunicação, qualificação do pessoal, 
possibilidade de recomposição/ automação, etc.); e, Freqüência Equivalente de 
Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): exprime o número de interrupções que, em 
média, cada unidade consumidora do conjunto considerado sofreu no período de 
observação. A freqüência das interrupções caracteriza a fragilidade do sistema frente ao 
meio ambiente (causas externas) e a degradação do sistema por envelhecimento e/ou 
falta de manutenção adequada. 

Instalação de Religadores Telecomandados: 

• Contempla a aquisição e instalação de novos equipamentos de rede (religadores), 
preparados para telecomando e alinhados com as novas tecnologias. Esta ação 
aumentará o nível de proteção e segurança, bem como permitirá uma maior flexibilidade 
de manobras na rede de distribuição, contribuindo para a redução dos indicadores DEC e 
FEC. 

Qualidade da Energia: 

• Esta ação contemplará a aquisição e instalação de bancos de capacitores e reguladores 
de tensão, objetivando adequar os níveis de tensão e atender aos parâmetros de 
qualidade estabelecidos pelo Agente Regulador. 

Tipologia 2: obras de reforma de Média Tensão e Baixa Tensão (<34,5 kV) para redução de 
perdas não-técnicas em áreas urbanas consolidadas, previstas em todos os seis estados-sede 
das EDEs. 

• Automação e blindagem de unidades consumidoras (em torno de 50% da receita da 
distribuidora) de BT (Baixa Tensão) com elevado consumo e de todas as unidades 
consumidoras (UCs) de MT (Média Tensão); 

• Substituição de medidores com mais de 15 ou 20 anos instalados na mesma unidade 
consumidora; 

• Medição dos alimentadores de subestações de distribuição; 
• Medição externalizada ou regularização de unidades consumidoras em áreas de perdas 

superiores a 50%; 
• Automação de unidades consumidoras situadas em condomínios horizontais e verticais; 

e, 
• Centros de medição – CM e centros de medição regionais – CMR. 

Tipologia 3: obras de construção de Linhas de Distribuição (LD) de Alta Tensão (138 kV e 69 
kV) e Subestações (SE) associadas, previstas em cinco regiões do Estado do Piauí. 

Ampliação do Sistema de Distribuição de AT: 

• Esta ação consiste na construção de novas linhas e interligações em 69 kV corrigindo os 
níveis de tensão ao adequado suprimento, bem como contribuindo para a redução das 
perdas técnicas. Contemplará também a aquisição de estruturas, isoladores e cabos 
garantindo a confiabilidade e continuidade dos serviços. Para a construção de linhas de 
distribuição de AT, as principais atividades a serem desenvolvidas constituem-se em: 
instalação de canteiros de obras, demarcação da faixa de servidão, limpeza da faixa de 
servidão, locação das estruturas e execução das fundações das torres, montagem das 
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estruturas, lançamento e instalação de cabos condutores, instalação do sistema de 
aterramento, pintura das estruturas e limpeza final / desativação dos canteiros da obra. 

Construção de Subestações: 

• Em obras relacionadas às subestações, o seguinte conjunto de atividades pode vir a ser 
desenvolvido, o qual dependerá do projeto a ser definido para cada localidade: instalação 
do canteiro de obras, limpeza do terreno e terraplenagem, escavação e reaterro, 
execução de formas para as estruturas, montagem de barras e armaduras de aço para 
concreto estrutural, concretagem, execução de fundações, montagem das estruturas 
suporte de equipamentos, serviços de impermeabilização e revestimento, pintura, 
instalações hidráulicas, sanitárias e de águas pluviais, bases e trilhamento para 
transformadores, bacia de contenção, sistema de drenagem e caixa separadora de óleo, 
montagem de parede corta-fogo, urbanização, montagem de canaletas, dutos e caixas de 
passagem para cabos, e limpeza final / desativação do canteiro da obra. Prevê a 
instalação de transformadores, dispositivos de proteção e auxiliares, alinhados as novas 
tecnologias. Esta ação visa assegurar o suprimento de energia elétrica com 
confiabilidade, continuidade e segurança.  

Automação de Subestações: 

• Esta ação inclui a aquisição e instalação de equipamentos para digitalização e 
telecomando de subestações.  Esta ação visa automatizar a operação e a supervisão das 
subestações de 69/13,8 kV, permitindo a sua operação à distância com maior rapidez. 
Esta ação dotará o sistema de maior flexibilidade operativa e segurança, reduzirá os 
custos de operação, bem como contribuirá para redução do DEC e FEC.  
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IV. MARCO REGULATÓRIO E INSTITUCIONAL 

A identificação e análise da legislação socioambiental brasileira permitem reconhecer as 
principais políticas definidas pelo Setor Elétrico, assim como o marco legal que rege os 
processos de licenciamento ambiental dos sistemas de distribuição de energia elétrica, em nível 
federal e estadual. Registram-se, também, uma seleção de leis e normas específicas sobre 
outros temas relevantes para a análise, como supressão de vegetação, manejo adequado de 
resíduos perigosos e audiências públicas, entre outros. 

Ao mesmo tempo, são também identificados e brevemente caracterizados os órgãos ambientais 
competentes e demais instituições intervenientes nos processos de licenciamento ambiental dos 
empreendimentos propostos pelo Projeto. 

Pretende-se, desta forma, reconhecer o conjunto da legislação ambiental e do setor elétrico 
incidente sobre o empreendimento vis-à-vis ao conjunto de Políticas de Salvaguardas do Banco 
Mundial acionadas pelo Projeto de MDO-EDE do Sistema Eletrobrás, com posterior análise 
comparativa dos procedimentos adotados, identificando-se eventuais semelhanças ou lacunas. 

IV.1. POLÍTICAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

IV.1.1. POLÍTICAS E INSTRUMENTOS 

Políticas do Setor Elétrico 

O marco regulatório do setor de energia do Brasil surge com a edição do Decreto Federal nº 
24.643, de 10 de julho de 1934 – o Código de Águas, que consagrou o domínio público sobre 
todo recurso hídrico nacional. 

As Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobrás, criada em 1962, recebeu a atribuição de promover 
estudos, projetos de construção e operação de usinas geradoras, linhas de transmissão e 
subestações destinadas ao suprimento de energia elétrica no país. Desta forma, a Eletrobrás 
passou a contribuir decisivamente para a expansão da oferta de energia elétrica e o 
desenvolvimento nacional. A Eletrobrás coordenou a elaboração de quinze Planos Decenais, no 
período de 1984 a 1999, além de Planos Nacionais de Energia Elétrica, com visão de longo 
prazo, publicados de 1978 a 1994. Após este período, foram publicados outros três Planos 
Decenais (2000, 2001 e 2002). O planejamento energético, com a visão de curto, médio e longo 
prazos, toma por base a Matriz Energética e o Plano Nacional de Energia, elaborando um 
conjunto de referências e diretrizes de suporte ao Plano Decenal de Expansão de Energia - 
PDEE. 

A Lei 9.427/96 – que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia, estabelece a competência de regular e fiscalizar a produção, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, bem como emitir concessões, 
licenças e autorizações associadas à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

O Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos – CCPE e o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, instituídos pelo Decreto Federal 2.655/98, são 
responsáveis pelo planejamento, programação, coordenação e controle do sistema de geração e 
transmissão de energia elétrica. 

Com vistas melhor consolidar o planejamento da expansão dos sistemas elétricos, a Lei 
10.847/2004 institui a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, cuja principal atribuição é a de 
prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor 
energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, 
fontes de energéticas renováveis e eficiência energética. 

Os produtos e estudos priorizados no biênio 2005/2006 contemplam: (i) a Matriz Energética 
Nacional (MEN) – 2030; (ii) o Plano Nacional de Energia (PNE) – 2030; (iii) o Plano Decenal de 
Expansão de Energia Elétrica (PDEE) – 2006/2015; (iv) o Plano Decenal de Expansão de 
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Energia (PDE) – 2007/2016; (v) o Balanço Energético Nacional (BEN) – 2005/2006; e, por fim (vi) 
a Manual de Planejamento (MP) – 2005/2006. 

Coube ao Operador Nacional do Sistema Elétrico apresentar a sua visão sobre as ampliações e 
reforços da Rede Básica, necessárias para preservar a segurança e o desempenho da rede, 
garantir o funcionamento pleno do mercado de energia elétrica e possibilitar o livre acesso a 
todos os interessados em atuar na CCEE, por meio da elaboração do Plano de Ampliação e 
Reforços - PAR, para os períodos 2009/2011 e 2010/2012. 

No âmbito federal, o Setor Energético conta, ainda, com os demais agentes de regulação, na 
definição de políticas e fiscalização, quais sejam: o Conselho Nacional de Política Energética – 
CNPE e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, e os órgãos de apoio e 
coordenação de atividades do Setor, como a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE, e o citado Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. 

As reformas institucionais e as privatizações na década de 1990 definiram um novo papel à 
Eletrobrás, que passou a atuar, por determinação legal e transitoriamente, na distribuição de 
energia elétrica, por meio das empresas CEAL (Alagoas), CEAM (Amazonas), CEPISA (Piauí), 
CERON (Rondônia) e ELETROACRE (Acre), controladas diretamente pela holding, e Boa Vista 
Energia (Roraima) e Manaus Energia (Amazonas), na época controladas pela subsidiária 
Eletronorte. Por intermédio deste novo instrumento legal, a Eletrobrás detém o controle de suas 
12 subsidiárias – Chesf, Furnas, Eletrosul, Eletronorte, CGTEE, Eletronuclear, ELETROACRE, 
Amazonas Energia, Boa Vista Energia, CERON, CEPISA e CEAL; a empresa de participações – 
ELETROPAR; e o centro de pesquisas CEPEL, maior do ramo no hemisfério Sul, além de 
metade do capital de Itaipu Binacional, em nome do governo brasileiro. 

Com a implementação e aprimoramento contínuo da sua política ambiental, o Sistema Eletrobrás 
contribui para a construção de um projeto nacional de desenvolvimento sustentável, baseando-
se em 7 Princípios: (i) Integrar a dimensão socioambiental aos planos, projetos, processos e 
atividades das empresas do Sistema Eletrobrás; (ii) Buscar a interação com outros setores e 
instituições na implementação de planos e ações socioambientais que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável local e regional; (iii) Promover relacionamento com os diversos 
segmentos da sociedade envolvidos nas etapas de planejamento, implantação e operação dos 
empreendimentos de energia elétrica; (iv) Contribuir para que a operação e a expansão do 
parque gerador do Sistema Eletrobrás utilizem os recursos energéticos do país considerando as 
potencialidades e as especificidades locais e regionais e atendam aos princípios do 
desenvolvimento sustentável, e promover a utilização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) estabelecido pelo Protocolo de Quioto; (v) Apoiar programas de conservação de energia e 
de eficiência energética como estratégia para a racionalização do uso dos recursos naturais e 
redução dos impactos socioambientais; (vi) Apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico 
aplicado a questões socioambientais relacionadas à implantação e à operação dos 
empreendimentos de energia elétrica; e, (vii) Incentivar a implementação e o aperfeiçoamento 
contínuo de sistemas de gestão ambiental integrados aos demais sistemas de gestão 
empresarial. 

Políticas Ambientais 

A Política Nacional do Meio Ambiente, consagrada na Lei 6.938/81, tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Este instrumento legal vem a 
estabelecer, em seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, as condições necessárias 
ao desenvolvimento nacional, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
assegurado e protegido. Ao estabelecer os padrões de racionalização do uso do solo, do 
subsolo, da água e do ar, institui, dentre outros parâmetros, os padrões de qualidade ambiental; 
a avaliação de impactos ambientais; o licenciamento e revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras; os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação 
ou absorção de tecnologia, voltadas para a melhoria da qualidade ambiental. 

A caracterização de impacto ambiental, segundo a Resolução CONAMA 001/86, refere-se a 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 



Relatório de Avaliação Socioambiental – Versão Preliminar 
Projeto de Melhoria do Desempenho Operacional das Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás 

54 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e 
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos 
recursos ambientais. Por sua vez, a Resolução CONAMA 006/87 estabelece normas e edita 
regras específicas para o licenciamento ambiental dos empreendimentos de geração e 
transmissão de energia elétrica; enquanto a CONAMA 009/87 institui normas para realização da 
audiência pública para a exposição e análise de estudos ambientais. 

A Lei 9.605/98 (também chamada Lei de Crimes Ambientais) dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dentre outras 
providências. 

Outros marcos regulatórios da Política Ambiental estabelecem parâmetros para a normatização 
de padrões de qualidade ambiental, dentre eles o Código Florestal instituído pela Lei 4.771/65, 
que trata das áreas de proteção permanente e estabelece a ação penal quando os bens 
atingidos forem florestas e demais formas de vegetação nas nascentes e ao longo dos cursos 
d’água. A Lei 7.754/89 estabelece medidas para proteção das florestas existentes nas nascentes 
dos rios. 

A mesma lei institui o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, composto pelos órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações 
estabelecidas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, encarregados de elaborar normas e padrões supletivos e complementares 
submetidos ao órgão superior consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, criado pela Lei 9.985/00, 
é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais. 
Entenda-se por unidades de conservação as porções delimitadas do território nacional, 
especialmente protegidas por lei, pois contém elementos naturais de importância ecológica ou 
ambiental. As principais denominações previstas por lei são: Parque Nacional – PARNA; Estação 
Ecológica; Reserva Biológica – REBIO; Reserva Ecológica; Área de Proteção Ambiental – APA; 
Reserva Extrativista – RESEX; e Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE. 

Ainda de acordo com o disposto nesta lei, que estabelece critérios e normas para a criação, 
implantação e gestão das Unidades de Conservação - UC, o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - ICMBio, autarquia criada pela Lei 11.516/07 é o órgão 
responsável pelas unidades de conservação federais e pelos programas de pesquisa, proteção e 
conservação da biodiversidade em todo Brasil. Em caráter supletivo, os órgãos ambientais 
estaduais e municipais têm a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação 
e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas 
esferas de atuação. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, criado 
pela Lei 7.735/89, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente é o órgão responsável pela 
execução da Política Nacional do Meio Ambiente, da preservação, conservação e uso racional, 
fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais brasileiros. 

A política ambiental para o setor elétrico foi estabelecida no II PDMA - Plano Diretor de Meio 
Ambiente do Setor Elétrico - 1991/1993 (vols. I e II), que se tornou o eixo condutor de um padrão 
de excelência ambiental de atuação das empresas, reconhecido por segmentos acadêmicos, 
formadores de opinião e ONGs de proteção ao meio ambiente e aos direitos humanos, dentre 
outras diretrizes. O PDMA define princípios básicos e diretrizes no trato das questões 
socioambientais nas etapas de planejamento, implantação e operação dos seus 
empreendimentos, compatível com as diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Meio 
Ambiente. 

Considerando-se o escopo regional do presente “Projeto de Melhoria do Desempenho 
Operacional da Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás”, referente às EDE 
Amazonas Energia, Boa Vista Energia, ELETROACRE, CERON, além da CEAL e CEPISA, o 
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presente trabalho destaca, também, os instrumentos de Política Ambiental no âmbito do Tratado 
de Cooperação Amazônica, quais sejam: (i) Decreto 78.017/76 - promulga o Acordo para a 
Conservação da Flora e da Fauna dos Territórios Amazônicos do Brasil e da Colômbia; (ii) 
Decreto 78.802/76 - promulga o Acordo para a Conservação da Flora e da Fauna dos Territórios 
Amazônicos do Brasil e do Peru; (iii) Decreto 85.050/80 - promulga o Tratado de Cooperação 
Amazônica, concluído entre os Governos da República da Bolívia, da República Federativa do 
Brasil, da República da Colômbia, da República do Equador, da República Cooperativa da 
Guiana, da República do Peru, da República do Suriname e da República da Venezuela; (iv) 
Decreto 92.661/86 - promulga o Acordo de Cooperação Amazônica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia; (v) Resolução CONAMA 
016/89 - institui o programa integrado de Avaliação e Controle Ambiental da Amazônia Legal, 
tendo como objetivo a criação de mecanismos técnicos e operacionais que subsidiem os órgãos 
ambientais competentes no controle das atividades potencialmente impactantes do meio 
ambiente. Constituído de seis subprogramas, destaca-se o Sub-Programa de Projetos 
Hidrelétricos; e, (vi) Declaração de Manaus, assinada em 14/09/2004, na VIII Reunião de 
Ministros das Relações Exteriores dos Estados Membros da Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica – OTCA aprova o Plano Estratégico em que são estabelecidos os eixos 
estratégicos de ação, as áreas programáticas e os instrumentos operacionais a orientar as 
atividades da OTCA no período de 2004-2012. Participam: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. 

Certificações Voluntárias nas áreas Ambiental e de Responsabilidade Social 

Há um conjunto de normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, da qual a 
Eletrobrás participa, desde 1992, como mantenedora do CB 25 – Comitê Brasileiro nos sistemas 
de Gestão da Qualidade, Garantia da Qualidade e Avaliação de Conformidade. É também 
mantenedora do CB 38 – que objetiva organizar as sugestões das instituições brasileiras na 
formulação das normas da série ISO 14000, referente a sistemas de gestão ambiental, auditorias 
ambientais, rotulagem ambiental, avaliação do desempenho ambiental, avaliação do ciclo de vida 
e terminologia adequada. Além de experiências significativas na série de normas ISO 9000 e 
TQM - Total Quality Management, referentes à gestão da qualidade pelas empresas de modo 
geral, a Eletrobrás vem estimulando suas subsidiárias a obter certificações, bem como seus 
fornecedores, com vistas à harmonização de procedimentos e à melhoria de desempenho nas 
questões sociais e ambientais, inclusive. 

Empreendimentos do Setor de Energia Elétrica, particularmente de geração e transmissão, 
podem causar impactos ambientais significativos. Por esta razão, a aplicação da série de normas 
ISO 14000, que incorporou a variável ambiental na gestão da qualidade, ganhou destaque, vez 
que a questão ambiental é de preocupação crescente de toda a sociedade e de organismos de 
financiamento, e os impactos ambientais já representam restrições ao desenvolvimento. A norma 
ISO 14001, que dispõe sobre os Sistemas de Gestão Ambiental – SGA - Especificação e 
Diretrizes apresenta os requisitos de abrangência passíveis de aplicação em todos os tipos e 
portes de organizações. 

A SA 8.000, norma editada pela SAI – Social Accountability International, baseada nas 
Convenções da Organização Internacional do Trabalho – OIT, da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, e das diretrizes de responsabilidade social emanadas pela Organização das 
Nações Unidas, objetiva a competitividade no viés da Conformidade Social. Dentre as exigências 
da SA 8000, os mecanismos de Conformidade Social constantes no Sistema de Gestão devem 
ser amplamente comunicados e acessíveis a todos colaboradores internos, em todos os níveis; 
plenamente documentada e publicamente disponível. A alta administração deve, periodicamente, 
analisar criticamente a adequação, aplicabilidade e contínua eficácia da política da empresa, 
estabelecendo os critérios para programas de treinamento, conscientização e capacitação 
necessários à eficácia dos sistemas implantados, em atendimento à política da empresa e aos 
requisitos da SA 8000. 
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IV.1.2. PROCEDIMENTOS 

Licenciamento Ambiental de Linhas de Transmissão (tensão igual ou superior de 230 kV) 

A legislação nacional que regulamenta o sistema de licenciamento ambiental de 
empreendimentos é fundamentalmente marcada pela Política Nacional do Meio Ambiente. A 
PNMA, regulamentada pelo Decreto Federal 99.274/90, divide o licenciamento em três tipos de 
licença: a) Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo os 
requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, 
observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo; b) Licença de Instalação 
(LI), autorizando o início da implantação do empreendimento, de acordo com as especificações 
constantes do Projeto Executivo aprovado, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes, das quais constituem motivo determinante; e, c) Licença de Operação (LO), 
autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento 
de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e 
de Instalação. 

A Resolução CONAMA 001/86 enquadra, dentre outras atividades, as linhas de transmissão de 
energia elétrica, acima de 230 kV, como modificadoras do meio ambiente. A Resolução 
CONAMA 237/97 dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios 
utilizados para o licenciamento ambiental estabelecendo que as avaliações de impacto ambiental 
podem ser realizadas por outros estudos ambientais além do EIA/RIMA. Esta Resolução, em seu 
artigo 5, atribui a competência ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal sobre o 
licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades. 

Complementam-se as informações sobre o licenciamento ambiental, com a competência da 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE para obter a licença prévia ambiental e a declaração de 
disponibilidade hídrica necessárias às licitações envolvendo empreendimentos de geração 
hidrelétrica e de transmissão de energia elétrica, selecionados pela EPE; desenvolver estudos de 
impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental para os empreendimentos de 
energia elétrica e de fontes renováveis; promover estudos e produzir informações para subsidiar 
planos e programas de desenvolvimento energético ambientalmente sustentável, incluindo 
planos e programas de eficiência energética.  

Licenciamento Ambiental de Linhas de Distribuição (tensão igual ou inferior a 138 kV) 

Anteriormente, a Resolução CONAMA 279/01, instituindo o procedimento simplificado para o 
licenciamento ambiental dos empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto 
ambiental, já estabelecia as seguintes obrigatoriedades: (i) Relatório Ambiental Simplificado - 
RAS para obtenção da LP; (ii) Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA 
para obtenção da LI; e, (iii) Comprovação do cumprimento das condicionantes da LI para 
obtenção da LO. 

A mesma Resolução estabelecia, ainda, a possibilidade de realização de Reunião Técnica 
Informativa para apresentação e discussão do RAS, do RDPA e demais informações, e o prazo 
máximo de 60 dias da data do requerimento para emissão das licenças. O Relatório Ambiental 
Simplificado - RAS, além de sintetizar a justificativa e os objetivos do empreendimento, 
caracteriza-o tecnicamente e, quanto à localização, apresenta um diagnóstico ambiental das 
áreas de influência direta – AID e de influência indireta – AII, representadas pela área de entorno 
do empreendimento, e a de base econômica onde ele se insere, respectivamente. Além dessas 
informações, identifica e caracteriza os possíveis impactos socioambientais nas fases de 
implantação e operação do empreendimento; e define medidas necessárias de controle e 
monitoramento ambiental. De acordo com a citada Resolução CONAMA 279/01, cabe aos 
Estados a realização do licenciamento ambiental da atividade, por meio de suas Secretarias de 
Meio Ambiente e Recursos Renováveis. 

Tratando-se o presente Projeto, de Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica, é importante 
ressaltar o disposto na Portaria MME 328/05, que instrui sobre a rede de transmissão associada 
à importação de energia elétrica, e estabelece que os agentes cujos empreendimentos de 
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geração sejam constados em tensão igual ou inferior a 138 kV ficam dispensados da 
apresentação de LP, devendo apresentar o Relatório Ambiental Simplificado – RAS. 

Ressalta-se, ainda, que para os processos de aprovação e licenciamento de Linhas de 
Distribuição tensão igual ou inferior a 138 kV não se faz necessária a consulta à EPE. 

Por fim, a Resolução Normativa ANEEL 279/07 estabelece os procedimentos gerais para 
requerimento de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação e de instituição de 
servidão administrativa, de áreas de terras necessárias à implantação de instalações de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica, por concessionárias, permissionárias e 
autorizadas. 

Audiências Públicas 

A audiência pública é uma das etapas da avaliação do impacto ambiental e o principal canal de 
participação da comunidade nas decisões em nível local. Regulamentada pela Resolução 
CONAMA 09/87, tem como finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise 
e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a 
respeito. São realizadas por determinação do IBAMA, sempre que julgar necessário, ou por 
solicitação de entidade civil, do Ministério Público ou de 50 ou mais cidadãos. O edital de 
realização da audiência é publicado no Diário Oficial da União e em jornal regional ou local de 
grande circulação, rádios e faixas, com indicação de data, hora e local do evento. 

Supressão de Vegetação 

De acordo com o disposto na Instrução Normativa IBAMA Nº 006/09, que disciplina os 
procedimentos relativos às autorizações de supressão de vegetação em empreendimentos de 
interesse público ou social, será emitida a Autorização de Supressão de Vegetação – ASV e as 
respectivas Autorizações de Utilização de Matéria-Prima Florestal – AUMPF, quando aplicável.  

Em seu Art.5, parágrafo único, a IN 006/09 dispõe, ainda, que o levantamento florístico deverá 
apresentar informações sobre a família, nomes científico e comum, hábito, tipo de vegetação, 
estratos e, quando for o caso, estado fenológico (decorrente dos eventos periódicos da vida das 
plantas em função da sua reação às condições do ambiente) e o número de tombamento. O 
Art.7 estabelece que em caso de supressão de espécies constantes de lista oficial da flora 
brasileira ameaçada de extinção e dos anexos CITES - Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Fauna e da Flora silvestre Ameaçadas de Extinção, as áreas onde 
tais espécies ocorrem deverão ser, previamente à supressão, objeto de um Programa de 
Salvamento de Germoplasma Vegetal. Este Programa deve ser apresentado junto com a 
caracterização qualitativa da vegetação contendo o plano de destinação do germoplasma 
coletado, as espécies selecionadas para coleta e a metodologia com cronograma detalhado. No 
caso de aproveitamento de madeira na forma de toras, estacas, postes, e dormentes, referida IN 
dispõe, em seu Anexo II, de Modelo de Requerimento de Solicitação para Autorização de 
Utilização de Matéria-Prima Florestal. 

Povos Indígenas 

À Fundação Nacional do Índio – FUNAI, de nível federal, cabe coordenar a execução das 
políticas públicas de etnodesenvolvimento; as populações indígenas isoladas, a demarcação das 
terras onde vivem e a proteção ao meio ambiente, de forma a garantir sua sobrevivência física e 
cultural. 

Resíduos Perigosos e Bifenila Policlorada - PCB 

Nas questões relativas a resíduos perigosos, destaca-se a Portaria Interministerial MI/MIC/MME 
019/81 de proibição em todo território nacional, de produção, uso e comercialização de bifenil 
policlorados – PCB. A partir desta Portaria foram proibidos o uso e a comercialização de PCB 
como fluído dielétrico nos transformadores novos. À época, os equipamentos de sistema elétrico 
em operação e uso de PCB como fluído dielétrico, poderiam continuar com aquele dielétrico, até 
que fosse necessário o seu esvaziamento, após o que somente poderiam ser preenchidos com 
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outro tipo dielétrico livre de PCB. Determinava, ainda, a proibição definitiva de despejo de PCB, 
ou produtos que o continham, quer direta ou indiretamente, nos cursos d’água ou locais expostos 
às intempéries. 

A Lei 9.966/00 - dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por 
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. 

Vale ainda registrar a recém aprovação pela Câmara do projeto de lei que prevê a criação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos que, institui a logística reversa, onde caberá ao setor 
empresarial a responsabilidade de estruturar e implementar uma rede de coleta, 
reaproveitamento e/ou destinação final de produtos descartados pelos consumidores. 

Pelo exposto, pode-se observar o rigor necessário aos processos de licenciamento ambiental, 
que, desde a Constituição Federal de 1988, atribui competência comum à União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, no sentido de proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas – inciso VI Art. 23. O mesmo artigo, em seu parágrafo único 
estabelece a edição de leis complementares para fixar normas para a cooperação entre os entes 
federados, com vistas ao equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

A despeito de toda regulamentação formalizada pelo IBAMA por meio da Instrução Normativa 
184/08, o licenciamento ambiental, notadamente de empreendimentos do setor elétrico, ainda 
encontra entraves, sejam de ordem técnica, jurídica ou institucional, sejam pela morosidade nos 
deferimentos de licenças, dado as várias instâncias do mecanismo processual. 

IV.2. CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

IV.2.1. NÍVEL FEDERAL 

A caracterização institucional, retratada na Figura 10 a seguir apresentada, ilustra os papéis dos 
diversos Atores da Governança no Setor Elétrico e Ambiental, Agentes Setoriais, Usuários de 
energia elétrica, grupos de interesse, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas da 
União. 

Figura 10 - Papéis dos diversos Atores da Governança no Setor Elétrico e Ambiental 
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Fonte: GOMES, M. e NASCIMENTO, A. “Governança de políticas de energia elétrica e meio ambiente no Brasil”, no 
XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, 

Argentina, Novembro de 2008. 
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O Tribunal de Contas da União, entidade de fiscalização superior brasileira, desempenha papel 
essencial na melhoria da Governança de Políticas de Energia e Meio Ambiente no Brasil. O atual 
marco legal do setor elétrico brasileiro tem como objetivos fundamentais garantir a modicidade 
tarifária, a segurança no suprimento de energia e a estabilidade regulatória, ou seja, a garantia 
de cumprimento dos contratos. A despeito da salutar segregação de funções entre o definidor de 
políticas públicas de energia – Ministério de Minas e Energia; o implementador das diretrizes de 
Governo – Agência Nacional de Energia Elétrica; e o desenvolvedor de estudos e planejamento 
– Empresa de Pesquisa Energética, os mecanismos de governança de políticas públicas têm 
importantes desafios a serem transpostos, especialmente a necessidade de aperfeiçoamento da 
articulação entre as Políticas do Setor Elétrico e a área Ambiental. 

Setor Elétrico 

O Subcomitê de Meio Ambiente – SCMA, órgão colegiado composto pelos representantes da 
área de meio ambiente das empresas do Sistema Eletrobrás, atua como um espaço técnico e 
institucional que possibilita a atuação coerente, continuamente aprimorada, ajustada à legislação 
vigente e aos princípios e diretrizes expressas na Política de Meio Ambiente do Sistema, 
permitindo maior articulação nos necessários relacionamentos interinstitucionais. 

Há, ainda, um conjunto de instituições relacionadas ao setor, quais sejam: 

• O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, órgão de assessoramento do 
Presidente da República para formulação de políticas nacionais e diretrizes de energia, 
objetiva o aproveitamento natural dos recursos energéticos do país, a revisão periódica 
da matriz energética e a definição de programas específicos; 

• O Ministério de Minas e Energia – MME, encarregado de formulação, planejamento e 
implementação de ações do governo federal no âmbito da política energética nacional, 
detém o poder concedente; 

• O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, constituído no âmbito do MME e 
sob sua coordenação direta, tem por função precípua acompanhar e avaliar 
permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletro energético em todo 
o território nacional; 

• A Empresa de Pesquisa Energética – EPE, empresa pública federal, vinculada ao MME, 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar 
o planejamento do setor energético; 

• A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia vinculada ao MME, tem por 
finalidade regular a fiscalização, a produção, transmissão distribuição e comercialização 
de energia, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal. A ANELL 
detém os poderes regulador e fiscalizador; 

• Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, sob regulação e fiscalização da ANEEL, tem por objetivo executar as 
atividades de coordenação e controle da operação de geração e transmissão, no âmbito 
do SIN – Sistema Interligado Nacional. O ONS é responsável pela operação física do 
sistema e pelo despacho energético centralizado. As Agências Reguladoras Estaduais de 
Energia Elétrica, criadas nos estados, têm a finalidade de descentralizar as atividades da 
ANEEL, a exemplo da ARSAM (AM); AGEAC (AC); ARSAL (AL); e, 

• A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, sob regulação e fiscalização da ANEEL, tem por finalidade 
viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional –SIN. 
Administra os contratos de compra e venda de energia elétrica, sua contabilização e 
liquidação. A CCEE é responsável pela operação comercial do sistema. 

Cabe lembrar que a comercialização de energia elétrica é atualmente realizada em dois 
ambientes distintos: (i) Ambiente de Contratação Livre – ACL, destinado ao atendimento de 
consumidores livres: consumidor que pode optar pela compra de energia elétrica junto a 
qualquer fornecedor, e é atendido em qualquer tensão e com demanda contratada mínima de 
3MW, de acordo com a Resolução ANEEL Nº 264 e 456. São contratos bilaterais firmados com 
produtores independentes de agentes comercializadores ou geradores estatais, sendo que estes 
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só podem fazer suas ofertas por meio de leilões públicos; e, (ii) Ambiente de Contratação 
Regulada – ACR, destinado ao atendimento de consumidores cativos por meio das 
distribuidoras, sendo estas supridas por geradores estatais ou independentes que vendem 
energia em leilões públicos anuais. 

A Eletrobrás – Centrais Elétricas S.A. controla grande parte dos sistemas de geração e 
transmissão de energia elétrica nacional por intermédio de suas subsidiárias: Chesf, Furnas, 
Eletrosul, Eletronorte, Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE e 
Eletronuclear. Além de possuir 50% da Itaipu Binacional e controlar o Centro de Pesquisas de 
Energia elétrica – CEPEL, oferece suporte a programas estratégicos do governo federal, como o 
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA; o Programa 
Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos; e o 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL. A Eletrobrás é administrada 
por seis diretorias: Presidência, Diretoria de Administração, Diretoria de Planejamento e 
Engenharia, Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, Diretoria de Tecnologia e 
Diretoria de Distribuição. Seu Conselho de Administração possui nove integrantes e o Conselho 
Fiscal é formado por quatro titulares e quatro suplentes. A Eletrobrás tem, ainda, um Conselho 
Consultivo, integrado por seis representantes, reconhecidos por sua experiência na alta 
administração do setor elétrico brasileiro. O Sistema Eletrobrás atua de forma integrada, com 
políticas e diretrizes definidas pelo Conselho Superior do Sistema Eletrobrás - CONSISE, 
formado pelos presidentes das empresas do grupo. Contudo, Amazonas, Amapá, Acre, 
Rondônia, Roraima e parte do Pará ainda não participam do sistema integrado de eletrificação. 
Nestes estados, o abastecimento é feito por pequenas usinas termelétricas ou por usinas 
hidrelétricas situadas na proximidade das capitais. 

Dentre os Agentes Setoriais relacionados ao setor de energia elétrica, destaca-se a ABRADEE, 
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, da qual participam as Distribuidoras: 
Amazonas Energia (resultante da fusão Companhia Energética do Amazonas – CEAM e Manaus 
Energia – MESA), Boa Vista Energia, CEAL, CEPISA, CERON e ELETROACRE, alvo deste 
Projeto. 

IV.2.2. NÍVEL ESTADUAL: ÓRGÃOS DE INTERESSE 

Identificam-se, a seguir, as competências dos diversos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente e 
outros no âmbito das EDEs. 

Tabela 14 – Competências dos Órgãos Estaduais 

ACRE COMPETÊNCIAS 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico Sustentável do Estado do Acre - 
SEPLANDS 

Formular e acompanhar a Política Estadual de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais – SEMA 

Programas de gestão socioambiental, territorial e de inclusão das 
populações indígenas; e de conservação da biodiversidade 

Secretaria de Estado de Floresta 
Formular e acompanhar a Política Estadual de Manutenção da 
Biodiversidade, Preservação das Unidades de Conservação 
estaduais; Preservação do patrimônio natural. 

Agência Estadual Reguladora de Serviços 
Públicos - AGEAC 

Regular os programas de infraestrutura pública de 
desenvolvimento. Formulação, e acompanhamento de projetos: 
Ex.: Projeto Energia para comunidades isoladas. 

Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC Estudos e propostas de programas 
Secretaria de Estado de Povos Indígenas Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre/ BID 0313 
ALAGOAS COMPETÊNCIAS 
Conselho Estadual de Proteção Ambiental - 
CEPRAM 

Órgão Licenciador, composto por representações do governo 
estadual, do mercado e da sociedade civil. 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - SEMARH Gerir a política ambiental estadual. 

Instituto do Meio Ambiente - IMA Executor a política estadual de meio ambiente 

Superintendência de Meio Ambiente -SMA 

Regulamentar e orientar as ações de gestão de políticas 
estaduais referentes aos recursos naturais, acesso e manejo de 
recursos faunísticos e florísticos, minerais e unidades de 
conservação. Monitoramento dos fenômenos climáticos em 
função dos processos de aquecimento global.  
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Conselho Estadual de Recursos Hídricos - 
CERH 

Formular e implementar a política estadual de recursos hídricos, 
por meio das Superintendências de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, Planejamento e Programas e Infraestrutura Hídrica do 
Estado. 

AMAZONAS COMPETÊNCIAS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SDS 

Formular e acompanhar as políticas e programas de gestão 
ambiental e territorial, de valorização socioambiental e de 
conservação da biodiversidade. 

Secretaria da Energia, Habitação e 
Saneamento - SEHAS 

Formular, coordenar, supervisionar, controlar e executar a Política 
Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, Melhoria e 
Recuperação do Meio Ambiente e de Proteção aos Recursos 
Naturais (Lei Estadual nº 1.532/82) 

Conselho Estadual de Meio Ambiente do 
Amazonas – CEMAAM 

Elaboração, aprovação e fiscalização da implementação da 
Política Estadual de Meio Ambiente instituído pela Lei Estadual nº 
2.985/05.  

Instituto de Proteção do Amazonas - IPAAM 
Órgão Licenciador. Poder de polícia ambiental, conforme disposto 
na Lei Estadual 3.219/07- de Licenciamento Ambiental. 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
- SEUC 

Estabelecer critérios e normas para a implantação e gestão de 
Unidades de Conservação. Lei Estadual Complementar 053/07. 

Fundação Estadual dos Povos Indígenas - FEPI 

Ampliar e promover a articulação entre instituições 
governamentais e comunidades indígenas; garantir os direitos 
constitucionais desses povos no contexto das políticas públicas 
de etnodesenvolvimento. 

PIAUÍ COMPETÊNCIAS 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - SEMAR 

Órgão Gestor da Política Ambiental do Estado. Lei Estadual 
4.854/96 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SEMAM Órgão gestor da política de meio ambiente, no âmbito municipal. 

Conselho Municipal de Defesa do meio 
Ambiente - CONDEMA 

Formular e implementar política de meio ambiente no âmbito 
municipal 

RONDÔNIA COMPETÊNCIAS 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental - SEDAM 

Formular e implementar as políticas e diretrizes para o 
desenvolvimento ambiental integrado, em conjunto com as 
demais Secretarias de Estado de Rondônia. 

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - 
CAERD 

Executar as ações constantes da Política Estadual de 
Saneamento 
 

Secretaria de Estado de Agricultura, Produção 
e Desenvolvimento Econômico e Social -
SEAPES 

Formular e implementar as políticas e diretrizes para o 
desenvolvimento socioeconômico integrado, agropecuário, 
agroindustrial, industrial e comercial. Lei Complementar 224/00. 
Promover a integração dos diversos setores, direta ou 
indiretamente relacionados ao desenvolvimento das atividades 
agropecuária, pesqueira, extrativista, agro-industrial,industrial, 
mineral,comercial, científica e tecnológica. Lei Complementar 
230/00 

13ª promotoria de Justiça de Defesa do 
Consumidor, Direitos Difusos e do Meio 
Ambiente 

Zelar pela reparação de danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artísticos, estéticos, 
paisagísticos, por infração a ordem econômica e outros interesses 
difusos e coletivos. 

RORAIMA COMPETÊNCIAS 

Secretaria de Meio Ambiente - SEDAM 
Formular e acompanhar a Política de Meio Ambiente; Programas 
de Gestão Socioambiental e territorial, e de conservação da 
biodiversidade. 

Secretaria de Estado de Planejamento e 
Desenvolvimento - SEPLAN 

Coordenar a formulação, a execução e a avaliação das políticas 
públicas visando o desenvolvimento econômico, social e 
institucional do Estado, propor e executar políticas relativas ao 
orçamento e a tecnologia da informação, bem como disponibilizar 
para a sociedade, informações sócio-econômicas e indicadores 
conjunturais da economia do Estado. 

Secretaria de Estado do Índio - SEI 
Formular, coordenar e executar as políticas públicas voltadas à 
proteção das reservas indígenas, inclusão social, educação e 
saúde nas comunidades indígenas. 

Agência de Fomento do Estado de Roraima - 
AFERR 

Coordenar as ações para o fomento econômico de Roraima, 
promovendo a criação de emprego e renda, estimulando a 
modernização das estruturas econômicas e sociais, aumentando 
a competitividade empresarial e reduzindo os desequilíbrios 
econômicos e sociais do Estado de Roraima. 
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IV.2.3. MECANISMOS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL ENTRE ELETROBRÁS E DISTRIBUIDORAS 

SISTEMA ELETROBRÁS 

A Política Ambiental do Sistema Eletrobrás estabelece como premissa fundamental a 
conformidade com as diretrizes das políticas públicas relativas a meio ambiente, recursos 
hídricos e bem estar social, bem como com os acordos internacionais dos quais o Brasil é 
signatário.  

A Política Ambiental do Sistema Eletrobrás estabelece os padrões de medidas e ações 
socioambientais preventivas, corretivas ou compensatórias referentes ao meio físico, meio 
biótico e meio socioeconômico e cultural, conforme descritas a seguir. 

Tabela 15 – Aspectos da Política Ambiental do Sistema Eletrobrás 

ASPECTOS Impactos Socioambientais sujeitos à Medida de Compensação Financeira (royalties) 

Meio Físico 

Ruídos e efeitos eletromagnéticos; 
Indução de processos erosivos; 
Indução à perda de solo; 
Assoreamento; 
Contaminação química; e, 
Poluição por resíduos (gerados no canteiro de obras). 

Meio Biótico 
Supressão da vegetação; 
Possibilidade de indução à retirada de madeira; e, 
Perturbação da fauna/caça ilegal. 

Meio Socioeconômico 

Possibilidade de geração de expectativas da população/ Mobilização social; 
Possibilidade de geração de conflitos com a população; 
Possibilidade de alteração nos padrões de relacionamento social; 
Alteração do uso e ocupação do solo; 
Possibilidade de alterações no quadro de saúde dos trabalhadores e da população local; 
Oferta de trabalho; 
Possibilidade de perturbação pelo aumento do tráfego; e, 
Possibilidade de perda de sítios arqueológicos. 

EDE – Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás 

Na seqüência, encontram-se listadas as principais ações socioambientais e culturais das 
Distribuidoras vinculadas ao Sistema Eletrobrás. 

Tabela 16 – A Gestão Socioambiental nas EDEs do Sistema Eletrobrás 

AMAZONAS ENERGIA CARACTERIZAÇÃO 
Política Ambiental  Aprovada em setembro de 2008 

Departamento de Meio Ambiente – UTEs, 
Sistemas de Transmissão, Sub-
Transmissão e Distribuição 

A partir de setembro de 2002 - Gerenciamento de todas as ações 
socioambientais da empresa, quais sejam: 
Coordenação e gerenciamento do Licenciamento Ambiental; 
 Inspeções ambientais; 
Gestão do descarte de resíduos sólidos e líquidos; destinação adequada 
e ambientalmente segura; 
Coordenação do Programa de Recuperação das Áreas Degradadas da 
UHE Balbina; 
Coordenação e gerenciamento dos programas do Centro de Preservação 
e Pesquisa de Mamíferos e Quelônios Aquáticos; 
Coordenação do Laboratório de Limnologia; 
Contratação e gerenciamento de empresas especializadas em Relatório 
Ambiental Simplificado – RAS; Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA 
e Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, etc.; e, 
Gerenciamento de convênios com instituições de pesquisa e ensino. 

Programas de Educação Ambiental  Palestras vinculadas aos programas ambientais da empresa. 

Ações monitoradas 

Emissões atmosféricas; 
Níveis de ruído; 
Efluentes as caixas separadoras de água e óleo; 
Podas em áreas urbanas; 
Gestão de transformadores; 
Descarte de baterias, óleo lubrificante usado, bauxita e outros sólidos. 

Convênios celebrados 
IBAMA; Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas – INPA; 
Secretaria de Estado da Produção Rural – SEPROR; 
Programa WAIMIRI ATROARI - PWA 
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Colaboradores na Área Ambiental 5 colaboradores próprios e 41 terceirizados 
BOA VISTA ENERGIA CARACTERIZAÇÃO 
Política Ambiental Não dispõe, ainda. 

Diretoria Administrativa – Setor de Meio 
Ambiente 

A partir de fevereiro de 2005 - Gerenciamento de ações socioambientais 
da empresa: 
Coordenação e gerenciamento do Licenciamento Ambiental de todos os 
empreendimentos; 
Inspeções ambientais; 
Gerenciamento e execução do Programa de Educação Ambiental do 
público interno e externo – Escolas e outras Instituições. 

Ações socioambientais desenvolvidas  

Projeto 4 Rs (Reduzir, Reutilizar, Recuperar e Reciclar) iniciado em 
2005, busca a mudança de comportamento dos colaboradores no uso de 
materiais, redução de custos e proteção ao meio ambiente. Participa 
deste projeto a Cooperativa Amigos Catadores de Resíduos Sólido- 
Unirenda, à qual é doado o lixo reciclável; 
Oficina de artesanato, com material reciclável, oferecida aos 
colaboradores; 
Ações voltadas à sociedade – Projeto Educação Ambiental: palestras 
nas escolas e universidade sobre prática de princípios ambientais e o 1º 
Passeio Ecológico da Boa Vista Energia, com cerca de 100 participantes. 

Colaboradores na Área Ambiental 3 colaboradores próprios  
CEAL CARACTERIZAÇÃO 
Política Ambiental Aprovada, em fase inicial de implantação. 

Setor de Meio Ambiente em formação, 
hoje à cargo do Departamento de Gestão, 
por meio da Assessoria de 
Responsabilidade Social 

Regularização do licenciamento ambiental de todos os empreendimentos 
CEAL. 
Implantação gradativa da coleta seletiva de resíduos sólidos para 
posterior aproveitamento; 
Implantação de um programa de educação ambiental no entorno da área 
da Subestação Tabuleiro dos Martins, em conjunto com a CHESF, 
Secretaria Municipal de Educação, Superintendência Municipal de 
Limpeza Urbana e Secretaria Municipal de Saúde; 
Estudo da influência da vegetação empregada no meio urbano e 
adequação do plantio destas árvores; 
Estudo para a implantação de um programa de Horta Comunitária na 
região de influencia das linhas de sub-transmissão, em conjunto com a 
Assessoria de Responsabilidade Social; 
Consolidação do documento “Guia de Arborização da CEAL”, a ser 
publicado através de convênio com a Secretaria Municipal de Proteção 
ao Meio Ambiente de Maceió - SEMPMA, com vistas ao incentivo ao 
plantio de árvores nativas em vias e áreas públicas. Parceria com 
Instituto de Preservação da Mata Atlântica – IPMA. 

Colaboradores na Área Ambiental Nenhum. Os Licenciamentos são realizados por um funcionário da 
Superintendência de Projetos e Obras. 

CEPISA CARACTERIZAÇÃO 
Política Ambiental  Não dispõe 

Diretoria Administrativa 

Normativos referentes ao roço, poda de árvores; manejo e adequação de 
espécies 
Limpeza de faixas de linha de transmissão e manejo para evitar processo 
de erosão; 
Manuseio, transporte e descarte de resíduos e materiais corrosivos – 
baterias, chumbo e ácido; 
Tratamento regenerativo de óleos isolantes para reutilização em 
transformadores de distribuição; 
Sucatas de alumínio, ferro e cobre são vendidas em leilões para a 
reciclagem. 

PCB 

Não integram o sistema CEPISA. Contudo, há 4 subestações com 
capacitores com célula ascarel (PCB) com substituição prevista para o 
final de 2009. 
Armazenamento de células substituídas em depósito adequado, 
aguardando a conclusão da substituição para a extinção, por empresa 
especializada. 

Responsabilidade Social - Colaboradores 
Internos 

Campanhas internas - apoio da área de Comunicação Social e Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes– ações de conscientização dos 
empregados quanto às questões de assédio moral no trabalho; 

Ações socioambientais desenvolvidas 

Participação no Projeto Cidadania Ativa Itinerante – Secretaria Estadual 
de Assistência Social e Cidadania – SASC; 
Parceria com a Federação das Indústrias do Piauí – FIEP e Serviço 
Social da Indústria – SESI, em ações de educação ambiental 

Colaboradores na Área Ambiental Nenhum. Os licenciamentos são realizados por um colaborador da 



Relatório de Avaliação Socioambiental – Versão Preliminar 
Projeto de Melhoria do Desempenho Operacional das Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás 

64 

Gerência de Expansão da Alta Tensão  
CERON CARACTERIZAÇÃO 
Política Ambiental  Não dispõe. 

Gerência de Operação, subordinada à 
Diretoria de Operação  

As diretrizes de política ambiental são executadas de acordo com a 
natureza dos eventos identificados por ocasião dos monitoramentos de 
rotina nas unidades da empresa, quais sejam: ações de mitigação de 
danos causados, controle e avaliação de impactos, destinação legal dos 
resíduos, obtenção e regularização dos licenciamentos ambientais. 

Responsabilidade Social – Colaboradores 
Internos 

Educação, cultura, saúde e segurança no trabalho; 
Capacitação e desenvolvimento profissional; 
Creche e auxílio creche; 
Participação nos resultados da empresa. 

Ações socioambientais desenvolvidas 
Programa do Adolescente Aprendiz – PAAP 
Programas de inserção regional, por meio das campanhas:‘Se Liga Aí’; 
‘Economize’; Combate às Perdas; ‘’Comunidade’ e ‘Luz para Todos’. 

Colaboradores na Área Ambiental 1 Coordenador e consultoria contratada para atender processos de 
licenciamento. 

ELETROACRE CARACTERIZAÇÃO 
Política Ambiental Não dispõe 

Diretoria Administrativa Coordenação e acompanhamento de treinamento e capacitação dos 
colaboradores, ministrado pelo SENAI – AC 

Ações socioambientais desenvolvidas 

Programa Luz para Todos; 
Participação na Política de Valorização do Ativo Ambiental – MDL; 
Participação no Programa Nacional do Meio Ambiente II – PNMA 
II/BIRD; 
Participação no Projeto de Gestão Ambiental Integrada – PGAI/MMA; 
Participação no Projeto Estadual ‘Florestas Plantadas’; 
Participação no Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre/ BID 
0313. 

Colaboradores na Área Ambiental 

Nenhum. Qualquer necessidade de licenciamento de MT/BT (podas, por 
exemplo) é realizada por colaborador lotado na manutenção. Para 
projetos especiais como o PLpT foi contratado uma consultoria 
específica. 

 

IV.3. POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS AMBIENTAIS ADOTADAS PELO BANCO MUNDIAL 

IV.3.1. OP 4.1 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

A Política Ambiental do Banco aborda as questões naturais e sociais de forma integrada. Assim, 
a Avaliação Ambiental – AA considera o ambiente natural (ar, água e solo); a saúde e segurança 
humana; os aspectos sociais envolvidos pelo projeto (reassentamento involuntário, povos 
indígenas e propriedade cultural); e os aspectos transfronteiriços e do meio ambiente global. 
Considera, ainda, o conjunto de políticas, legislação nacional e capacidade institucional 
relacionadas aos aspectos ambientais e sociais; bem como as obrigações do país, relativas às 
atividades do projeto, no âmbito de tratados e acordos internacionais relevantes ao meio 
ambiente.  

Os instrumentos de AA: Estudo de Impacto Ambiental – EIA, AA regional ou setorial, auditoria 
ambiental, avaliação do perigo ou risco, e plano de gestão ambiental (EMP), são utilizados de 
acordo com o grau de impacto ambiental do projeto, avaliado por uma análise ambiental 
preliminar, que determina o grau e tipifica os impactos resultantes do projeto: (i) Categoria A – 
impactos ambientais adversos significativos e de caráter sensível, diverso e sem precedentes; (ii) 
Categoria B – impactos adversos menos significativos que a Categoria A, sobre as populações 
humanas ou áreas ecologicamente importantes (ecossistemas aquáticos, florestas, pastos e 
outros habitats naturais), de medidas mitigadoras mais rápidas; (iii) Categoria C – possibilidade 
mínima ou não existente de impactos ambientais adversos.  

A Política Ambiental do Banco considera, ainda, a capacidade institucional, jurídica ou técnica do 
mutuário de análise da AA, monitoramento e gestão das medidas mitigadoras, buscando reforçar 
estes componentes. Credita, ainda, a importância de consultas públicas e a ampla divulgação 
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sobre aspectos ambientais resultantes da implementação do projeto, ouvindo as solicitações e 
demandas, em plena participação da sociedade envolvida em todas as etapas do projeto. 

IV.3.2. OP 4.4 – HABITATS NATURAIS 

De importante valor biológico, social, econômico e existencial, os habitats naturais abrangem as 
porções de terra e água onde se formam comunidades biológicas endêmicas constituídas por 
espécies de plantas e animais nativos, nas quais a atividade humana não alterou, 
essencialmente, as funções ecológicas primárias da área.  

Os habitats naturais essenciais são as áreas oficialmente protegidas e propostas pelos governos, 
de acordo com a classificação da União Internacional de Conservação da Natureza – UICN. A 
Política do Banco estabelece as medidas apropriadas de conservação e mitigação, no sentido de 
remover ou reduzir o impacto adverso sobre os habitats naturais e suas funções. Para tanto, a 
Política Ambiental do Banco orienta sobre os limites socialmente definidos de mudança 
ambiental aceitável, seja pela proteção plena do sítio, por meio da reformulação do projeto; pela 
retenção estratégica do habitat; pela conversão ou modificação restrita; pela reintrodução de 
espécies; medidas de mitigação para minimizar o dano ecológico; obras de restauração pós-
construção; restauração de habitats degradados; e o estabelecimento e manutenção de área 
ecologicamente semelhante em tamanho e contigüidade adequados. Tais medidas incluem a 
supervisão e avaliação, com a coleta de dados que informem sobre os resultados da 
conservação e constituam orientação para o desenvolvimento de novas medidas corretivas 
apropriadas. 

IV.3.3. OP 4.09 – CONTROLE DE PRAGAS E PARASITAS 

No controle de pragas e parasitas que afetam tanto a agricultura quanto a saúde pública, o 
Banco apóia uma estratégia que promove o uso de métodos de controle biológicos ou ambientais 
e reduz a dependência de pesticidas químicos sintéticos. Impõe-se ao mutuário o controle de 
pragas e parasitas no contexto da avaliação de impacto ambiental do Projeto. 

IV.3.4. OP 4.10 – POVOS INDÍGENAS 

Impõe-se a construção de base de dados que identifique as características demográficas, 
sociais, culturais e políticas das comunidades indígenas afetadas pelo projeto; as terras e 
territórios de tradicional propriedade desses Povos, seu uso e ocupação; e os recursos naturais 
dos quais dependem para sua manutenção e sobrevivência. Análise e identificação das partes 
interessadas e influenciadas pelo projeto (stakeholders) e elaboração de processo de consulta 
livre, prévia e informada aos Povos Indígenas afetados, considerando os aspectos inerentes às 
culturas envolvidas, em todas as etapas de preparação e implementação do Projeto.  

Análise da vulnerabilidade das culturas indígenas aos potenciais impactos positivos ou negativos 
do projeto, considerando os riscos a que estão expostos, tendo em vista a intrínseca ligação com 
a terra e seus recursos naturais, bem como a assimetria no acesso a oportunidades quando 
comparados a outros grupos sociais que compõem a comunidade, região, e as demais 
sociedades nacionais. Considerar a necessidade de medidas que minimizem, atenuem ou 
compensem os impactos, de modo a assegurar a participação adequada das populações 
indígenas nos benefícios resultantes do projeto. A construção da base de dados do projeto 
deverá assentar-se na estrutura jurídico-institucional nacional aplicável aos Povos Indígenas.  

IV.3.5. OP 4.12 – REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 

Considerando-se os graves riscos econômicos, sociais e ambientais; de desagregação dos 
sistemas de produção; de empobrecimento pela perda de patrimônio ou fontes de renda; de 
realocação em locais menos favorecidos em capacidade de produção; pressão na competição 
por acesso a recursos; de enfraquecimento das redes sociais e instituições comunitárias; de 
dispersão de grupos familiares; diminuição de identidade cultural, exercício da autoridade 
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tradicional e o potencial de ajuda mútua, a política do Banco objetiva orientar e atenuar estes 
riscos. 

Nesse sentido, o reassentamento involuntário, na impossibilidade de ser evitado, deve explorar 
alternativas de menor impacto possível, fundamentadas em programas de desenvolvimento 
sustentável e recursos para investimento que atendam às necessidades de assistência das 
pessoas deslocadas, nos seguintes critérios: possibilidade de participação nos benefícios 
providos pelo projeto; oportunidades de participação no planejamento e implementação do 
programa de reassentamento, sendo ouvidas e atendidas suas demandas, de modo a serem 
assistidas nos seus esforços de restauração das condições de vida, prevalecendo a alternativa 
de melhoria dessas condições, sempre que possível. 

IV.3.6. OP 11.03 – RECURSOS CULTURAIS FÍSICOS 

Refere-se aos recursos culturais físicos como: objetos, sítios, estruturas, grupos de estruturas, 
além dos aspectos e paisagens naturais, móveis ou imóveis, de importância arqueológica, 
paleontológica, histórica, arquitetônica, religiosa, estética ou outro significado histórico. Estes 
bens podem ser localizados em ambientes urbanos ou rurais, no solo, subsolo ou imersos em 
corpos d’água. O interesse cultural pode ser de âmbito local, provincial, nacional ou da 
comunidade internacional.  

A Política do Banco objetiva evitar ou atenuar os impactos adversos sobre os recursos físicos 
culturais no âmbito do projeto, considerando a legislação nacional incidente, e as obrigações em 
tratados e acordos ambientais internacionais relevantes. Para tal, o IFC – Padrão de 
Desempenho 8 – Patrimônio Cultural, estabelece as diretrizes do Banco Mundial, sobre os 
recursos físicos culturais. Nestas encontram-se os compromissos da contraparte relativos ao 
tratamento dos recursos físicos culturais encontrados, a serem geridos pelo sistema de 
gerenciamento social e ambiental do cliente. Destacam-se consultas públicas, durante o 
processo e avaliação ambiental, cujo processo consultivo inclui a participação dos principais 
grupos sociais afetados pelo projeto, as autoridades governamentais interessadas e as ONGs 
relevantes, na avaliação dos possíveis impactos e na exploração das opções de prevenção e 
atenuação, dando-lhes toda a publicidade necessária. 

 

IV.4. ANÁLISE COMPARATIVA DE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS DA ELETROBRÁS E 
POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DO BANCO 

Identifica-se, a seguir, a correlação entre os procedimentos de gestão ambiental do Sistema 
Eletrobrás, e as políticas de salvaguardas ambientais praticadas pelo Banco Mundial; exceção 
feita à política de controle de pragas e parasitas (OP 4.09). 

Tabela 17 – Políticas de Salvaguardas do Banco Mundial e Políticas do Sistema Eletrobrás 

SISTEMA 
ELETROBRÁS 

POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS DO BANCO MUNDIAL 

OP 4.01 OP 4.4 OP 4.10 OP 4.12 OP 11.03 

ELETROBRAS Princípios EBRAS 1; 2 e 4  
Princípios 
EBRAS 1 e 5  

Princípios 
EBRAS 1 e 3  

Princípios 
EBRAS 1 e 2  

Princípio 
EBRAS 1 e 5  

Amazonas 
Energia S.A. 

Licenciamento Ambiental;  
Gestão do descarte de 
resíduos sólidos e líquidos;  
Programa de Recuperação 
das Áreas Degradadas 
Monitoramento de emissões 
atmosféricas; níveis de 
ruído; efluentes; podas em 
áreas urbanas; 
descarte de resíduos 
sólidos. 

Centro de 
Preservação e 
Pesquisa de 
Quelônios 
Aquáticos;  
Centro de 
Pesquisa de 
Mamíferos 
Aquáticos;  
Laboratório de 
Limnologia.  

Programa 
WAIMIRI 
ATROARI 
 - PWA 
 

  

Boa Vista 
Energia S.A. 

Licenciamento ambiental; 
Projeto 4Rs; 

Adoçao da 
Politica 

Constituição e 
legislação 

 Legislação do 
IPHAN 
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Educação Ambiental, 
colaboradores e público 
externo. 

Nacional de 
Meio Ambiente 

indígena 
nacional 

CEAL 

Licenciamento ambiental; 
Coleta de resíduos sólidos; 
Educação ambiental, 
colaboradores e público 
externo; 
Estudo de influência da 
vegetação empregada no 
meio urbano. 

Politica 
Nacional de 
Meio Ambiente 

Constituição e 
legislação 
indígena 
nacional 

  

CEPISA 

Monitoramento do 
manuseio, transporte e 
descarte de resíduos e 
materiais corrosivos; 
Tratamento regenerativo de 
óleos isolantes; 
Armazenamento de PCB; 
Educação ambiental, 
colaboradores e público 
externo. 

Politica 
Nacional de 
Meio Ambiente 

Constituição e 
legislação 
indígena 
nacional 

 Legislação do 
IPHAN 

CERON 

Regularização de 
licenciamentos ambientais; 
Ações pontuais de 
monitoramento de rotina 
nas questões ambientais. 

Politica 
Nacional de 
Meio Ambiente 

Constituição e 
legislação 
indígena 
nacional 

 Legislação do 
IPHAN 

ELETROACRE 

Política de Valorização do 
Ativo Ambiental – MDL; 
Programa Nacional do Meio 
Ambiente II – PNMA II/BIRD 

Politica 
Nacional de 
Meio Ambiente 
 
Projeto de 
Gestão 
Ambiental 
Integrada – 
PGAI/MMA 
Projeto 
Florestas 
Plantadas 

Constituição e 
legislação 
indígena 
nacional 
 
Programa de 
Desenvolvime
nto 
Sustentável do 
Acre/ BID 
0313 

 Legislação do 
IPHAN 

A análise das políticas ambientais praticadas pelas Empresas Distribuidoras de Energia revela 
significativa assimetria entre as EDE, notadamente em relação às diretrizes de políticas 
ambientais da Eletrobrás. 

Observa-se, no entanto, maior grau de simetria entre as políticas ambientais Eletrobrás e as 
adotadas pelo Banco Mundial no escopo das OP 4.1, OP 4.4, OP 4.10, OP 4.12 e OP 11.03. 
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V. POTENCIAIS IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS 

Para o delineamento dos possíveis efeitos sobre o meio ambiente, decorrentes das atividades 
inerentes às tipologias de obras previstas no Projeto MDO-EDE, considerou-se o conceito de 
impacto ambiental adotado na Resolução CONAMA nº 001 de 1986, qual seja: 

"qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente afetam: a saúde; a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e 
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos 
recursos ambientais". 

De forma a atender a diversidade de situações de possível ocorrência, que podem variar entre os 
diversos estados onde será implantado o Projeto, face, sobretudo, às características peculiares 
de cada empreendimento, procurou-se relacionar os impactos e seus correspondentes 
programas ambientais da forma mais abrangente possível. 

Consideraram-se, separadamente, as 3 (três) tipologias definidas no item II.1. - Tipologias das 
Obras, para fins de identificação dos potenciais impactos, apresentados, a seguir, sob a forma de 
matriz, cuja elaboração observou os seguintes critérios: 

• Coluna “MEIO”: agrupa os impactos, segundo as características a serem observadas 
na área de influência do projeto (físico-bióticas ou sócio-econômicas); 

• Coluna “INTERVENÇÃO”: apresenta as possíveis atividades causadoras de 
impactos ambientais, independentemente de suas intensidades e probabilidades de 
ocorrência, uma vez que estas variam em função das condições do meio e das 
especificidades de cada projeto; 

• Consideraram-se, ainda, as possíveis regiões em que as mesmas possam vir a ser 
desenvolvidas (área urbana ou rural); 

• Coluna “IMPACTOS”: descreve os potenciais impactos ambientais decorrentes do 
desenvolvimento de cada intervenção apresentada, classificando-os, ainda, quanto a 
sua natureza, isto é, se adverso ou benéfico (na matriz, negativo ou positivo, 
respectivamente), e se de efeitos temporário ou permanente; e, 

• Coluna “PROGRAMAS / MEDIDAS”: elenca as ações a serem desenvolvidas com o 
objetivo de mitigar os potencias impactos, bem como de prover contrapartidas às 
populações direta ou indiretamente afetadas pela correspondente intervenção. 
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V.1. TIPOLOGIA 1 – IMPACTOS GERADOS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM MT E BT 
EM ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS (CONTROLE DE PERDAS TÉCNICAS) 

As atividades relacionadas às intervenções nas redes de distribuição de MT e BT, voltadas à 
melhoria do desempenho operacional de áreas urbanas consolidadas já servidas por energia 
elétrica, poderão gerar impactos transitórios, relacionados especialmente aos períodos de 
implantação das intervenções propostas. 

Para a Tipologia 1, os impacto gerados são mínimos, pois restringem-se, na sua maioria, aos 
efeitos e transtornos relacionados ao período de realização das obras de melhoria de 
desempenho de redes já existentes e operantes; ou, ainda, aos riscos de acidentes associados 
ao manejo de equipamentos elétricos ou eventual ocorrência de vazamento de óleos. 

Apresenta-se, a seguir, os impactos ambientais esperados para a Tipologia 1, para os quais 
elencam-se as medidas mitigadoras aplicáveis. 

 

Tabela 18 – Potenciais Impactos Ambientais e Medidas Propostas - Tipologia 1 

Atividade Região Descrição Natureza
U Vazamento / derramamento de 

produtos químicos
(-) T

U Contaminação do solo (resíduos 
de concreto, alumínio, ferro, 
cobre, plástico, porcelana, vidro, 
estopa, óleo, graxa e solvente)

(-) T

U Risco de acidentes (ao pessoal 
próprio ou a terceiros)

(-) T

U Poluição sonora e visual, poeira, 
interferência no trânsito 

(-) T

Desligamentos programados U Interrupção no fornecimento de 
energia

(-) T

Retirada e instalação de condutores, postes, 
isoladores, transformadores, religadores, 
reguladores de tensão, capacitores, pára-
raios, chaves seccionadoras etc

U Melhoria da qualidade e da 
confiabilidade da energia

(+) P

LEGENDA

Retirada e instalação de condutores, postes, 
isoladores, transformadores, religadores, 
reguladores de tensão, capacitores, pára-
raios, chaves seccionadoras etc

S
Ó

C
IO

 -
 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

 - Programação adequada dos serviços, 
priorizando preferencialmente atividades em 
linha-viva (energizada)
 - Monitoramento dos indicadores de qualidade 
e continuidade
 - Monitoramento e fiscalização das perdas não-
técnicas
 - Comunicação Social

 - Região de INTERVENÇÃO:    U - Urbana, R - Rural
 - Natureza do IMPACTO:         (-) negativo, (+) positivo, T - Temporário, P - Permanente

F
ÍS

IC
O

 -
 B

IÓ
T

IC
O

Transporte das equipes de obra e de 
materiais/equipamentos (condutores, 
postes, isoladores, transformadores, 
religadores, reguladores de tensão, 
capacitores, pára-raios, chaves 
seccionadoras etc)

 - Programação adequada dos serviços
 - Acondicionamento apropriado dos 
materiais/equipamentos
 - Adequação dos critérios construtivos às 
condições ambientais
 - Recuperação de áreas degradadas
 - Recolhimento, acondicionamento, transporte 
e descarte adequado de resíduos
 - Comunicação Social

U Risco de acidentes (ao pessoal 
próprio ou a terceiros)

(-) T

MEIO
INTERVENÇÃO IMPACTO

PROGRAMAS / MEDIDAS
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V.2. TIPOLOGIA 2 – IMPACTOS GERADOS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM MT E BT 
EM ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS (CONTROLE DE PERDAS NÃO-TÉCNICAS) 

As atividades relacionadas às intervenções nas redes de distribuição de MT e BT, voltadas à 
melhoria do desempenho operacional de áreas urbanas consolidadas, de uso residencial, 
comercial, de serviços e industriais, já servidas por energia elétrica, poderão gerar impactos 
transitórios, relacionados especialmente aos períodos de implantação das intervenções 
propostas. Intervenções em comunidades de baixa renda e com baixo grau de urbanização 
poderão resultar também na melhoria da qualidade de vida destas populações, tanto pela oferta 
de energia de qualidade e com confiabilidade. 

Os investimentos correspondentes à Tipologia 2 priorizarão, em especial,  os casos de 
consumidores de alta e média renda, aos quais se pode atribuir cerca de 85% das perdas não-
técnicas. Os casos restantes requerem a regularização de serviços de energia elétrica em áreas 
de baixa renda, informais, em geral situadas na periferia urbana, e que vêm sendo incorporadas 
à malha urbana formal pelos governos municipais correspondentes. Nestes casos, a 
regularização do serviço implica na substituição de redes improvisadas, na introdução de 
medidores e na cobrança da energia consumida. Dois impactos potenciais são: (i) algum 
reassentamento em casos em que não exista um arruamento definido; e, (ii) um ônus adicional 
mensal sobre o orçamento familiar. Embora improvisados, os assentamentos periféricos 
visitados, na sua maioria, contam com arruamento; não se prevendo, portanto, a necessidade de 
reassentamento. A obrigação de pagamento da conta de luz poderá constituir um impacto efetivo 
para algumas famílias, parcialmente compensado pela tarifa “social”, subsidiada, praticada pelo 
setor elétrico. 

Para a Tipologia 2, os impacto gerados são mínimos, pois restringem-se, na sua maioria, aos 
efeitos e transtornos relacionados ao período de realização das obras de melhoria de 
desempenho de redes já existentes e operantes; ou, ainda, aos riscos de acidentes associados 
ao manejo de equipamentos elétricos. Apresenta-se, a seguir, os impactos ambientais esperados 
para esta tipologia. 

Tabela 19 – Potenciais Impactos Ambientais e Medidas Propostas - Tipologia 2 

Atividade Região Descrição Natureza
U Vazamento / derramamento de 

produtos químicos
(-) T

Desligamentos programados U Interrupção no fornecimento de 
energia

(-) T

U Valorização da cidadania (+) P

U Ônus adicional mensal sobre o 
orçamento familiar

(-) P

U Melhoria da qualidade e da 
confiabilidade da energia

(+) P

LEGENDA

MEIO
INTERVENÇÃO IMPACTO

PROGRAMAS / MEDIDAS

 - Região de INTERVENÇÃO:    U - Urbana, R - Rural
 - Natureza do IMPACTO:         (-) negativo, (+) positivo, T - Temporário, P - Permanente

F
ÍS

IC
O

 -
 B

IÓ
T

IC
O

Transporte das equipes de obra e de 
materiais/equipamentos (condutores 
protegidos, cabos multiplexados, postes, 
isoladores, transformadores, religadores, 
reguladores de tensão, capacitores, pára-
raios, chaves seccionadoras etc)

 - Programação adequada dos serviços
 - Acondicionamento apropriado dos 
materiais/equipamentos
 - Adequação dos critérios construtivos às 
condições ambientais
 - Recuperação de áreas degradadas
 - Recolhimento, acondicionamento, transporte 
e descarte adequado de resíduos
 - Comunicação Social

S
Ó

C
IO

 -
 E

C
O

N
Ô

M
IC

O

 - Programação adequada dos serviços, 
priorizando preferencialmente atividades em 
linha-viva (energizada)
 - Monitoramento dos indicadores de qualidade 
e continuidade
 - Monitoramento e fiscalização das perdas não-
técnicas
 - Comunicação Social

Regularização de unidades consumidoras 
(instalação de medidores de energia ou 
telemedição)

U Risco de acidentes (ao pessoal 
próprio ou a terceiros)

(-) T
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V.3. TIPOLOGIA 3 – IMPACTOS GERADOS POR LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO E SE (AT) 

As intervenções classificadas como Tipologia 3 referem-se à execução de obras de 
contrapartida para a instalação de Linhas de Distribuição (AT) e subestações (SE) associadas, 
com obras previstas exclusivamente no estado do Piauí, conforme registrado no item I.2 – 
Descrição das Atividades do Projeto. Visitas de campo, a um conjunto representativo das obras 
em sistemas de distribuição de alta tensão, foram realizadas. 

No Piauí, percorreu-se um trecho da Rodovia PI-114, ao longo da qual deverá se situar a LD 
Campo Maior/Barras (69 kV; com 67 km de extensão). Esta LD sairá da Subestação Campo 
Maior, existente e atualmente em ampliação, por meio de uma nova entrada de linha (EL). Em 
Teresina, foram também visitados os percursos prováveis das duas LDs propostas (69 kV; 14 km 
de extensão total). Em ambos os sistemas (Barras e Teresina), as LDs permitirão melhorar a 
qualidade e confiabilidade do suprimento em áreas em que os sistemas hoje estão 
sobrecarregados e/ou em que o mercado sofre grande expansão. Investimentos de contrapartida 
em obras de LD são também previstos em outras três regiões do Piauí, quais sejam: Valença, 
Parnaíba e Ribeiro Gonçalves. As LDs previstas no Piauí serão implantadas ao longo de 
rodovias e/ou LDs/LTs existentes (da própria CEPISA ou da Eletronorte), em áreas pouco 
densas, ocupadas predominantemente por propriedades agropecuárias, com ocorrência 
esporádica de pequenos ou médios assentamentos urbanos, já bastante consolidados. Não há 
indicação de proximidade com áreas de conservação ou terras indígenas. Em suma, a 
implantação destas linhas não parece gerar impactos significativos ou irreversíveis apesar de 
sua extensão agregada. No caso do sistema Teresina, as LDs propostas partem de Subestação 
da CHESF, já existente. A LD que serve o bairro de Renascença substituirá uma LD da CEPISA 
que será desativada, ocupando a mesma faixa de servidão; a LD que serve o Distrito Industrial 
Sul e bairros adjacentes segue por ruas de baixa ocupação e pela BR-343. O terreno da SE 
Renascença já pertence à CEPISA; a outra SE deverá instalar-se em terreno a ser adquirido no 
Distrito Industrial ou em loteamento próximo. Não se antevê impacto social ou ambiental 
significativo ou irreversível, cabendo apenas cuidados durante a execução das obras. 

Em todas as intervenções previstas no Piauí, a elaboração do Projeto Básico/Executivo deverá 
ocorrer no primeiro ano de implantação do Projeto MDO-EDE; com a previsão de execução das 
obras a partir do segundo ano do projeto. 

Tais empreendimentos poderão gerar impactos ambientais de pequena magnitude, abrangência 
local e em sua maioria reversíveis, com boas possibilidades de prevenção e mitigação, 
especialmente pela adoção de explícitos critérios ambientais e sociais na elaboração dos 
projetos. A boa prática de definição do traçado da Linha de Distribuição ao longo das margens de 
rodovias federais ou estaduais, por vezes já acompanhado por outra(s) linha(s) já implantada(s), 
gera efeito cumulativo muito pequeno. 

Estudos realizados por Ferreira et al (2005 e 2007), registram uma estreita relação entre a 
abertura de estradas e o desmatamento em seu entorno imediato. Segundo o autor, “o processo 
de desmatamento normalmente começa com a abertura oficial ou clandestina de estradas que 
permitem a expansão humana e a ocupação irregular de terras à exploração predatória de 
madeiras nobres. Posteriormente, converte- se a floresta explorada em agricultura familiar e 
pastagens para a criação extensiva de gado, especialmente em grandes propriedades, sendo 
este fator responsável por cerca de 80% das florestas desmatadas na Amazônia legal. Mais 
recentemente, as pastagens estão dando lugar à agricultura mecanizada, principalmente àquela 
ligada às culturas de soja e algodão”. Os resultados mostram que a proporção do desmatamento 
como função da distância das estradas na Amazônia legal tem, normalmente, padrões 
exponenciais, ou seja, grande proporção de desmatamento próximo às estradas. 

Desta forma, as intervenções propostas pela Tipologia 3 – Linhas de Distribuição e Subestações 
associadas, cujo traçado se utiliza de um espaço geográfico onde o impacto já está estabelecido, 
evita e/ou minimiza impactos decorrentes das novas intervenções. Há, portanto, um maior grau 
de certezas a cerca dos impactos gerados pelas obras, com áreas de influência mais claras e 
definidas, com um conjunto de impactos já conhecidos e mitigados. 
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A possibilidade de contar com áreas já utilizadas por Subestações existentes para a ampliação e 
uso compartilhado com outras distribuidoras do setor de energia é uma boa prática que evita e 
minimiza impactos decorrentes das intervenções propostas. Há desta forma, um maior grau de 
certezas a cerca dos impactos gerados pelas obras, com áreas de influência mais claras e 
definidas, além de um conjunto de impactos já conhecidos e mitigados. 

As atividades geradoras de maiores impactos relacionam-se à fase de construção e estão 
relacionadas com a eventual abertura de novo acesso viário em áreas já desmatadas (quando da 
não utilização de vias já existentes), de áreas para o canteiro de obras, da faixa de servidão, de 
áreas para montagem das estruturas e para lançamento de condutores. A avaliação 
socioambiental, ora apresentada, propõe a adoção de Manual Ambiental de Obras, com 
diretrizes pertinentes à fase de execução de obras, bem como aos cuidados relativos ao 
encontro ao acaso de ocorrências arqueológicas nas regiões das obras, que deverá ser aplicado 
para tipologia 3.  A construção e operação de Subestações demandam especial atenção quanto  
ao manuseio de óleo isolante em transformadores e capacitores, assim como do manejo destes 
equipamentos. 

Embora não se identifique a necessidade de reassentamento de população nem o prejuízo a 
atividades comerciais em decorrência das obras do projeto, o presente estudo de avaliação de 
impactos socioambientais propõe um marco conceitual a ser seguido, caso tais ocorrências 
sejam identificados quando da elaboração dos Projetos Básicos/Executivos. 
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Tabela 20 – Potenciais Impactos Ambientais e Medidas Propostas - Tipologia 3 - Linhas 

Atividade Região Descrição Natureza
U-R Supressão da cobertura vegetal (-) P

U-R Erosão do solo (-) T
R Interferência com recursos 

hídricos
(-) P

U-R Interferência na fauna (-) P
U-R Efeito de borda (-) P
R Interferência em áreas 

legalmente protegidas
(-) P

Montagem de estruturas e lançamento de 
condutores

U-R Danos temporários ao solo e à 
vegetação

(-) T  - Recuperação de áreas degradadas
 - Adequação dos critérios construtivos às 
condições ambientais

Inclusão de obstáculo artificial U-R Interferência na rota de migração 
de pássaros

(-) P  - Sistema adequado de sinalização aérea 
e/ou outros procedimentos para minimizar a 
interferência

U-R Geração de expectativas na
população afetada

(+) T

U-R Desapropriação de terras (-) T
U-R Restrição ao uso do solo

face à faixa de servidão
(-) P

U-R Deslocamento da população
afetada

(-) T      
(+) P

U-R Indução à ocupação 
desordenada das margens da
LD e/ou das estradas de acesso

(-) P

R Interferência em atividades
agropecuárias

(-) P

U interferência em edificações, vias 
públicas e no tráfego

(-) P

U-R Interferência em locais de
interesse histórico e/ou cultural

(-) P

Montagem de estruturas e lançamento de 
condutores

R Danos temporários às áreas
cultivadas

(-) T  - Indenização por lucro cessante

Transporte de equipamentos e materiais 
pesados

U-R Interferência no tráfego, com 
danos às estradas vicinais
e vias públicas

(-) T  - Orientação ao tráfego, associado à 
definição de rotas/vias adequadas

Inclusão de obstáculo artificial U-R Desordem visual e degradação 
paisagística

(-) P  - Aperfeiçoamento dos critérios de projeto 
da LD

U Interferência na linha, com risco 
de acidentes / interrupção no 
fornecimento de energia

(-) T

U Deposição de lixo / entulho (-) T

LEGENDA
 - Região de INTERVENÇÃO:    U - Urbana, R - Rural
 - Natureza do IMPACTO:         (-) negativo, (+) positivo, T - Temporário, P - Permanente

F
ÍS

IC
O

 -
 B

IÓ
T

IC
O

Abertura de estradas de acesso, de áreas 
para o canteiro de obras, da faixa de 
servidão, de áreas para montagem das 
estruturas e para lançamento de condutores

 - Desmatamento seletivo e poda apropriada
 - Replantio da faixa de servidão com 
vegetação adequada
 - Recuperação de áreas degradadas
 - Controle dos processos erosivos
 - Proteção dos recursos hídricos

S
Ó

C
IO

 -
 E

C
O

N
Ô

M
IC

O

Abertura de estradas de acesso, de áreas 
para o canteiro de obras, da faixa de 
servidão, de áreas para montagem das 
estruturas e para lançamento de condutores

 - Comunicação Social
 - Indenização de terrenos e benfeitorias
 - Uso múltiplo da faixa de servidão
 - Relocação da população
 - Relocação da infra-estrutura econômica e 
social

Manutenção deficiente da faixa de servidão 
da LD, permitindo invasões

 - Programa de manutenção efetivo
 - Comunicação Social                                  - 
Uso múltiplo da faixa de servidão 

MEIO
INTERVENÇÃO IMPACTO

PROGRAMAS / MEDIDAS
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Tabela 21 – Potenciais Impactos Ambientais e Medidas Propostas - Tipologia 3 - Subestações 

Atividade Região Descrição Natureza
U-R Retirada da cobertura vegetal (-) T

U-R Interferência na fauna e na flora (-) P

R Interferência em recursos 
hídricos

(-) P

R Interferência em áreas 
legalmente protegidas

(-) P

R Efeito de borda (-) P
Operação da SE (efluentes líquidos e 
sólidos,captação de águas)

U-R Interferência na fauna e na flora (-) P  - Manejo da flora e da fauna
 - Proteção dos recursos hídricos

U-R Poluição de recursos hídricos (-) P

U-R Captação e devolução da água (-) P

U-R Efeitos biológicos na fauna e na 
flora

(-) P

U-R Interferência em instalações 
sociais de áreas comunitárias 
e/ou de interesse histórico e 
cultural

(-) T

U-R Deslocamento da população 
afetada

(-) T      (+) 
P

U-R Aumento do fluxo migratório face 
a perspectiva de emprego

(+) T

U-R Aquecimento da economia, com 
posterior retração ao término da 
obra

(+) T

U-R Interferência na saúde da 
população

(-) T

R Interferência nas atividades 
agropecuárias

(-) P

U-R Ruído, poeira (-) T
Transporte de equipamentos e materiais 
pesados

U-R Danos às estradas vicinais (-) T  - Escolha de vias adequadas para 
transporte de equipamento/orientação do 
tráfego

Inclusão de obstáculo artificial U-R Desordem visual e degradação 
paisagística

(-) P  - Adequação paisagística

Manuseio de materiais perigosos U-R Danos à saúde face ao manuseio 
/ estocagem

(-) P  - Implantação de mecanismos de 
tratamento / armazenagem / destinação 
final de resíduos

LEGENDA
 - Região de INTERVENÇÃO:    U - Urbana, R - Rural
 - Natureza do IMPACTO:         (-) negativo, (+) positivo, T - Temporário, P - Permanente

F
ÍS

IC
O

 -
 B

IÓ
T

IC
O

Abertura de estradas de acesso,      
ocupação da área para a SE e para o
canteiros de obras (desmatamento
e terraplanagem)

 - Recuperação de áreas degradadas
 - Proteção dos recursos hídricos
 - Controle de processos erosivos
 - Estudos da flora e da fauna

S
Ó

C
IO

 -
 E

C
O

N
Ô

M
IC

O

Abertura de estradas de acesso,      
ocupação da área para a SE e para o
canteiros de obras (desmatamento
e terraplanagem)

 - Redimensionamento dos serviços e 
instalações sociais
 - Relocação de população
 - Relocação de infra-estrutura econômica e 
social
 - Salvamento do patrimônio cultural 
(arqueológico, histórico, paisagístico)
 - Comunicação Social

MEIO
INTERVENÇÃO IMPACTO

PROGRAMAS / MEDIDAS
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VI. DIRETRIZES USUAIS ADOTADAS PELA ELETROBRAS E EDES 

VI.1. DIRETRIZES DA ELETROBRÁS 

O arcabouço institucional, de respaldo às diretrizes ambientais de planos e programas de 
expansão e melhoria de desempenho operacional das empresas do Sistema Eletrobrás, traduz a 
proposta finalística das políticas públicas voltadas ao meio ambiente, tendo como objetivo 
comum: (i) a geração de benefícios sociais, pela melhoria da qualidade de vida da população; (ii) 
a preservação do patrimônio natural e cultural; (iii) a promoção do crescimento econômico 
ambientalmente sustentável. 

A ação sinérgica entre os agentes governamentais federais, estaduais e municipais, e as 
empresas do setor elétrico, representa importante vetor de gestão ambiental integrada, pela 
eficácia no atendimento das necessidades essenciais das sociedades locais e regionais, e 
eficiência no tratamento das questões ambientais decorrentes. 

As normas e procedimentos adotados pela Eletrobrás e suas Subsidiárias advindas do II Plano 
Diretor de Meio Ambiente – 1991-1993 baseiam-se nos sete princípios ali estabelecidos, e 
definem as diretrizes no trato das questões socioambientais nas etapas de planejamento, 
implantação e operação dos seus empreendimentos. Considerando as características estruturais 
dos empreendimentos do Setor Elétrico em análise e, em face das especificidades regionais e 
locais, priorizou-se o conjunto de diretrizes para o planejamento e gerenciamento de ações 
estratégicas socioambientais, de forma integrada e compatível com as diretrizes e instrumentos 
da Política Nacional de Meio Ambiente.  

Nesse sentido, no processo decisório das etapas de planejamento e gerenciamento 
socioambiental, distinguem-se: 

1. DIRETRIZES GERAIS 
DIRETRIZES GERAIS 

Ciclo de planejamento 
do empreendimento 

Características gerais do processo de planejamento; 
Abordagem metodológica dos estudos socioambientais; 
Procedimentos técnico-operacionais nas etapas do ciclo de projeto; e 
Instrumentos técnicos. 

Articulação 
institucional e 
relacionamento com a 
sociedade 

Articulação institucional; 
Relacionamento com a sociedade; 
Comunicação social. 

Financiamento de 
programas 
socioambientais 

Custos socioambientais nos orçamentos do empreendimento; 
Recursos para o financiamento de programas setoriais (programas e ações intrínsecas e 
indispensáveis ao suprimento de energia); 
Recursos para o financiamento de programas extra-setoriais (ações complementares de 
interesse local/regional). 

Capacitação e 
organização interna da 
concessionária 

Processo sistemático de relacionamento das várias unidades intra e inter empresas 
envolvidas no planejamento, construção e operação de empreendimentos; 
Eficácia no equacionamento das questões socioambientais locais/regionais; 
Formulação dos Planos de Comunicação Social dos empreendimentos. 

2. DIRETRIZES PARA O REMANEJAMENTO DE GRUPOS POPULACIONAIS 
DIRETRIZES PARA O REMANEJAMENTO DE GRUPOS POPULACIONAIS 

Objetivos  

Visar à recomposição dos quadros de vida dos grupos populacionais afetados em nível de 
qualidade igual, preferivelmente superior, ao usufruído anteriormente; 
Viabilizar a rearticulação do espaço regional, assegurando a reorganização da economia com o 
desenvolvimento de atividades e serviços de apoio à população – saúde, educação, lazer, 
transporte, etc., na própria região; 
Buscar e incentivar a participação de outros agentes públicos e privados. 

Princípios  

Isonomia Tratamento isonômico aos grupos populacionais afetados. 
Gerenciamento e fluxo 
de recursos financeiros 

Considerar a complexidade do processo social, a continuidade das 
ações e sua adequada execução. 

Estudos e programas 
ao longo do ciclo de 

Assegurar a eficácia e eficiência do processo de remanejamento;  
Considerar a peculiaridade dos grupos afetados, particularmente seu 
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planejamento e 
operação 

perfil socioeconômico e cultural. 

Inventário 

Exame preliminar de alternativas de tratamento do espaço regional e da 
população afetada, considerando, dentre outras peculiaridades os 
custos de remanejamento, de realocação de equipamentos, elementos 
de infra-estrutura;  
Delinear o quadro de articulações interinstitucionais necessárias à 
implantação das ações indicadas. 

Viabilidade 

Formulação de critérios para o remanejamento;  
Elaboração de anteprojetos alternativos, pela caracterização dos 
grupos sociais, atores políticos e interesses envolvidos no 
remanejamento da população;  
Identificação de lideranças interlocutoras;  
Negociação dos critérios básicos e dos anteprojetos;  
Formulação de cronogramas de atividades e avaliação dos custos 
incidentes;  
Entendimento com os parceiros institucionais na alocação de 
responsabilidades e custos. 

Projeto básico 

Detalhamento e acordos de negociações;  
Cronograma físico-financeiro;  
Celebração de convênios com parceiros institucionais para os recursos 
necessários. 

Projeto executivo, 
construção e operação 

Garantia de continuidade do processo; 
Monitoramento regular por parte da concessionária por meio de 
convênios ligados à questão, devendo chegar ao nível individual de 
unidade familiar. 

Alternativas de 
tratamento 

Indenização Garantida pelo sistema jurídico vigente aos que são proprietários, 
adotada em casos de perda total ou parcial da propriedade; 

Reassentamento 

Reinserção do público-alvo no processo produtivo, destinado, 
preferencialmente, aos segmentos populacionais formados por não 
proprietários e pelos pequenos proprietários com maiores dificuldades 
para recomposição de sua base produtiva; 
Os programas de reassentamento devem prever, além de instalações 
físicas e equipamentos sociais, o apoio técnico e financeiro e demais 
providências que visem assegurar, em médio prazo, a integração social 
e auto-sustentação econômica dos reassentados; 
Os programas devem ser estruturados em etapas sucessivas com 
vistas à gradual desvinculação da concessionária e a crescente 
assunção de responsabilidades pelos reassentados e parceiros 
institucionais do Setor Elétrico; 
Empreendimento que se localize em região predominantemente de 
atividades extrativistas, o projeto de reassentamento deve se basear na 
manutenção destas atividades. Nestes casos, um dos parâmetros 
básicos deverá ser a garantia de nova área com potencial de extração 
semelhante à original, tornando-se secundário que a localização 
geográfica seja na mesma região do projeto de reassentamento. 

Reorganização das 
propriedades em áreas 
remanescentes 

Reassentamento de famílias em remanescentes de propriedades 
apenas parcialmente afetadas pelo empreendimento; 
Admite-se a reorganização interna (benfeitorias dentro de uma única 
propriedade), e reorganização fundiária (formação de uma unidade 
viável). 

Processo de 
negociação 

Atributos Transparência; 
Processo participativo;  
Representatividade e legitimidade; 

Instrumentos Comunicação social;  
Assistência técnica;  
Negociações coletivas e acordos individuais;  
Gestão compartilhada da população por instituições locais. 

Coordenação Planejamento seleção e capacitação de pessoal interno da empresa, 
dotado de prerrogativas para conduzir o processo.  

3. DIRETRIZES PARA O RELACIONAMENTO COM POVOS INDÍGENAS 
DIRETRIZES PARA O RELACIONAMENTO COM GRUPOS INDÍGENAS NAS FRENTES DE INTERVENÇÃO DAS 
CONCESSIONÁRIAS DO SETOR ELÉTRICO  
Princípios  A Constituição Federal de 1998 assegura o direito dos povos indígenas ao reconhecimento de 

sua organização social, costumes língua, crenças e tradições e os direitos originários sobre a 
terra que tradicionalmente ocupam. O Setor Elétrico, em consonância com estes valores, 
incorpora o respeito aos direitos dos índios, sua história e cultura, e sua convivência autônoma. 
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A sobrevivência dos povos indígenas depende, além do crescimento demográfico, o 
crescimento e reprodução dos meios naturais de que dependem – o meio físico em equilíbrio.  

Diretrizes  

Grupos afetados 

Não ocasionar rupturas socioculturais irreparáveis ou reassentamentos 
de conseqüências demograficamente prejudiciais. Especial atenção aos 
grupos de risco ou desequilíbrios na pirâmide populacional - grupos 
sem contato, ou com contato recente com a sociedade nacional, seja 
pelo risco de efeito de epidemias ou quaisquer outros processos 
dissociativos. 

Impactos 

Evitar os impactos decorrentes de aumento da população imigrante se 
as pressões sobre as terras e bens indígenas possam causar 
deterioração do meio ambiente e das condições sanitárias no entorno 
de suas terras, e mudanças na ordem das relações interétnicas – 
econômica, sociais, políticas ou religiosas. 

Respeito à 
economia tradicional 
indígena 

Liberdade de transitarem no seu território e terras circunvizinhas; 
acesso aos meio naturais essenciais à sobrevivência e manutenção 
cultural, tais como cursos d’água, depósitos minerais, recursos da flora 
e fauna; acesso a fontes d’água, roças produtivas, caminhos 
tradicionais de comunicação com outros grupos; 

Monitoramento e 
ações de melhoria 
das condições de 
saúde 

Equipes especializadas e permanentes, com alvo não apenas nas 
populações indígenas, mas com todos os outros segmentos sociais em 
contato com estas; 
Priorizar a medicina preventiva considerando os níveis de adaptação; 
respeitar, estudar e incentivar a aplicação da medicina tradicional 
indígena; 

Educação bilíngüe  Prioridade à educação bilíngüe com ênfase na cultura nativa; 

Memória material 
das culturas 
indígenas 

Respeito à memória material das culturas indígenas, prevendo 
pesquisas arqueológicas nos depósitos históricos, criando condições de 
preservação e devolução do patrimônio cultural aos povos indígenas; 
Respeito ao território culturalmente considerado sagrado, evitando 
empreendimentos que afetem esses territórios, ou outros que 
imprescindíveis à manutenção de relacionamento da visão religiosa e 
mitológica desses povos. 

Indenizações, 
retribuições e 
compensações 

Perda territorial 
Compensação pelo equivalente em território com valores etno-
ecológicos similares, de qualquer perda territorial causada pela 
concessionária; 

Deslocamento 
temporário ou 
permanente 

Legítimo acordo entre as partes, a escolha da área deverá recair sobre 
a que faça parte da cultura e tradições históricas das populações 
afetadas; 

Direitos de 
indenização e 
compensação 
adicionais 

Participação dos benefícios advindos de atividades de lazer, irrigação, 
manejo florestal, etc., associados ao empreendimento. 

Participação e 
representação 

Relacionamento 
com os grupos 
indígenas deve 
pautar-se em: 

Informação sobre os mecanismos de decisão política, tradicionais e 
atuais, de cada grupo indígena potencialmente afetado; 
Informação clara aos grupos indígenas, antes de decisões ou ações 
que possam conduzir a interferências sobre seu patrimônio territorial e 
ecológico, sua cultura, modo de vida e bem-estar social; 
Reconhecimento das lideranças indígenas como interlocutoras 
principais; 
Consulta aos conselhos indígenas, informais e tradicionais, que 
expressem o consenso dos grupos afetados; 
Realização de negociações referentes às questões indígenas 
diretamente com os grupos afetados, com presença de órgão oficial 
encarregado dos assuntos indígenas; 
Reconhecimento nas negociações a assistência de organizações não 
governamentais, lideranças indígenas de outros grupos, se requisitada 
pelos grupos locais. 

Capacitação do 
Setor 
 

Aprofundar o conhecimento sobre os povos indígenas pela manutenção de banco de dados e 
análise histórico-antropológica e ambiental; 
Previsão de recursos orçamentários para as despesas de planejamento, compensações, 
indenizações, programas específicos e seu acompanhamento, face à necessidade de tempo e 
qualificação especifica destas análises ao adequado relacionamento do Setor Elétrico e os 
grupos indígenas. 

Condicionante 
As riquezas potenciais do subsolo das terras indígenas, especialmente minérios e recursos 
hídricos, não poderão ser exploradas sem consentimento prévio dos índios e autorização do 
Congresso Nacional. 
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4. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO E A RECUPERAÇÃO DE FLORA E FAUNA 
DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO E A RECUPERAÇÃO DE FLORA E FAUNA 
Áreas de 
Intervenção 

Em terras protegidas pelo Poder Público, somente será permitida a intervenção através de leis 
específicas. 

Planejamento de 
estudos e atividades 

Em abrangência espacial, conduzir estudos e atividades segundo as leis que regem o 
comportamento dos ecossistemas; garantir a continuidade e integridade dos estudos e 
programas de flora e fauna; garantir os recursos financeiros necessários aos estudos e 
programas, desde a etapa inicial de planejamento dos empreendimentos. 

Diagnóstico 

Conhecer qualitativamente e quantitativamente a composição florística e faunística das áreas 
afetadas: espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção; espécies de valor alimentício, 
comercial ou de interesse científico, ecossistemas únicos; áreas com potencial estabelecimento 
de unidades de conservação; e sítios impares de reprodução. 

Monitoramento das 
intervenções 

Assegurar que todas as ações de intervenção sejam pautadas em diagnósticos efetuados; 
assegurar o monitoramento dos efeitos das intervenções para ratificar ou retificar, em tempo 
real, as ações implantadas, bem como fornecer subsídios para uma avaliação das soluções 
gerais adotadas; 

Divulgação das 
informações 

Promover a divulgação sistemática, entre concessionárias e a sociedade, sobre as informações 
disponíveis, vez que as informações técnico-científicas sobre flora e fauna no sentido de 
desenvolver uma consciência conservacionista; 

Limpeza da bacia 
de acumulação 

Considerar a proteção dos equipamentos e estruturas dos empreendimentos; as diferentes 
possibilidades de uso dos reservatórios; a prevenção da deterioração da qualidade das águas; 
a proteção da ictiofauna; a exploração econômica racional dos recursos naturais da área 
afetada; e o estado de degradação /conservação da área da bacia de acumulação; 

Exploração 
econômica 

Estudar a viabilidade de incentivar a exploração econômica racional dos recursos naturais 
destas áreas, por meio da utilização da biomassa vegetal, do aproveitamento da biomassa 
florestal em caso de desmatamento subaquático; da exploração mineral e da utilização agrícola 
dos solos, através de procedimentos de efeito positivo ao ecossistema; 

Recomposição 
vegetal 

Promover a recomposição vegetal das áreas degradadas (áreas de empréstimo, depósitos de 
cinza, canteiro de obras, etc.); orientar sua intervenção no sentido de melhorar a situação 
encontrada (áreas previamente degradadas), associando-se aos demais interventores e 
entidades competentes na adoção de medidas adequadas; 

Conservação da 
fauna aquática 

Fornecer subsídios a estudos e pesquisa destinados à conservação da fauna aquática, tais 
como: sistemas de transposição de populações; estações/postos de hidrobiologia e 
piscicultura; proteção aos rios tributários e lagos marginais a montante e/ou jusante de 
empreendimentos, de forma isolada ou associada; 

Resgate de fauna 

Desenvolvimento de estudos e programas de monitoramento que levem em consideração a 
avaliação de alternativas quanto à soltura a distância dos reservatórios; soltura seletiva após 
estimativas de densidade nas áreas de destino; utilização de animais para recolonização de 
áreas; e as conseqüências do deslocamento da fauna provocado pelo processo de limpeza da 
bacia de acumulação; 

Condicionante  

“O proprietário ou concessionário de represas em cursos d’água ... é obrigado a tomar medidas 
de proteção à fauna” (Decreto-Lei nº 221/67 – Código da Pesca), complementado pelo Código 
de Águas, Código de Saúde, Código de Minas e a Resolução CONAMA 020/86, que dispõe 
sobre o recurso natural “água”, do qual depende a sobrevivência da fauna aquática. 

VI.2. DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DAS EDES 

Com a realização de visitas às companhias distribuidoras, fez-se possível o reconhecimento de 
alguns procedimentos e rotinas adotados em diferentes fases da avaliação socioambiental de 
empreendimentos do setor de distribuição. 

1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Relativamente ao licenciamento de obras e unidades associadas à distribuição, registra-se o rito 
processual adotado pela CEPISA, atendendo-se às exigências do órgão ambiental competente. 

Rito Processual de Licenciamento Ambiental adotado pela CEPISA 

A rotina CEPISA para o fornecimento das licenças ambientais pertinentes segue as etapas 
abaixo, conforme informado em recente visita técnica: 

Compete ao DEA/CEPISA elaborar o Plano de Corte e Poda Seletiva e Mapa Georeferenciado 
do traçado da Linha de Transmissão, ou planta de situação da Subestação. Estes documentos 
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são encaminhados a SEMAR – Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, do 
Governo Estadual com o objetivo de se obter a Licença Prévia - LP; 

• A SEMAR analisa a documentação e fornece a LP acompanhada dos requisitos para 
emissão da Licença de Instalação – LI; 

• A SEMAR pode exigir: Plano de Controle Ambiental- PCA ou Relatório Ambiental 
Simplifica – RAS; 

• A CEPISA contrata empresa especializada para elaboração do PCA ou RAS; 
• A CEPISA encaminha os documentos exigidos solicitando a emissão da LI; 
• A SEMAR analisa documentos e emite LI, onde são estabelecidas as condições para a 

emissão da Licença de Operação - LO; 
• A CEPISA encaminha cópia ao IBAMA com a solicitação de Autorização para Supressão 

de Vegetação – ASV; e, 
• Na conclusão da obra são encaminhadas as documentações exigidas para emissão da 

LO. 

2. PROCEDIMENTOS USUAIS ADOTADOS NAS FASES DE PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO 

Há um conjunto geral de diretrizes e critérios que norteiam a definição do traçado de Linhas de 
Distribuição adotados pelas companhias distribuidoras, conforme pode ser verificado pela análise 
de documentos elaborados, tanto na fase de viabilidade técnica como por ocasião dos estudos 
de avaliação ambiental (Relatório de Avaliação Simplificado – RAS e Plano de Controle 
Ambiental – PCA) dos empreendimentos junto aos órgãos ambientais competentes. 

Critérios técnicos e socioambientais adotados na definição da rota do traçado da Linha de 
Distribuição e localização de Subestações associadas: 

• O traçado definido para Linhas de Distribuição evita, sempre que possível, as travessias 
de áreas caracterizadas como Unidades de Conservação ou Terras Indígenas; tendo 
como ferramental de análise o SisGEO da Eletrobrás; 

• A supressão de vegetação, quando necessária, não é feita por meio de corte raso e sim a 
partir da seleção de espécies e com especial atenção na destinação de material lenhoso; 

• Privilegia-se, sempre que possível, a definição do traçado de Linhas de Distribuição ao 
longo de rodovias federais ou estaduais existentes, mesmo que isto incorra em maiores 
distâncias; ou, ainda, seguindo a rota já adotada por uma Linha de Transmissão ou 
Distribuição já implantada, de modo a evitar maiores danos ao meio ambiente, assim 
como permitir o uso compartilhado de faixas de servidão, facilitando-se ações de 
manutenção e operação das linhas; 

• O uso compartilhado de faixas de servidão visa também garantir ações de fiscalização 
mais freqüentes, feitas pelas instituições parceiras; portanto, acabam por minimizar os 
problemas associados à ocupação indevida ou aos problemas causados por incêndio;  

• Localização dos principais pontos de apoio logístico, com acessos fáceis por estradas de 
leito carroçável para veículos pesados motorizados nas áreas rurais/suburbanas, 
travessias de igarapés nos locais mais favoráveis às estruturas, ruas com calçamento de 
razoável larguras e menos trânsito de veículos e pedestres, áreas com menor ocupação, 
evitando-se, sempre que possível, a travessia de áreas de lazer urbanas (praças e 
parques urbanos) e áreas de relevante interesse histórico e patrimônio cultural; 

• Nos eventuais locais de travessia de estradas de rodagem importantes, travessias de 
igarapés e de outras linhas de transmissão e/ou distribuição, são avaliados os ângulos de 
cruzamento favoráveis, assim como evitadas, com especial atenção, a proximidade ou 
vizinhança com aeródromos, depósitos de explosivos e combustíveis conhecidos e outros 
locais de potencial risco associado; 

• Sempre que possível, as rotas selecionadas efetuam desvios em áreas densamente 
povoadas, evitando-se, desta forma, a interferência com populações residentes e 
atividades produtivas eventualmente existentes; minimiza-se ao máximo a demanda por 
eventual reassentamento de população e atividades produtivas existentes; 
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• As normas técnicas que definem distâncias de segurança básica do condutor e 
acessórios a quaisquer partes energizadas ou não da própria linha, do terreno ou dos 
obstáculos atravessados são rigorosamente atendidas; 

• Sempre que possível, são propostos os usos de torres compactas de concreto (com uso 
de spacer cable), que ajudam a diminuir a largura da faixa de servidão, além de minimizar 
os efeitos de interferência com a paisagem, permitindo um conjunto visual mais 
harmonioso; 

• Sempre são evitadas áreas alagadas, detectadas através de mapas e informações locais, 
bem como terrenos acidentados com encostas com grandes inclinações e outros 
aspectos acidentes geográficos que influenciassem diretamente na implantação da Linha 
de Distribuição e na ocorrência de erosão e consequentemente na perda de solos; 

• Na implantação do traçado no trecho dos circuitos simples, em áreas urbanas, o 
posicionamento da rede é feito em ruas e logradouros públicos, ora do lado esquerdo ou 
direito das ruas, atendendo à orientação da distribuição e a localização dos vértices e 
tangentes em relação à guia das ruas; sempre em conformidade com a orientação da 
Prefeitura Municipal, tendo como base o Plano Diretor da Cidade; 

• Ainda relativamente ao Plano Diretor da Cidade, são respeitadas as normas de promoção 
do desenvolvimento urbano que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo, 
sistema viário e parcelamento urbano; e, 

• A locação da estrutura é sempre realizada de forma a evitar conflitos com elementos 
naturais e patrimônio histórico e cultural da cidade, restringindo-se ao máximo eventuais 
impactos em áreas de acesso, tanto na fase de construção, como na operação das 
linhas. 

3. PROCEDIMENTOS USUAIS ADOTADOS NA FASE DE OPERAÇÃO 

A adoção de boas práticas pelas distribuidoras do Sistema Eletrobrás traduz-se em benefícios 
sociais e ambientais, também na fase de operação de Linhas de Distribuição, Subestações e 
Redes. Algumas destas boas práticas adotadas estão listadas a seguir: 

• Em cumprimento às normas da ANEEL, são adotados procedimentos gerais e específicos 
para a negociação com proprietários de futuras áreas de servidão, ou áreas para 
instalação de Subestações ou eventual requerimento de declaração de utilidade pública, 
para fins de desapropriação e de instituição de servidão administrativa; 

• Também em conformidade com as normas da ANEEL, são disponibilizados canais 
específicos de atendimento aos clientes, sejam por meio de 0800, de ouvidoria, de 
atendimento físico e por meio de website da distribuidora;  

• A celebração de convênios com outras instituições parceiras na ação de 
compartilhamento e convivência de usos de faixas de servidão também é uma prática. Os 
parceiros são as instituições vinculadas às rodovias federais ou estaduais, ou relativas às 
outras distribuidoras ou, ainda, associações vinculadas às comunidades locais; 

• O uso compartilhado de áreas de servidão de Linhas de Distribuição, permitindo o uso 
das áreas para o plantio de hortaliças pelas comunidades lindeiras; 

• A elaboração e adoção de um Guia de Arborização de cidades com diretrizes e técnicas 
que permitem a perfeita convivência da arborização com o sistema elétrico e de 
telecomunicações, definindo-se espécies arbóreas de diferentes portes, espécies para 
reflorestamento em áreas urbanas e espécies para reflorestamento; 

• Ações de responsabilidade social, com a sensibilização e engajamento de agentes 
comunitários nas ações da distribuidora, a exemplo do Projeto “Agente CEAL”, que 
realiza visitas periódicas às comunidades carentes, visando à eficiência energética, pela 
oferta de usos adequados de energia, especialmente quanto da troca de geladeiras e 
lâmpadas em comunidades de baixa renda. Tais ações têm efeitos satisfatórios também 
com a diminuição dos níveis de inadimplência; e, mais uma vez, ficam atendidas as 
demandas definidas pela ANEEL para todo o território nacional; e, 

• Evita-se, ao máximo, o corte no fornecimento de energia elétrica de unidades 
consumidoras que sejam ocupadas por pessoas doentes, idosos, crianças, deficientes e 
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outros residentes que se utilizam de equipamentos médicos (p.ex. respiradores) 
dependentes de energia, desde que sejam consumidores previamente cadastrados. 

Deve-se, ainda, ressaltar que as empresas distibuidoras do Sistema Eletrobrás contam com 
procedimentos específicos nas ações de limpeza e manutenção das faixas de servidão das 
Linhas de Distribuição, com vistas ao controle de pragas. As práticas usuais adotadas pelas 
EDEs não envolvem o uso de produtos químicos. 

VI.3. BOAS PRÁTICAS ADOTADAS POR OUTRA DISTRIBUIDORA 

A COELCE – Companhia Energética do Ceará apresenta um conjunto de boas práticas que 
merece ser reconhecido. 

Eleita, em 2008, e pelo terceiro ano consecutivo, como a melhor distribuidora da região 
Nordeste, a Companhia Energética do Ceará – COELCE - possui implantado um Sistema de 
Gerenciamento Ambiental (SGA), certificado pela norma ISO 14001:2004 desde outubro de 
2006, abrangendo as áreas de construção, operação e manutenção de seu sistema de 
distribuição de energia elétrica, bem como suas atividades de apoio nas diversas unidades de 
negócio, com uma estrutura organizada na forma apresentada a seguir. 

Figura 11 – Sistema de Gestão Ambiental da COELCE – Estrutura Organizacional 

 

Fonte: COELCE - Relatório Anual de Sustentabilidade 2008. 

Como parte integrante de seu SGA, a COELCE identifica e documenta todos os aspectos 
(causas) e impactos (efeitos) ambientais de suas atividades, agrupando-as por macro processos 
(intervenções), constituindo, assim, uma série de procedimentos, normas técnicas e instruções 
de controle ambiental. Como exemplos de conjuntos de intervenções, para as quais a COELCE 
providencia um Levantamento e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais, destacam-se: 

• Construção de linhas e redes de distribuição de AT, MT e BT; 
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• Construção de subestações; 
• Operação do sistema elétrico; 
• Manutenção de linhas de AT; 
• Manutenção de linhas e redes de MT e BT; 
• Manutenção de subestação; 
• Atividades em oficina de equipamentos elétricos e de óleo mineral isolante; 
• Análise do produto energia elétrica; 
• Atividades comerciais na BT; 
• Atividades comerciais de grandes clientes; 
• Programas de eficiência energética; e, 
• Consumo de materiais e insumos. 

Para cada um destes levantamentos, e a partir das atividades desenvolvidas, são especificados, 
caso a caso, a causa e seu correspondente impacto ambiental, caracterizando este quanto a sua 
temporalidade, incidência e situação. Em seguida, é feita a avaliação do impacto quanto a sua 
abrangência, severidade, freqüência e significância. Por fim, são apresentados os documentos 
existentes no âmbito do seu SGA que contém as medidas e/ou práticas a serem adotadas, para 
fins de gestão ambiental. 

O Sistema de Gerenciamento Ambiental da COELCE prevê, ainda, medidas de controle e 
prevenção de vazamentos de óleo isolante durante a manutenção e troca dos transformadores. 
Cada equipamento contém em média 60 litros (transformadores de distribuição) e 10 mil litros de 
óleo (transformadores de subestações). O resíduo de óleo fica armazenado em tanques, em 
área devidamente reservada a esta destinação, para fins de regeneração por empresa licenciada 
para essa atividade. Igualmente, colaboradores próprios e parceiros são treinados em 
procedimentos emergenciais para casos de vazamento de óleo, com aulas teóricas e simulados 
práticos periódicos sobre riscos de incidentes. 

No começo da década de 80, o uso de PCBs (bifenil policlorados) como óleos de 
transformadores foi proibido pela legislação brasileira; e muitos anos se passaram até que o seu 
uso fosse completamente eliminado nas companhias distribuidoras. Atualmente, o uso de óleo 
mineral isolante é amplamente aceito, porém deve estar combinado ao adequado manejo, dado 
o seu poder de contaminação de solos e águas, quando da ocorrência de vazamentos.  

Destaca-se, ainda como exemplo de boa prática da empresa, o desenvolvimento de um 
transformador de distribuição que utiliza óleo vegetal isolante. Após um período de testes, a 
COELCE inaugurou oficialmente, em Abril de 2008, o primeiro transformador de distribuição 
com óleo vegetal 100% brasileiro. O equipamento foi desenvolvido em parceria com o Parque 
de Desenvolvimento Tecnológico - PADETEC, vinculado à Universidade Federal do Ceará - 
UFC. Feito a partir da mistura do líquido da castanha de caju com óleo de mamona, não oferece 
riscos ao meio ambiente em caso de vazamento. 

A pesquisa afirma tratar-se de um óleo completamente biodegradável, garantindo que, em caso 
de vazamento, em uma semana não existirá mais resíduo, enquanto os de origem mineral 
persistem por um longo período. Outra característica do óleo é ser menos inflamável do que os 
derivados do petróleo, diminuindo os riscos de explosões e acidentes na rede elétrica. 

Entre 2007 e 2008, o produto foi utilizado em caráter experimental pela COELCE em dois 
transformadores, apresentando excelentes resultados após 10 mil horas de uso. Em 2009, deu-
se início a terceira fase do projeto, com o objetivo de ampliar a utilização desse óleo para dez 
transformadores de distribuição e iniciar a utilização em transformadores de potência. 

A companhia iniciou, em março de 2008, o processo de reconhecimento de patente do óleo 
ecológico, em que será a primeira brasileira e a quarta no mundo (três delas são norte-
americanas), marcando sua posição de liderança no setor elétrico. 

Por fim, e a título de ilustração, cabe mencionar que, como a área de concessão da COELCE 
abrange todo o estado do Ceará, a mesma acaba atuando em locais ricos em biodiversidade e 
protegidos por lei. Quando não é possível se evitar a supressão de vegetação, que possa afetar 
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a fauna e flora em Áreas de Preservação Ambiental (APAs), a Superintendência Estadual do 
Meio Ambiente do Ceará (SEMACE) exige, como medida compensatória, a destinação de 0,5% 
do valor da obra para o próprio órgão ambiental, que é responsável pela aplicação do recurso no 
que considerar necessário. 

VI.4. BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS 

Os modelos de gestão socioambientais acima descritos estão em conformidade com aqueles 
adotados por empresas similares internacionais, das quais cabe mencionar o Guia Ambiental 
para Projetos de Distribuição de Energia Elétrica da República Dominicana – E 1788, bem como 
as boas práticas expressas no Guia Ambiental para Projetos de Distribuição de Energia de 
Honduras – E 1995, que compartilham objetivos comuns. Ambos traduzem o resultado de um 
trabalho conjunto entre as Empresas do Setor Elétrico, os Órgãos de Meio Ambiente de seus 
países e com o apoio do Banco Mundial, na consecução de suas metas. 

Como objetivo geral, os Guias Ambientais buscam oferecer aos usuários, donos de projetos, 
incorporadores, auditores, interventores, consultores, órgãos de financiamento e autoridades 
ambientais, uma ferramenta eficiente de consulta e orientação de ordem conceitual, jurídica, 
metodológica e procedimental que facilite e venha a otimizar o processo de gestão ambiental nas 
diferentes fases do ciclo de vida do projeto de Distribuição de Energia Elétrica. Estes deverão ter 
os seguintes objetivos específicos: 

• Unificação dos critérios e fortalecimento da gestão ambiental; 
• Realização efetiva de ações de planejamento ambiental; 
• Unificação de critérios de avaliação ambiental e melhoria da comunicação entre as partes 

interessadas (stakeholders); 
• Apresentação, de forma analítica e coerente, da série de medidas típicas de manejo, 

controle e monitoramento ambiental, a partir da análise dos efeitos de um Projeto de 
Distribuição de Energia Elétrica sobre o seu entorno e que possam ser aplicadas de 
maneira eficaz pelos usuários do Guia Ambiental; e, 

• Ser aplicado em cumprimento e conformidade com a legislação ambiental vigente. 
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VII. MARCOS CONCEITUAIS A SEREM ADOTADOS PELO PROJETO 

Considerando-se o objetivo amplo do Projeto MDO EDE, que é o de melhorar a qualidade dos 
serviços de energia elétrica fornecida pelas empresas de distribuição geridas pela Eletrobrás, 
beneficiando as populações servidas nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia 
e na cidade de Boa Vista, apresenta-se, a seguir, um conjunto de marcos conceituais a serem 
adotados pelo Projeto.  

A adoção de marcos (e não de planos de ação específicos) é justificada pelo atual estágio de 
elaboração dos projetos técnicos específicos para cada uma das obras previstas, com a 
realização de estudos conceituais e de viabilidade técnica e financeira, porém ainda sem a 
elaboração de projetos básico/executivo. Estes projetos traduzem-se em elementos essenciais 
para a clara identificação de demandas, sejam por: reassentamento involuntário, interferências 
com habitats naturais e florestas ou, ainda, populações indígenas afetadas/beneficiárias e outros. 

A elaboração de um Plano de Gestão Socioambiental - PGSA do Projeto é essencial para 
garantir a sustentabilidade das intervenções propostas, pois contempla um conjunto de ações e 
intervenções que deverão garantir a melhoria do desempenho operacional dos sistemas de 
distribuição das EDEs federalizadas, ao mesmo tempo em que busca prevenir e minimizar os 
impactos ambientais e sociais gerados pelas obras e/ou intervenções propostas pelo Projeto. 

Há um conjunto de impactos previamente identificados, entendidos como potenciais impactos, 
que somente serão confirmados com a finalização dos estudos técnicos e ambientais pertinentes 
a cada obra prevista. Desta forma, o Plano de Gestão Socioambiental do Projeto é visto como 
um documento referencial, sempre entendido como um documento vivo, flexível e em processo 
contínuo de revisão e aprimoramento. 

A avaliação ambiental será feita por subprojetos, seguindo o cronograma proposto de 
implantação das intervenções. Portanto, no ano 1 do Projeto, deverão ser elaborados os estudos 
ambientais e projetos básico/executivo das obras que iniciar-se-ão no 2o ano de Projeto, 
observando a sequência programada das obras, atentando-se, portanto, ao ciclo de projeto. 

Entende-se por subprojeto o conjunto de intervenções previstas em um dado território, 
determinado pelo cronograma de implantação do Projeto. Por exemplo, áreas urbanas da cidade 
de Boa Vista; ou áreas urbanas vinculadas ao Sistema Rio Branco ou ao Sistema Cruzeiro do 
Sul, no Acre; ou, ainda, obras de construção do Sistema Barras (obras de LD e SE), no Piauí. 

Para todos os subprojetos com potencial impacto socioambiental relativo às Tipologias 1 e 2, 
com obras em áreas urbanas consolidadas, estão previstas as seguintes ações:  

• Avaliação Ambiental das Intervenções, com identificação da aplicação dos Marcos 
Conceituais do projeto e/ou a necessidade de planos específicos; Plano de Gestão de 
Resíduos Perigosos e Material de Desmanche; 

• Manual Ambiental de Obras; e, 
• Plano de Comunicação. 

Para a Tipologia 3, acrescenta-se a este conjunto de planos de ação, outros planos específicos 
que visam atender eventuais demandas surgidas pelas intervenções em obras de expansão de 
Linhas de Distribuição e Subestações associadas, previstas exclusivamente no estado do Piauí. 
Ou seja, a depender de cada subprojeto, serão identificas as demandas para a elaboração de 
planos específicos relativos ao: reassentamento involuntário de população; preservação de 
habitats naturais e florestas. 

Os marcos conceituais, a seguir apresentados, compreendem um conjunto amplo de diretrizes a 
serem adotadas pelo Projeto e pelo Plano de Gestão Socioambiental. O PGSA deverá conter 
não apenas as medidas a serem implementadas, tendo-se por base os estudos e avaliações 
anteriores, mas também a definição de cronogramas de atividades, além da definição de 
responsabilidades e recursos.  
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O PGSA visa o atendimento à Política de Avaliação Ambiental (OP 4.01) do Banco Mundial, bem 
como o conjunto de instrumentos de legislação federal, estadual e municipal, que regulam o 
atendimento do setor público à necessidade de avaliação ambiental para intervenções de infra-
estrutura. 

O objetivo proposto será, portanto, medido pelos indicadores de desempenho, quais sejam: 

• A diminuição do número e duração das interrupções de serviço; 
• A diminuição de perdas técnicas e não-técnicas; 
• O aumento da arrecadação de receitas, pela combinação da redução de perdas técnicas 

e não-técnicas e aumento na cobrança das faturas; e, 
• As melhorias institucionais alcançadas pela implantação de programas baseados no 

desempenho de gestão, a melhoria das práticas de gestão ambiental, o monitoramento e 
avaliação, apoiados por sistemas de comunicação e ação social. 

VII.1. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE SUBPROJETOS 

VII.1.1 Justificativas e Diretrizes para o Marco de Avaliação Ambiental 

De acordo com a Política de Avaliação Ambiental (OP 4.01), a Avaliação Ambiental (AA) avalia 
os potenciais riscos ambientais do projeto na sua área de influência; examina alternativas ao 
projeto; identifica maneiras de melhorar a seleção, localização, planejamento, concepção e 
execução do projeto, pelo uso de medidas destinadas a evitar, minimizar, mitigar ou compensar 
os efeitos ambientais adversos, e a realçar os impactos positivos, o que inclui o processo de 
mitigar e gerir os impactos ambientais decorrentes ao longo de toda a execução do projeto. 

Em seu escopo, a AA considera o ambiente natural (ar, água e solo); saúde e segurança 
humana; aspectos sociais, bem como aspectos transfronteiriços e do meio ambiente global, em 
abordagem integrada. Considera, ainda, a variabilidade nas condições do projeto e do país; as 
conclusões de outros estudos ambientais no país; planos de ação nacionais para o meio 
ambiente; o conjunto de políticas, legislação nacional e capacidades institucionais relacionadas 
com os aspectos ambientais e sociais; e obrigações do país, relativas a atividades do projeto, no 
âmbito de tratados e acordos internacionais relevantes sobre o meio ambiente. 

Ainda na área de influência deste Projeto, a Avaliação de Risco prevê a probabilidade de ocorrer 
algum dano decorrente de condições ou materiais perigosos. O Banco Mundial exige 
rotineiramente uma avaliação de risco para projetos que envolvam manuseio, armazenagem ou 
eliminação de materiais ou resíduos perigosos. 

O sub-componente 1.1. – Reabilitação e reforços de redes de distribuição irá envolver obras de 
infraestrutura no fortalecimento e reabilitação da transmissão e redes de distribuição de média e 
baixa tensão. 

Em menor escala, o sub-componente 1.2. – Modernização e automação da medição, igualmente, 
irá envolver obras de infraestrutura com potenciais impactos em áreas urbanas já consolidadas, 
pela externalização de sistemas instalados no interior de propriedades particulares. 

Considerando que os estudos de inventário, viabilidade socioambiental, bem como os 
empreendimentos a serem apoiados pelo Projeto MDO EDE ainda serão detalhados em nível de 
concepção e projeto básico/executivo, optou-se por oferecer um Marco de Avaliação Ambiental 
com vistas a levantar potenciais impactos associados às questões ambientais. Com este 
propósito, buscou-se identificar um rol de potenciais demandas decorrentes das intervenções 
propostas pelo Projeto, no sentido de orientar as ações a serem adotadas nestes casos.  

Os potenciais impactos ambientais identificados pela influência do Projeto MDO EDE, 
anteriormente apresentadas, subsidiam este Marco Conceitual de Avaliação Ambiental na 
identificação da conformidade entre os programas e medidas mitigadoras, ali apontadas, e as 
Políticas de Salvaguardas Ambientais do Banco Mundial. 
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VI.1.2 Potenciais Demandas que Justificam a Adoção deste Marco 

Destacam-se nas fases de planejamento, construção e operação das Tipologias 1 a 3. 
POTENCIAIS IMPACTOS AÇÕES DEMANDADAS 
Restrição ao uso do solo na faixa de servidão Adequação dos critérios construtivos às condições ambientais; 

Desmatamento seletivo e poda apropriada;  
Uso múltiplo da faixa de servidão; 
Poda apropriada;  
Controle dos processos erosivos;  
Proteção dos recursos hídricos;  
Recuperação de áreas degradadas. 
Proteção aos recursos hídricos; 
Estudos da fauna e da flora; 
Plano de manejo de flora e fauna; 
Sistema adequado de sinalização aérea e/ou outros procedimentos 
para minimizar interferências 

Danos temporários ao solo e à vegetação 
Supressão da cobertura vegetal 
Efeito de borda 
Interferência em Unidades de Conservação, 
ou áreas legalmente protegidas 

Interferência na rota de migração da fauna  

Interferência no patrimônio físico e cultural 
(arqueológico, histórico, paisagístico, religioso 
de caráter tradicional) 

Preservação e conservação do patrimônio físico e cultural 

Interferência em edificações, vias públicas e 
no tráfego 

Orientação ao tráfego, associado à definição de rotas/vias 
adequadas;  
Plano viário adequado para o transporte de materiais pesados; 
Aperfeiçoamento dos critérios de projeto LD; 
Programa de Comunicação Social; 
Adequação paisagística. 

Desordem visual e degradação paisagística 
Interferência no tráfego, com danos às 
estradas vicinais e vias públicas 
Danos às estradas vicinais pelo transporte de 
materiais pesados 
Geração de expectativas na população 
afetada 

Rádio/TV interferência e ruído audível Aperfeiçoamento dos critérios de projeto da LD;  
Comunicação Social. 

Interferência na linha, com risco de acidentes/ 
interrupção no fornecimento de energia 

Programa de treinamento e capacitação dos operadores da 
manutenção; dos operários nas obras e/ou prestadores de serviços; 
Aperfeiçoamento dos critérios de projeto da LD;  
Comunicação Social;  
Uso de tecnologias limpas - MDL 

Deposição de lixo/ entulho 

Indução à ocupação desordenada das 
margens da LD e/ou das estradas de acesso 

Orientação ao uso múltiplo da faixa de servidão;  
Monitoramento efetivo;  
Programa de Comunicação Social. 

Interferência em atividades agropecuárias Programa de Comunicação Social;  
Indenização por lucro cessante;  
Relocação da infraestrutura econômica e social;  
Redimensionamento dos serviços e instalações sociais; 

Danos temporários às áreas cultivadas 

Danos à saúde pelo manuseio /estocagem de 
materiais perigosos 

Implantação de mecanismos de tratamento/armazenagem e 
destinação de materiais perigosos 

Melhoria da qualidade e confiabilidade da 
energia 

Programação adequada dos serviços, priorizando atividades em 
linha-viva (energizada); 
Monitoramento dos indicadores de qualidade e continuidade; 
Comunicação Social Valorização da cidadania 

VI.1.3 Conjunto de Diretrizes a serem Adotadas 

Tendo em vista que o objetivo final do Projeto é o de melhoria da qualidade de vida da população 
em sustentabilidade ambiental, pelo aperfeiçoamento e melhoria de desempenho dos serviços 
de energia elétrica, um conjunto amplo de diretrizes deve ser adotado, qual seja: 

• Minimizar impactos nos meios físico e biótico, considerando, sempre que possível, 
alternativas de adequação dos critérios construtivos às condições ambientais no melhor 
desenho do Projeto; 

• Oferecer medidas mitigadoras e compensatórias às possíveis interferências em áreas 
legalmente protegidas, caso ocorram, observados os instrumentos e marcos legais de 
âmbito federal, estadual e municipal; 

• Minimizar os impactos no meio socioeconômico, igualmente explorando todas as 
alternativas viáveis de desenho do Projeto; 
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• Estabelecer sólida articulação com as instituições públicas pertinentes, em observância 
aos âmbitos de atuação de cada agente público envolvido, bem como os limites de 
atuação institucional do Projeto MDO EDE; 

• Estabelecer parcerias com organizações privadas, prestadores de serviços, organizações 
não governamentais, para a plena consecução dos objetivos socioambientais do Projeto; 

• Estabelecer Programas de Comunicação Social para o apoio às comunidades afetadas, 
oferecendo condições de participação em todas as etapas de planejamento e 
implementação do Projeto; 

• Estabelecer Planos de Reassentamento, quando necessários, que contemplem relocação 
de infraestrutura econômica e social; a liberdade de escolha quanto à opção habitacional; 
o envolvimento dos grupos sociais afetados no Plano de Reassentamento; padrões 
compatíveis de habitabilidade; condições satisfatórias de atendimento educacional, de 
saúde, segurança e transporte público; melhoria significativa nas condições locais de 
urbanização e serviços públicos de energia elétrica; 

• Estabelecer Planos de Monitoramento que contemplem padrões apropriados de 
organização social; adequação das famílias e/ou grupos étnicos à nova realidade; o 
envolvimento da comunidade afetada no monitoramento do Plano de Reassentamento, 
caso necessário; 

• Oferecer condições de preservação e conservação do patrimônio físico e cultural nas 
áreas de influência do Projeto; 

• Programas de aperfeiçoamento dos critérios para o transporte de materiais pesados;  
• Planos de implantação de mecanismos de tratamento, armazenagem e destinação de 

materiais perigosos; 
• Programas de treinamento e capacitação dos operadores da manutenção e atividades em 

linha - viva (energizada); 
• Programas de Produção Mais Limpa – MDL; 
• Programas de treinamento e capacitação em MDL; e 
• Monitoramento dos indicadores de qualidade e continuidade e perdas não técnicas 

VI.1.4 Componentes de Um Plano de Avaliação Ambiental 

Componentes Básicos: 

• Descrição do Projeto; 
• Análise avaliação de impactos potenciais; 
• Definição do Plano de Avaliação Ambiental; 
• Definição de Planos de Ação Específicos; 
• Marco legal; 
• Marco institucional; 
• Responsabilidades institucionais; 
• Cronograma de implementação dos Planos e Programas setoriais; 
• Custos e orçamento; e, 
• Monitoramento e avaliação dos indicadores ambientais. 

1. MEDIDAS MITIGADORAS 

• Identificação e resumo de todos os impactos ambientais adversos significativos 
esperados; 

• Descrição, detalhada e individualmente, das medidas mitigadoras, incluindo o impacto a 
que se refere e em que condições são exigidas (continuamente ou em caso de 
contingências) além dos modelos, descrições de equipamentos, e procedimentos de 
funcionamento aplicáveis;  

• Estimativa de quaisquer potenciais impactos destas medidas; e 
• Influência da medida mitigadora em quaisquer outros planos de mitigação necessários. 
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2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ESTIMATIVAS DE CUSTOS 

Para os aspectos de mitigação, monitoramento e capacitação, o Plano de Avaliação Ambiental 
fornece (i) um cronograma de implementação das medidas que devam ser executadas como 
parte do projeto, mostrando a sua integração gradual e coordenação com os planos gerais de 
implementação do Projeto; e (ii) as estimativas de custos de investimento e de operação, e as 
fontes de financiamento para a execução do Plano de Avaliação Ambiental, cujos valores são 
integrados nas tabelas de custos totais do Projeto. 

Sempre que possível, as ações constantes deste conjunto de diretrizes devem ser conduzidas 
em parceria com os agentes públicos e privados locais, sejam as secretarias estaduais e/ou 
municipais competentes, empresas públicas e organizações privadas, no sentido do alinhamento 
de diretrizes e ações, bem como a definição de responsabilidades pertinentes. 

Conforme já descrito, eventualmente outras políticas de salvaguardas serão acionadas a 
depender dos impactos a serem identificados para cada subprojeto. Assim, apresenta-se a 
seguir, os quadros resumo dos Marcos Conceituais passíveis de aplicação, quais sejam: 

• Marco Conceitual de Povos Indígenas, a ser acionado nas Tipologias 1 e 2; 
• Marco Conceitual de Recursos Culturais Físicos, a ser acionado nas Tipologias 1, 2 e 3; 
• Marco Conceitual de Habitats Naturais e Florestas, a ser acionado na Tipologia 3; 
• Marco Conceitual de Reassentamento Involuntário, a ser acionado na Tipologia 3; e, 
• Marco Conceitual de Controle de Pragas e Parasitas, a ser acionado na Tipologia 3. 

 

 

 

  



Relatório de Avaliação Socioambiental – Versão Preliminar 
Projeto de Melhoria do Desempenho Operacional das Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás 

89 

 

VII.2. MARCO CONCEITUAL DE POVOS INDÍGENAS 

 

Marco Conceitual de Povos Indígenas OP 4.10 

A ser acionada na eventual interferência em áreas de comunidades indígenas ou outros grupos 
étnicos, como populações quilombolas, definidos por um grupo distinto, vulnerável, social e cultural 
que possua pelo menos uma das seguintes características:  
auto-identificação como membros de um grupo cultural indígena distinto, sendo que os outros 
reconhecem esta identidade; 
ligação coletiva a habitat geograficamente distinto ou a território ancestral na área do projeto e a 
recursos naturais neste habitat e território; 
instituições culturais, econômicas, sociais ou políticas tradicionais separadas da sociedade e 
cultura dominante; e, 
um idioma indígena, muitas vezes diferente do idioma oficial do país ou região. 
Se, em eventual necessidade de separação forçada, em função das obras na área de influência do 
Projeto, venha a perder a ligação coletiva ao seu habitat geograficamente distinto ou ao seu 
território ancestral, poderá ser abrangido pela política. 
A política de Povos Indígenas tem por objetivo reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento 
sustentável, assegurando que o processo de desenvolvimento respeite plenamente a dignidade, os 
direitos humanos, as economias e as culturas dos Povos Indígenas. 

Tipologia 1 

Principais Diretrizes 
Apoio às comunidades indígenas, e/ou comunidades quilombolas; 
Indenização de terras e benfeitorias;  
Relocação da população afetada; 
Relocação de infraestrutura econômica e social; 
Redimensionamento dos serviços e instalações sociais; 
Plano de Comunicação; 
Plano de Monitoramento.  
Conteúdo Mínimo 
Resumo da avaliação social; 
Resumo dos resultados da consulta livre, prévia e informada às comunidades dos Povos Indígenas, realizada 
durante a fase de preparação do projeto, que resultou em amplo apoio da comunidade ao projeto; 
Estrutura de projeto que assegure a consulta livre, prévia e informada as comunidade, durante a implementação do 
projeto; 
Plano de ação com medidas que garantam que os Povos Indígenas recebam benefícios sociais e econômicos 
culturalmente adequados, incluindo, se necessário, medidas de capacitação das agências implementadoras do 
projeto; 
Plano de ação que evitem, minimizem, atenuem ou compensem impactos negativos, quando inevitáveis; 
Estimativa de despesas e plano financeiro; 
Procedimentos acessíveis do projeto para lidar com as reclamações dos Povos Indígenas afetados, disponibilizando 
recursos judiciais e de mecanismos usuais de acordos em caso de litígio; 
Mecanismosde “benchmarks” (pontos de referência) adequados ao projeto visando monitoramento, avaliação e 
preparação de relatórios sobre a implementação do projeto, incluindo disposições à consulta livre, prévia e informada 
às comunidades afetadas dos Povos Indígenas. 
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VII.3. MARCO CONCEITUAL DE RECURSOS CULTURAIS FÍSICOS 

Marco Conceitual de Recursos Culturais Físicos 
OP 11.13 

A ser acionada em eventuais intervenções ocasionadas pelas fases de planejamento, construção e 
operação do Projeto, esta política tem por objetivos, proteger, preservar e conservar os valores 
intrínsecos de bens insubstituíveis dos recursos culturais físicos, locais, regionais ou nacionais, de 
valor para as atuais e futuras gerações. Definem-se por patrimônio físico cultural os recursos 
culturais físicos, portanto tangíveis, representados por objetos, sítios, estruturas, grupos de 
estruturas, aspectos e paisagens naturais, móveis ou imóveis que tenham importância arqueológica, 
paleontológica, histórica, arquitetônica, religiosa, estética ou outro significado histórico. Os recursos 
culturais físicos podem estar localizados em ambientes urbanos ou rurais, acima ou abaixo do solo 
ou ainda, submersos, e representam valiosas fontes de informação científica e histórica, como ativos 
para o desenvolvimento econômico e social e como parte integrante da identidade e das práticas 
culturais de um povo. 

Tipologia  
 3 

Principais Diretrizes 

Em cumprimento à legislação nacional relevante sobre a proteção do patrimônio cultural, as principais diretrizes a 
serem adotadas pelo Projeto visam implementar procedimentos estabelecidos pelo Plano Avaliação Ambiental, sobre 
a avaliação do patrimônio encontrado, que deve ser realizada por especialista competente, para que sejam 
identificadas as ações compatíveis com as exigências em padrão de desempenho, com vistas à: 

∙ Preservação e conservação do patrimônio físico e cultural; 
∙ Adequação dos critérios construtivos às condições ambientais; 
∙ Procedimentos de descoberta aleatória 
∙ Plano de Comunicação e Interação Social; 
∙ Articulação com os Órgãos Estaduais e Municipais competentes e com o IPHAN – Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. 
Conteúdo Mínimo 

Considerando-se as intervenções que envolvam: (i) escavações significativas, demolição, movimento de terra, 
inundação ou outras alterações ambientais; (ii) sítio de recursos culturais físicos, reconhecido pelo Projeto, as etapas 
de conteúdo mínimo de um plano de proteção do patrimônio cultural físico seguem toda a seqüência definida pelo 
Plano de Avaliação Ambiental de: 

∙ Triagem;  
∙ Desenvolvimento de termo de referência;  
∙ Coleta de dados básicos;  
∙ Avaliação do impacto e formulação de medidas atenuantes; e 
∙ Elaboração de um Plano de Gestão. 

Vale lembrar, que muitos dos cuidados relativos aos recursos culturais físicos são também tomados quando da 
elaboração do Manual Ambiental de Obras.  
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VII.4. MARCO CONCEITUAL DE HABITATS NATURAIS E FLORESTAS 

Marco Conceitual de Habitats Naturais e/ou Florestas OP 4.04 
OP 4.36 

A ser acionada na eventual intervenção ocasionada pela construção e operação de Sub-Projetos da 
Tipologia 3 (linhas de distribuição e subestações). Seus objetivos são: 

∙ Integrar ao desenvolvimento nacional e regional à conservação dos habitats naturais; 

∙ Assegurar a manutenção de suas funções ecológicas;  

∙ Utilizar o potencial das florestas e integrá-las para a redução da pobreza de forma 
sustentável;  

∙ Proteger os valores e serviços ambientais das florestas no âmbito local e global. 

Tipologia 3 

Principais Diretrizes em face dos potenciais impactos:  
∙ Interferência em Unidades de Conservação; 
∙ Interferência na rota de migração da fauna; 
∙ Supressão de cobertura vegetal; 
∙ Danos temporários ao solo e à vegetação; e 
∙ Restrição ao uso do solo face à faixa de servidão 

As ações demandas serão as seguintes: 
∙ Retenção do habitat estratégico; 
∙ Replantio de vegetação adequada. 
∙ Proteção aos recursos hídricos; 
∙ Estudos da fauna e da flora; 
∙ Plano de manejo de flora e fauna; 
∙ Sistema adequado de sinalização aérea e/ou outros procedimentos para minimizar interferências; 
∙ Adequação dos critérios construtivos às condições ambientais; 
∙ Controle dos processos erosivos;  
∙ Recuperação de áreas degradadas; 
∙ Desmatamento seletivo e poda apropriada;  
∙ Replantio da faixa de servidão com vegetação adequada; 
∙ Plano de uso múltiplo dos benefícios das florestas. 

Conteúdo Mínimo 
Em atendimento à necessidade de um eventual impacto adverso nos habitas naturais e florestas, em conseqüência 
das análises na fase de planejamento, construção e operação das citadas Tipologias, é recomendável o plano de 
manejo florestal, sugerido em linha mestra, a seguir: 

∙ Estrita observância às leis federais e estaduais quanto às interferências permitidas; e aprovação dos órgãos 
competentes aos projetos e iniciativas determinadas pelo plano de manejo ou reflorestamento. Os planos de 
manejo dos projetos devem incluir técnicas de baixo impacto, definidas pela legislação vigente e pelas 
instituições a cargo de pesquisa e suporte à gestão florestal;  

∙ Reconhecimento e respeito ao direito de uso das áreas de floresta, bem como dos povos indígenas e 
trabalhadores locais; 

∙ Ações para manter e aprimorar relações sólidas e eficientes com a comunidade, refletidas por proposta de 
projetos de base comunitária, ou clara expressão dos objetivos sociais de curto e longo prazo, contendo as 
informações sobre a distribuição de benefícios e responsabilidades entre os grupos locais; 

∙ Efetivo planejamento de manejo florestal, cujo plano deverá conter mapas de identificação das Áreas de 
Reserva Permanente, Áreas de Preservação Permanente, e áreas para agricultura e sobrevivência. Estes 
mapas devem estar incorporados ao plano de manejo das áreas comunitárias para assegurar que as práticas 
são consistentes com outros usos da terra; 

∙ Plano de preservação da biodiversidade em suas funções ecológicas;  

∙ Plano de manutenção de habitats naturais críticos, excluindo qualquer atividade produtiva nessas áreas, que 
deverão ser demarcadas e georreferenciadas. Se o uso for inevitável, medidas mitigadoras eficientes devem 
ser apresentadas; 

∙ Preservação e minimização de impactos ambientalmente adversos à utilização das florestas, contendo 
padrões de uso de baixo impacto, inventários e plano de uso da madeira extraída, bem como técnicas de 
extração. No caso de reflorestamento, deve ser dada prioridade a espécies nativas. 

∙ Manutenção ou aprimoramento dos benefícios de uso múltiplo dos recursos florestais, incluindo soluções 
alternativas para o uso da madeira extraída; 

∙ Monitoramento e avaliação de impactos adversos ao manejo da floresta reflorestamento, cujos projetos 
devem ser apresentados aos beneficiários com a definição de critérios e indicadores de impactos das 
atividades. 

As ações sugeridas neste conteúdo mínimo de Plano de Manejo Florestal devem ser aderentes aos requisitos: (i) 
ambientais, (ii) sociais e (iii) econômicos, quais sejam: 

∙ Requisitos ambientais – cumprimento a todas as exigências legais; consulta às agências de controle e 
fiscalização competentes; apresentação da proposta às organizações sociais locais formalmente constituídas 
e que tenham a floresta como potencial produtivo; plano definido de controle de gestão das unidades a  
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VII.5. MARCO CONCEITUAL DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 

Marco Conceitual de Reassentamento Involuntário OP 4.12 

A ser acionada na eventual necessidade de pequenas relocações de população, até mesmo a 
aquisição de terras eventualmente não previstas, por ocasião da implantação de Linhas de 
Distribuição (LD) de Alta Tensão (69 kV) e Subestações (SE) associadas, previstas em cinco 
regiões do Estado do Piauí. 
Esta política tem por objetivo: 

∙ Reduzir e mitigar impactos negativos nas populações atingidas, tanto com relação à perda 
de terras e/ou moradias, como pelos rendimentos financeiros com a interrupção das 
atividades produtivas;  

∙ Garantir o adequado atendimento habitacional e sua disponibilidade em tempo hábil para 
compatibilizar estas ações com o cronograma de obras. 

Tipologia 3 

Principais Diretrizes 
Tendo em vista o objetivo final de melhorar a qualidade de vida da população de forma sustentável, um conjunto 
amplo de diretrizes deve ser adotado, qual seja: 

∙ Minimizar o reassentamento de população sempre que possível, explorando todas as alternativas viáveis de 
desenho do Projeto; 

∙ Oferecer às famílias alternativas viáveis de reassentamento, garantindo à população liberdade de escolha 
quanto à sua opção de atendimento habitacional ; 

∙ Oferecer moradias que atendam a padrões compatíveis de habitabilidade; 

∙ Garantir à população reassentada atendimento educacional, de saúde, segurança e transporte público no 
novo local de moradia; 

∙ Proporcionar a participação da comunidade em todas as etapas de planejamento e da implementação do 
reassentamento; 

∙ Estimular o estabelecimento de padrões apropriados de organização social para acompanhar os 
reassentamentos e garantir a adequação das famílias à nova realidade; 

∙ Envolver a comunidade no monitoramento do Plano de Reassentamento; 

∙ Promover melhoria significativa nas condições locais de urbanização e serviços de energia elétrica; 

∙ Garantir efetiva participação da comunidade local e controle social no desenvolvimento do projeto; 

∙ Buscar a minimização dos impactos negativos, ambientais e sociais; e, 

∙ Garantir a proteção do meio ambiente local. 
Ações Demandadas: 

∙ Indenização de terrenos e benfeitorias;  
∙ Relocação da população;  
∙ Relocação da infraestrutura econômica e social; 
∙ Plano de Reassentamento  
∙ Programas de Comunicação Social;  
∙ Plano de Monitoramento 

Conteúdo Mínimo para o Plano de Reassentamento 
∙ Descrição do Projeto 
∙ Impactos potenciais 
∙ Objetivos do reassentamento 
∙ Cadastros socioeconômicos 
∙ Marco legal 
∙ Marco institucional 
∙ Avaliação e compensação pelas perdas 
∙ Ofertas para o reassentamento 
∙ Habitação, infraestrutura, apoio social 
∙ Proteção e gestão ambiental 
∙ Participação comunitária 
∙ Mecanismos de reclamação 
∙ Responsabilidades institucionais 
∙ Cronograma de implementação 
∙ Custos e orçamento 
∙ Monitoramento e avaliação 

Alternativas para o reassentamento 
∙ Apartamentos em conjuntos habitacionais em bairros bem localizados na cidade; 
∙ Indenizações; e 
∙ Carta de Crédito 
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VII.6. MARCO CONCEITUAL DE CONTROLE DE PRAGAS E PARASITAS 

Marco Conceitual de Controle de Pragas e Parasitas OP 4.09 

A ser acionada nas intervenções propostas de expansão das Linhas de Distribuição e Subestações 
associadas, a percorrer possíveis espaços rurais de uso agrícola, é passível de serem identificadas 
situações que venham a exigir o acionamento desta política, tais como a eventual ocorrência de 
encontrar colônias de insetos e parasitas instaladas nas áreas de influência do Projeto. 

Tipologia 3 

Principais Diretrizes 

∙ Estrita observância às leis federais e estaduais quanto ao uso dos produtos; e aprovação dos órgãos 
competentes aos projetos e iniciativas determinadas pelo plano de controle de pragas e pesticidas. Estes 
planos de controle devem incluir produtos e técnicas de mínimo impacto, definidas pela legislação vigente e 
pelas instituições a cargo de pesquisa e suporte à saúde pública e aos produtos agrícolas;  

∙ Ações para manter e aprimorar relações sólidas e eficientes com a comunidade, refletidas por clara 
expressão dos objetivos sociais envolvidos, contendo as informações sobre os procedimentos a serem 
adotados no uso e aplicação dos produtos; 

∙ Preservação e minimização de impactos ambientalmente adversos à utilização de pesticidas, contendo 
padrões de uso de baixo impacto;  

∙ Monitoramento e avaliação de impactos adversos decorrentes da aplicação de pesticidas no controle de 
pragas e parasitas. 

Conteúdo Mínimo 
Para a seleção de pesticidas em projetos financiados pelo Banco os critérios adotados são os seguintes: 

∙ Terem efeitos adversos mínimos na saúde humana. 
∙ Terem sua eficácia comprovada no combate às espécies alvo. 
∙ Terem efeito mínimo nas espécies que não sejam alvo da sua aplicação e no ambiente natural. Os métodos, 

momento e freqüência da aplicação de pesticidas devem minimizar os danos aos inimigos naturais das 
espécies alvo. Os pesticidas usados em programas de saúde pública têm que ter demonstrado efeito inócuo 
para os habitantes e animais domésticos nas áreas tratadas, bem como para as pessoas que o aplicam. 

∙ O seu uso tem que considerar a necessidade de se evitar o desenvolvimento de resistência nos parasitas. 
∙ Serem fabricados, embalados, rotulados, manuseados, armazenados, eliminados e aplicados de acordo com 

padrões aceitáveis pelo Banco, que não financia produtos cujas formulas se enquadrem nas categorias IA e 
IB da Organização Mundial da Saúde, ou fórmulas da Classe II, se (i) o país não exigir restrições à sua 
distribuição e uso; ou (ii) se existir a probabilidade destes pesticidas serem utilizados ou acessíveis por 
pessoal sem preparação profissional, agricultores, ou outros que não disponham de formação, equipamento, 
e instalações para manusear, armazenar e aplicar adequadamente estes produtos. 

As ações sugeridas neste conteúdo mínimo de Plano de Controle de Pragas e Parasitas apóiam-se em estratégia 
segura, eficaz e ambientalmente benigna para esse controle, de forma a minimizar os efeitos adversos nos organismos 
benéficos, nos seres humanos e no meio ambiente.   
Nos critérios para a seleção e uso de pesticidas, estes deverão ser avaliados quanto à natureza e grau de riscos 
associados ao seu uso, levando em consideração o uso proposto e os usuários previstos. Esta avaliação deverá 
constar da Avaliação Ambiental do Projeto, nos documentos que a compõem, registrando a lista de pesticidas 
autorizados para aquisição no âmbito do Projeto. O Banco utiliza a Classificação Recomendada de Pesticidas em 
Função do Perigo e Normas para Classificação (Genebra: WHO 1994-95), documento disponível na Biblioteca Setorial 
do Banco 
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VII.7. PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E MATERIAL DE DESMANCHE 

Diferentemente dos Marcos Conceituais acima expostos, cujas políticas somente serão 
acionadas na eventual ocorrência de demandas específicas, o Plano de Gestão de Resíduos 
Perigosos e Material de Desmanche, a seguir apresentado, será uma ação necessária na 
implementação de todo e qualquer subprojeto. 

VII.7.1. GESTÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

As atividades desenvolvidas no setor de distribuição de energia elétrica, quando corretamente 
conduzidas, possuem baixos efeitos deletérios sobre o ar e a água. No entanto, seus efeitos 
sobre o solo e a saúde, decorrentes dos resíduos perigosos, apresentam crescente preocupação 
para o setor, especialmente porque, negligenciado ao longo do tempo, pode acarretar passivos 
ambientais significativos. 

Adotar-se-á o conceito de resíduo perigoso conforme estabelecido pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas na norma NBR 10004 / 2004, qual seja: 

“3.2 periculosidade de um resíduo: Característica apresentada por um resíduo que, em função 
de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode apresentar: (i) risco à saúde 
pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices; (ii) riscos 
ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.” 

O conteúdo deste marco conceitual, portanto, visa desenvolver e apresentar diretrizes e 
recomendações gerais, decorrentes das avaliações ambientais correlacionadas às obras 
previstas para os sistemas elétricos das empresas de distribuição de energia objetos do Projeto 
MDO-EDE, nas quais se pode constatar potenciais riscos ambientais associados ao manejo de 
produtos e/ou resíduos perigosos, quando do desenvolvimento das atividades necessárias à 
implementação das intervenções planejadas. 

VII.7.1.1 Potenciais Demandas que Justificam a Adoção deste Plano 

Dentre os potenciais impactos ambientais identificados anteriormente (Vide Capítulo IV), 
constata-se a existência de uma correlação de alguns deles com o manejo de produtos e/ou 
resíduos perigosos, demandando medidas mitigadoras específicas, voltadas à prevenção dos 
riscos ambientais associados aos mesmos. 

A tabela a seguir sintetiza, por tipologia de intervenção, os potencias impactos ambientais e suas 
correspondentes ações mitigadoras, decorrentes de atividades que envolvem produtos e/ou 
resíduos perigosos. 
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Tabela 22 – Potenciais Impactos e Medidas Mitigadoras no Manuseio de Produtos Perigosos 

 

Em linhas gerais, uma empresa de distribuição de energia elétrica pode conter os seguintes tipos 
de produtos e/ou resíduos perigosos: 

• Baterias (alcalinas ou em chumbo ácido) – aplicadas em: (1) sistemas de alimentação 
ininterruptos de comando, controle e proteção de subestações, (2) sistemas de 
telecomando e telecomunicação; e (3) sistemas propulsores e/ou como principal fonte de 
energia em veículos automotores de locomoção em meio terrestre, aquático e aéreo, 
inclusive tratores. Riscos associados: possuem substâncias corrosivas e tóxicas, 
produzem e liberam gases inflamáveis e podem explodir sob condições de temperatura 
elevada; 

• Óleo Mineral Isolante (usado ou contaminado, ou inservível) – óleo utilizado em 
equipamentos elétricos como transformadores e disjuntores, que, em decorrência do seu 
uso normal ou por motivo de contaminação, tenha se tornado inadequado à sua 
finalidade original. Riscos associados: a Associação Brasileira de Normas Técnicas, em 
sua NBR 10.004 / 2004, “Resíduos Sólidos – classificação”, categoriza o óleo mineral 
isolante usado ou contaminado, e o inservível, como resíduo perigoso, Classe I, por 
apresentar toxidade; 

• Equipamentos Elétricos Contaminados com Ascarel – transformadores e capacitores 
cujo líquido isolante contenha teores superiores a 50mg/kg e inferiores a 500mg/kg de 
bifenilas policloradas (PCBs), quando ensaiados conforme a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT NBR 13.882 / 2008. Riscos associados: o ascarel é um 
líquido isolante sintético, resistente ao fogo, constituído de PCBs com adição de solvente 
(compostos benzenoclorados), classificado como produto perigoso (Nº ONU 2315 – 
Classe 9), não biodegradável, bioacumulativo e altamente persistente no meio ambiente; 

• Bauxita Impregnada com Óleo - mineral que contém óleo mineral, isolante ou 
lubrificante, e seus compostos polares. Quando ativado como elemento filtrante, tem a 
capacidade de adsorver compostos polares gerados no processo de oxidação do óleo 
mineral isolante ou lubrificante, restaurando as características originais desse óleo. 
Riscos associados: classificada como resíduo classe 1, segundo a NBR 10004/2004; 

• Hexafluoreto de Enxofre (SF6) – gás aplicado no setor elétrico como um meio dielétrico 
para disjuntores de média e alta voltagem (34,5 kV e acima), subestações de alta tensão 
e outros equipamentos elétricos, substituindo freqüentemente os disjuntores preenchidos 
a óleo. Riscos associados: embora não existam políticas/regulamentos nacionais ou 
regionais que requeiram a redução das emissões do SF6 ou que determinem padrões de 

TIPOLOGIA 
da          

OBRA
ATIVIDADE POTENCIAIS IMPACTOS AÇÕES DEMANDADAS

2 Substituição dos transformadores 
de medidas - TCs e TPs 
(modernização dos sistemas de 
medição de energia / telemedição)

Contaminação do solo 
(carcaça de equipamentos 
impregnada com óleo, 
estopa contaminada, selos 
plásticos)

 - Acondicionamento apropriado dos 
materiais/equipamentos
 - Recuperação de áreas degradadas
 - Recolhimento, acondicionamento, 
transporte e descarte adequado de 
resíduos

3 Manuseio de materiais perigosos Danos à saúde face ao 
manuseio / estocagem

 - Implantação de mecanismos de 
tratamento / armazenagem / destinação 
final de resíduos

Transporte das equipes de obra e 
de materiais/equipamentos 
(condutores, postes, isoladores, 
transformadores, religadores, 
reguladores de tensão, 
capacitores, pára-raios, chaves 
seccionadoras etc)

Vazamento / derramamento 
de produtos químicos

 - Acondicionamento apropriado dos 
materiais/equipamentos
 - Recuperação de áreas degradadas
 - Recolhimento, acondicionamento, 
transporte e descarte adequado de 
resíduos

Retirada e instalação de 
condutores, postes, isoladores, 
transformadores, religadores, 
reguladores de tensão, 
capacitores, pára-raios, chaves 
seccionadoras etc

Contaminação do solo 
(resíduos de concreto, 
alumínio, ferro, cobre, 
plástico, porcelana, vidro, 
estopa, óleo, graxa e 
solvente)

 - Acondicionamento apropriado dos 
materiais/equipamentos
 - Recuperação de áreas degradadas
 - Recolhimento, acondicionamento, 
transporte e descarte adequado de 
resíduos

1 e 2



Relatório de Avaliação Socioambiental – Versão Preliminar 
Projeto de Melhoria do Desempenho Operacional das Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás 

96 

manutenção para a liberação do SF6 na atmosfera (preocupações relacionadas ao efeito 
estufa), a deterioração química do SF6 gera derivados tóxicos e corrosivos que, além de 
ocasionar a perda do desempenho de isolamento do equipamento (risco de explosão), 
apresentam riscos à saúde, pois a decomposição perigosa resulta em óxidos de enxofre, 
fluoretos de metal e oxifluoretos de enxofre que podem causar irritação na pele, nos olhos 
e no pulmão; e, 

• Materiais Impregnados com Óleo e/ou Graxa - luvas, estopas, panos, terra e serragem 
contaminados em razão de intervenções em equipamentos que contenham óleo, 
podendo ocorrer durante as fases de construção, comissionamento, operação e, 
sobretudo, manutenção. Riscos associados: contaminação do solo ou da água. 

VII.7.1.2 Conjunto Amplo de Diretrizes a serem Adotadas 

Os potenciais riscos ambientais atrelados à presença de diversos produtos e/ou resíduos 
perigosos no universo operacional de uma empresa de distribuição de energia – EDE, 
notadamente em seu sistema elétrico, tornam imperativo o estabelecimento de um conjunto 
amplo de ações sinérgicas a serem perseguidas por todos agentes envolvidos (empresa, 
fornecedores, acionistas, comunidades e demais colaboradores), para fins de alinhamento de 
atitudes e responsabilidades voltadas a permanente prevenção dos riscos em questão, e a 
preservação do meio ambiente. 

O conjunto de diretrizes, apresentado a seguir, não se esgota em si próprio, cuja atualização 
deve manter-se associada às melhores práticas de controle ambiental e aos avanços 
tecnológicos pertinentes. 

• Elaborar e institucionalizar um plano de gestão de produtos e/ou resíduos perigosos, 
inserindo-o ao contexto do planejamento empresarial estratégico, contemplando 
mecanismos e procedimentos para recebimento, armazenagem, manuseio, tratamento e 
destinação final dos mesmos; 

• Observar as exigências vigentes nas legislações federal, estadual e municipal, assim 
como aquelas contidas em normas técnicas, política, registros e exigências específicas, 
quando do exercício de qualquer atividade, trabalho ou serviço em que estejam 
envolvidos produtos e/ou resíduos perigosos; 

• Proceder, periodicamente, análise de potenciais riscos, mapeando suas áreas de 
influência e, concomitantemente, desenvolver um plano de contingências que permita 
implementar: (1°) medidas de caráter preventivo que minimizem ou evitem acidentes 
ambientais, tanto ao pessoal vinculado à execução do serviço, como aos habitantes das 
áreas circunvizinhas aos locais de risco; e (2°) um plano de resposta rápida e efetiva, 
para situações reais de impacto ambiental; 

• Estabelecer programa de comunicação social para informação às comunidades 
potencialmente afetadas, oferecendo-lhes condições de participação em todas as etapas 
de planejamento e implementação do plano de gestão de produtos e/ou resíduos 
perigosos; 

• Priorizar e implantar programas de treinamento, capacitação e conscientização, 
especificamente voltados às precauções e demais procedimentos de manuseio, coleta, 
transporte, armazenamento e pré-tratamento de equipamentos e materiais contendo 
produtos e/ou resíduos perigosos, para todos aqueles funcionários que, direta ou 
indiretamente, venham a desenvolver atividades sob tal risco; e, 

• Estimular projetos de pesquisa e inovações tecnológicas que resultem no uso eficiente de 
recursos naturais, visando à substituição de equipamentos e procedimentos geradores de 
produtos e/ou resíduos perigosos por outros ambientalmente corretos. 

VI.7.1.3 Conteúdo Mínimo de um Plano de Gestão de Resíduos Perigosos 

Um Plano de Gestão de Resíduos Perigosos tem por objetivo estabelecer, de forma sintética, um 
conjunto de atividades que permita o correto processo de coleta, acondicionamento, transporte e 
destinação final dos citados resíduos, gerados a partir das atividades a serem desenvolvidas nas 
intervenções previstas pelas empresas de distribuição de energia do Projeto MDO-EDE. 
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Para a obtenção de um conteúdo mínimo necessário ao referido plano, pode-se aplicar os 
mesmos preceitos utilizados para a implantação de qualquer sistema de gestão. Isso significa 
adotar os passos apresentados na figura a seguir: 

Figura 12 – Política de Gestão de Resíduos Perigosos 

 

Durante a fase de PLANEJAMENTO do plano, as principais etapas estão vinculadas ao 
levantamento dos aspectos ambientais (os resíduos gerados), dos requerimentos legais e à 
definição de objetivos e metas. Estas três etapas compõem os conteúdos iniciais de um plano de 
gestão de resíduos perigosos, conforme detalhados a seguir: 

1. LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS: 

Trata-se da caracterização dos produtos e/ou resíduos perigosos gerados, pois não se pode 
gerenciar o que não se conhece. Tal caracterização pode ser obtida a partir dos seguintes 
passos: 

• Geração: para a identificação das fontes de geração de tais resíduos, faz-se 
necessário percorrer os processos da empresa. Através da análise dos processos e 
entrevistas com os responsáveis, pode-se identificar os resíduos perigosos gerados. 

• Classificação: de acordo com a norma, os resíduos identificados devem ser 
classificados, para a definição de sua periculosidade. 

• Quantidade: a determinação da quantidade de cada resíduo gerado será 
fundamental para a definição das formas de transporte e armazenamento, assim 
como para a análise financeira do tratamento e da destinação final. 

2. REQUERIMENTOS LEGAIS: 

Para determinar todas as etapas do plano é fundamental conhecer detalhadamente todas as 
regulamentações legais relacionadas à gestão de resíduos perigosos. Todos os profissionais 
envolvidos no plano deverão conhecer os requerimentos legais aos quais seus processos 
estarão subordinados. 

3. OBJETIVOS E METAS: 

Um plano de gestão de resíduos perigosos, como qualquer plano de gestão, deverá apresentar 
objetivos e metas. Os objetivos são direcionamentos gerais aos quais o plano deverá estar 
vinculado, enquanto as metas devem ser numéricas e temporais. Para que o plano de gestão de 
resíduos perigosos seja capaz de otimizar as oportunidades vinculadas ao correto 
gerenciamento dos resíduos e reduzir os riscos associados às atividades que o compõem, é 
importante que ele seja fundamentado na teoria dos 3Rs. Esta tendência mundial que classifica 
as formas de gestão de resíduos, prioriza a Redução da geração na fonte, seguida dos outros 
dois Rs: Reutilização e Reciclagem. 
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Concluída a fase de planejamento, deve-se dar início à fase de IMPLEMENTAÇÃO E 
OPERAÇÃO do plano de gestão de resíduos perigosos. Durante esta fase, os seguintes itens 
deverão ser considerados: 

4. ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE  

É fundamental que o plano contemple toda a estrutura proposta para a gestão dos resíduos e 
indique claramente os responsáveis por cada atividade componente do plano. 

5. TREINAMENTO, CONSCIÊNCIA E COMPETÊNCIA 

Durante a fase de implantação do plano, deve-se avaliar cautelosamente as pessoas a serem 
envolvidas nos processos inerentes à gestão de resíduos perigosos, as quais deverão ter a 
competência técnica necessária para conduzir os processos. 

6. MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO 

O plano deve descrever, em detalhes, quais serão as formas de manuseio e de 
acondicionamento para cada resíduo gerado. As normas NBR 12235, NBR 11564, NBR 7500 e 
NBR 11174 contêm as especificações necessárias. 

7. PRÉ-TRATAMENTO 

Em muitos casos, os resíduos requerem algum tipo de pré-tratamento antes do seu 
encaminhamento. Essa etapa pode ser conduzida dentro ou fora das dependências da empresa 
geradora e deve ser especificado no plano. 

Caso o pré-tratamento seja conduzido dentro da empresa é necessário verificar com o órgão 
ambiental sobre a necessidade de licença de operação para o processo em questão. 

8. DESTINAÇÃO FINAL 

O plano deve prever a destinação final para cada resíduo perigoso, cuja escolha deverá, ainda, 
considerar uma análise de custo/benefício dentre todas as possibilidades viáveis (incineração, 
co-processamento, aterro etc.). 

9. DOCUMENTAÇÃO DO PLANO 

Para que o plano possa obedecer a procedimentos específicos, para cada etapa da gestão dos 
resíduos perigosos de forma padronizada, faz-se necessário que haja documentação suficiente 
que abranja as atividades envolvidas em cada etapa. 

Essa documentação deve ser conhecida e de fácil acesso para todos os envolvidos nas 
atividades do plano. 

10. CONTROLE OPERACIONAL 

Corresponde à elaboração de diretrizes visando à implantação da próxima fase e suas 
correspondentes etapas. 

Uma vez realizada a implementação do plano, faz-se necessário conduzir a sua VERIFICAÇÃO 
e promover AÇÕES CORRETIVAS, quando necessário. As etapas que fazem parte desta 3ª fase 
estão descritas em detalhes a seguir. 
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11. MONITORAMENTO E MEDIÇÕES 

O monitoramento do plano deverá ser conduzido através da criação de indicadores vinculados a 
resíduos (quantitativos, qualitativos e financeiros), fundamentais para a avaliação do 
desempenho da empresa, para a mensuração dos ganhos econômicos e ambientais e para a 
criação de metas e objetivos futuros; garantindo, assim, a melhoria contínua do desempenho 
ambiental. 

Os indicadores devem ser criados durante a implantação do plano e reavaliados ao longo do seu 
funcionamento, de forma a espelhar da melhor maneira possível a eficácia dos processos 
conduzidos para o gerenciamento de resíduos perigosos na empresa. 

12. AUDITORIA 

Para garantir que o plano está operando de forma correta e visando sua melhoria contínua, 
devem ser realizadas auditorias internas (etapas do plano conduzidas na empresa) e auditorias 
externas (por terceiros). O próprio plano deverá definir a periodicidade destas auditorias. 

13. NÃO-CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS 

O resultado da análise dos indicadores e das auditorias informará sobre possíveis desvios do 
plano, ou não-conformidades, que podem ser legais, técnicas e até mesmo relações 
custo/benefício a melhorar. 

Depois de conhecidas as não-conformidades, devem ser estabelecidas ações corretivas e 
preventivas, de forma que as mesmas não se repitam no futuro. 

14. REGISTROS 

Todos os registros relativos à gestão de resíduos perigosos devem ser devidamente arquivados. 
Esse procedimento, além de atender a requisitos legais, facilita o acompanhamento do plano 
pelos responsáveis de cada etapa dos processos. 

Concluídas as verificações e implantadas as ações corretivas identificadas, deve-se proceder a 
uma REVISÃO DA GESTÃO, atendendo ao princípio da melhoria contínua dos processos 
inseridos no plano de gestão de resíduos perigosos. 

 

VII.7.2. GESTÃO DE MATERIAL DE DESMANCHE 

Os procedimentos descritos a seguir evidenciam práticas usuais do mercado. Para o Projeto 
proposto e quando da identificação dos subprojetos, este tema será debatido para o 
reconhecimento e definição de práticas a serão adotadas de modo unificado, no médio e longo 
prazos. Ressalta-se, ainda, que cada suprojeto poderá contar com ações diferenciadas, a 
depender do porte e do volume do material de desmanche gerado. 

O presente marco visa apontar diretrizes usuais de mercado, quando de defeitos em materiais e 
equipamentos ou por ocasião de reformas no sistema elétrico, abrangendo: 

• Triagem, avaliação, acondicionamento e destinação dos aos materiais / equipamentos 
desativados do sistema elétrico, bem como aos materiais excedentes de obras ou 
reformas; e, 

• Avaliação e triagem dos transformadores de distribuição avariados que devem ser 
recuperados ou sucateados. 

1. Práticas usuais do mercado quanto aos Materiais/Equipamentos Desativados e Excedentes de 
Obras ou Reformas 
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a) Materiais / equipamentos retirados devido a defeitos 

Após a retirada de qualquer material ou equipamento, deve ser verificado se o mesmo encontra-
se em período de garantia. Na hipótese de o mesmo ainda estar sob garantia, deve ser enviado 
à área de suprimento da EDE, para as devidas providências. No caso de garantia vencida, 
deverão ser observadas as recomendações do item b, a seguir. 

b) Materiais / equipamentos desativados devido a reformas ou construção 

Serão reconhecidas as práticas adotadas em cada uma das EDEs, no intuito de se verificar os 
procedimentos usuais, assim como o estudo de boas práticas na gestão de material de 
desmanche, visando, no médio e longo prazos, uma unificação das práticas e processos a serem 
adotados. 

A título de referência, verifica-se a aplicação de alguns procedimentos como a etiquetagem de 
materiais após prévia triagem. Uma boa prática adotada quando materiais são retirados do 
sistema elétrico durante as obras e após triagem e acondicionamento, é a identificação dos 
mesmos como SALVADO, RECUPERAÇÃO ou SUCATA - pelo que se sugere o preenchimento 
de uma etiqueta identificadora (conforme modelo a seguir), a qual deve ser fixada no material / 
equipamento. 

 

Os materiais / equipamentos fora de padrão, retirados do sistema, que não possam ser 
reutilizados, devem ser considerados sucata. 

c) Reutilização de equipamentos e materiais 

Relação de equipamentos / materiais que podem ser reutilizados em obras: 

- Poste: estando em bom estado, sem trincas, lascas, partes quebradas e dentro do padrão deve 
sempre ser reutilizado; 

- Chaves Seccionadoras ou Chaves Fusíveis com mais de 5 anos de fabricação, quando 
apresentarem defeitos como oxidação dos contatos e ferragem, e outras avarias, devem ser 
enviadas para sucata; 

- Isoladores: quando se encontrarem em bom estado, devem ser SALVADOS; quando não, 
classificados como SUCATA. Nunca devendo ser classificados como RECUPERAÇÃO; 

- Chaves SF6, Religadores e Reguladores de Tensão: proceder verificações específicas (idade, 
estado geral, corrosão, deformações etc) e emitir parecer (se deve ser SALVADO, 
RECUPERADO ou SUCATEADO); 

- Transformadores de distribuição: desde que bem avaliados em lista de verificação específica 
(conforme apresentada adiante). 

d) Destinação de materiais / equipamentos sucateados 

As sucatas geradas pelas atividades de desmanche de materiais / equipamentos, tais como: 
alumínio, ferro, bronze, cobre, cruzetas de madeira, postes, reatores e materiais com porcelana, 
poderão ser doadas ou comercializadas para empresas recicladoras ambientalmente 
qualificadas. 
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A título de exemplificação, a COELCE doa resíduos de postes e cruzetas para uma usina de 
reciclagem em Fortaleza, que fabrica tijolos ecológicos para utilização em construções de 
conjuntos residenciais populares para baixa renda. 

e) Materiais excedentes de obras ou reformas 

Todos os materiais considerados excedentes de obras ou de reformas no sistema elétrico devem 
ser relacionados e acondicionados adequadamente, devendo ser devolvidos ao almoxarifado da 
EDE, após conclusão da obra. 

 

2. Práticas usuais do mercado quanto aos Transformadores de Distribuição Avariados 

a) Avaliação do transformador 

Para uma tomada de decisão se o transformador deva ser recuperado ou sucateado, deve ser 
feita uma avaliação, a partir do preenchimento de uma lista de verificação de itens, conforme 
exemplificado a seguir. 

 

b) Condições para recuperação ou sucateamento do transformador, utilizadas pelo mercado, 
sugerem alguns práticas, como as descritas a seguir. Tais procedimentos serão definidos após 
consulta e discussão junto às EDEs, para a adoção de práticas adequadas: 

• Devem ser recuperados os transformadores de distribuição cujo preço da recuperação 
seja inferior a 50% do preço de um transformador novo, de mesma potência que o 
avariado; 

• Devem ser recuperados os transformadores cujo somatório de pontos na lista de 
verificação de itens seja superior ou igual a 95 pontos. Os que apresentem menos de 95 
pontos devem ser sucateados; 

• Os transformadores que já tenham sido recuperados mais de uma vez e se encontrem 
fora do período de garantia, relativamente à última recuperação, também devem ser 
sucateados, desde que a avaria seja na parte ativa do mesmo. 

c) Destinação de transformadores sucateados 
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As sucatas de transformadores de distribuição deverão ser alienadas para desmanche. As EDEs 
deverão exercer ampla fiscalização sobre o processo de desmanche das sucatas de 
transformadores por parte do(s) adquirente(s), os quais deverão elaborar e enviar às EDEs 
inventário de resíduos, informando as quantidades geradas e a destinação final 
(empreendimento), para os seguintes resíduos: carcaças de transformadores diversas (sucata de 
ferro); resíduos impregnados com óleo (madeira, papel etc.); resíduos de óleo mineral isolante 
(coletado da base da carcaça). 

Ao adquirente deve-se obrigar, ainda, prestar, à fiscalização das EDEs, todas as informações 
solicitadas sobre os registros de natureza técnica ou comercial referente à destinação final de 
todos resíduos advindos do desmanche das sucatas de transformadores (aço silício, cobre, 
carcaça, alumínio, isolador de porcelana, porcas e parafusos, latão, madeira e papel impregnado 
com óleo etc.). 

As carcaças de transformadores diversas (sucatas de ferro) somente poderão ser destinadas a 
empresas recicladoras de sucata ferrosa, que tenham em seu processo produtivo tecnologia 
para descaracterização através de processo de moagem, prensagem, fundição etc. 

Os resíduos impregnados com óleo e os resíduos de óleo mineral isolante, por serem 
classificados de acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 10.004:2004 como Perigosos – Classe 
I deverão ser destinados somente a empreendimentos licenciados pelo órgão ambiental para 
transporte e destinação ambientalmente correta dos mesmos. 

VII.8. MANUAL AMBIENTAL DE OBRAS 

O Manual Ambiental de Obras tem por objetivo apresentar diretrizes ambientais gerais, que 
deverão ser adotadas nas fases de planejamento e de execução das obras e reformas previstas 
no âmbito do Projeto Melhoria do Desempenho Operacional das Empresas de Distribuição de 
Energia do Sistema Eletrobrás – Projeto MDO-EDE. 

Trata-se de um documento que contempla o conjunto de atividades a serem desenvolvidas - 
desde aspectos considerados nas diretrizes para armazenagem de equipamentos e materiais até 
aqueles diretamente relacionados à efetiva implantação das tipologias previstas -, cujo conteúdo 
mantém plena sintonia com as demais diretrizes ambientais (usuais e adicionais) estabelecidas 
para o Projeto. 

VII.8.1. ASPECTOS DO PROJETO QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DESTE MANUAL 

O Projeto MDO-EDE apresenta características peculiares que, conforme elencadas a seguir, 
requerem uma homogeneização das práticas construtivas a serem desenvolvidas por todas as 
empresas atendidas pelo Projeto, de forma a se garantir uniformidade na aplicação de 
procedimentos adequados ambientalmente. 

Características do Projeto: 

• Diversidade construtiva entre as três tipologias de intervenções definidas; 
• Amplo espectro das atividades necessárias à implantação das obras previstas, 

abrangendo desde a instalação de medidores de energia em unidades consumidoras até 
a instalação de transformadores de potência em subestações de alta tensão; 

• Variedade quanto à natureza dos potenciais impactos ambientais identificados, ora 
afetando a vegetação, ora impactando o solo, a comunidade etc.; e, 

• Realidades regionais distintas face às localizações geográficas esparsas decorrentes das 
áreas de atuação de cada uma das empresas abrangidas pelo Projeto (Acre, Rondônia, 
Roraima, Amazonas, Piauí e Alagoas). 
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VII.8.2. CONJUNTO AMPLO DE DIRETRIZES A SEREM ADOTADAS 

Com foco na adequada condução das obras do Projeto, torna-se mister o delineamento de 
macro-diretrizes a serem observadas por todos aqueles atores que, direta ou indiretamente, 
interfiram no êxito ambiental dos empreendimentos, quais sejam: 

• Instituir, como estratégia de gestão geral, uma Unidade de Gestora do Projeto – 
UGP, atribuindo-lhe as seguintes competências: coordenação geral, gestão e 
acompanhamento do Projeto durante a sua execução; 

• A gestão local de todo Projeto será realizada pelas EDE, as quais competem: executar 
obras e serviços no âmbito do Projeto, subsidiar e dar suporte a UGP, bem como fornecer 
as informações por ela solicitadas. A execução e gestão local será acompanhada por um 
representante local da UGP, denominado de Coordenador Local, que servirá de interface 
entre as EDE e a UGP; 

• Definir Equipe de Construção, complementando-a, se for o caso, por meio de pessoal 
contratado, observando-se os requerimentos ambientais específicos para tal finalidade 
(qualificação técnico-ambiental, experiência comprovada na execução de projetos e obras 
similares etc.); 

• Adquirir materiais e equipamentos cujas características não propiciem situações de risco 
ao meio ambiente; e, 

• Planejar e implantar a obra, observando-se as diretrizes do Manual Ambiental de Obras. 

VII.8.3. MANUAL AMBIENTAL DE OBRAS 

Trata-se de um documento que tem por objetivo apresentar diretrizes ambientais gerais, que 
deverão ser adotadas, fundamentalmente, nas fases de planejamento e execução das obras 
especialmente da tipologia 3, cujo conteúdo é apresentado a seguir. 

1. PLANEJAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS 

Corresponde à elaboração de planos antecedentes à obra, onde deverão constar: 

• Os métodos de construção propostos para cada tipo de intervenção; 
• O planejamento de sua execução; 
• Os principais aspectos ambientais a serem considerados e as principais medidas 

construtivas a serem adotadas. Especial atenção deverá ser dispensada para com o 
patrimônio histórico de centros urbanos, contactando-se o IPHAN – Instituto do 
Patrimônio Histórico e Astístico Nacional e aplicando-se as demais regras e 
procedimentos inerentes à sua preservação; 

• As interferências previstas com redes de infra-estrutura e a articulação com as outras 
concessionárias de serviços públicos com vistas à sua compatibilização/solução; e, 

• A articulação com os órgãos competentes de trânsito para as ações de desvio de tráfego 
e sinalização adequada. 

O início das obras só será autorizado pela Assessoria de Meio Ambiente da EDE após parecer 
favorável da Supervisão Ambiental, quanto ao plano acima proposto. 

No caso de a obra vir a ser executada por empresa contratada a mesma deverá, antes do início 
das obras, apresentar à Supervisão Ambiental um detalhamento dos serviços, com base: no 
projeto executivo elaborado, nas diretrizes gerais constantes desse Manual Ambiental de Obras, 
nos planos de ação e programas constantes nos estudos ambientais (EIA/Rima e RAP), quando 
existentes; e nas licenças de instalação – LI,. Este detalhamento deverá conter: 

• As medidas adotadas ou a serem adotadas para cumprimento das exigências e 
condicionantes de execução de obras constantes na Licença de Instalação – LI, quando 
for o caso; 
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• A definição dos locais para implantação de canteiros, áreas de bota-foras e de áreas de 
empréstimo com as devidas licenças ambientais; 

• O planejamento ambiental das obras a serem executadas, prevendo-se: um plano global 
para o lote contratado; e, plano detalhado para os trechos previstos; e, 

• A implantação do Manual Ambiental de Obras tem, também, como característica 
relevante, a análise prévia do dia-a-dia das obras. 

Nesse sentido, o planejamento ambiental deve ser reavaliado periodicamente. A reunião de 
planejamento ambiental deve ter como pauta, em geral: 

• Apresentação, pela Equipe de Construção, do planejamento da construção para as 
semanas seguintes, de forma global; 

• Apresentação, pela Equipe de Construção, dos serviços a serem executados na semana 
seguinte, de forma detalhada; 

• Discussão, entre a equipe da Assessoria de Meio Ambiente da EDE e responsáveis pela 
Supervisão Ambiental, sobre os aspectos ambientais relevantes relacionados ao 
planejamento da construção, para as duas semanas seguintes; 

• Discussão dos aspectos ambientais relevantes relacionados aos serviços a serem 
executados nas semanas seguintes, de forma detalhada, com o estabelecimento de 
diretrizes e recomendações a serem seguidas pela construtora e que serão alvo de 
controle, no período, pela supervisora ambiental; 

• Discussão das eventuais não-conformidades observadas na semana anterior, cobrança 
das medidas tomadas para saná-las e eventual determinação de outras a serem 
tomadas; e, 

• Outros assuntos relacionados, tais como a situação do licenciamento e fiscalização pelo 
órgão ambiental, andamento de outros planos ou programas ambientais específicos etc. 

A realização dessa reunião semanal, que deve ser rápida e objetiva, possibilita não só planejar 
adequadamente os trabalhos de implantação das obras, como verificar o cumprimento desse 
planejamento, num horizonte de tempo que permita à equipe da Assessoria de Meio Ambiente 
da EDE estar sempre à frente das atividades da construção, podendo, dessa forma, atuar 
preventivamente na conservação do meio ambiente. 

O Planejamento Ambiental deve, ainda, prever e requerer que, durante a execução das obras, o 
acompanhamento dos aspectos ambientais deve ser realizado por meio de uma série de 
relatórios periódicos. Esses relatórios, de periodicidade mensal, devem contemplar, de um lado, 
as realizações quantitativas nos aspectos ambientais subsidiando as medições dos serviços 
contratados 

Os relatórios para acompanhamento devem contar, sempre que possível, com registros 
fotográficos da evolução das obras e das medidas e planos de ação sócio-ambientais. 

2. EXECUÇÃO AMBIENTAL DE OBRAS 

Armazenagem de Materiais e Equipamentos 

Haja vista que, dentre as intervenções previstas, predominam aquelas realizadas em áreas 
urbanas, convém manter-se os estoques de materiais e equipamentos no próprio almoxarifado 
da EDE e/ou da empresa construtora contratada. 

Na eventual necessidade de se alocar alguns itens específicos de materiais e equipamentos na 
proximidade das obras, deve-se prever a definição de um pequeno local para estocagem dos 
mesmos, desde que provido de vigilância permanente e que se adotem todas as medidas 
necessárias a uma adequada prevenção ambiental. 

Neste aspecto, o armazenamento de óleo combustível ou lubrificante deve ser realizado em 
reservatórios apropriados e confinados da rede de drenagem, através de barreiras físicas, e não 
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devem conter drenos - a não ser que os fluidos possam escoar dessas áreas contaminadas para 
outra área de contenção ou reservatório, onde todo o derramamento possa ser recuperado. 

Transporte de Materiais e Equipamentos 

As operações de transporte de materiais e equipamentos necessários às obras devem ser 
realizadas de acordo com as disposições das autoridades responsáveis pelo trânsito. Ruas, 
estradas ou mesmo caminhos de acesso não devem ser obstruídos. O transporte deve ser feito 
de forma a não constituir perigo para o trânsito normal de veículos. 

Planos de Gerenciamento de Riscos e Ações de Emergência 

Contemplam as atividades que devem ser implementadas, para se evitar e/ou minimizar riscos 
de acidentes ambientais durante a construção. A ocorrência mais comum é o derramamento de 
óleos combustíveis e lubrificantes utilizados nos equipamentos de construção e montagem. 

(i) Medidas Preventivas 

Deve ser implantado um Plano de Gerenciamento de Riscos contemplando: 

• Treinamento dos recursos humanos envolvidos; 
• Procedimentos específicos para atividades relevantes; e, 
• Materiais e equipamentos, especificados de acordo com as normas em vigor. 

Deve-se instruir a equipe de obras na operação e manutenção dos equipamentos de construção, 
para evitar a descarga ou derramamento de combustível, óleo ou lubrificantes, acidentalmente. 

Deve-se preparar uma lista sobre o tipo, quantidade, local de armazenamento de contenção e 
material de limpeza para ser usado durante a construção. A lista deve incluir procedimentos e 
medidas para minimizar os impactos no caso de derramamento. 

Deve-se realizar um inventário dos lubrificantes, combustíveis e outros materiais que possam 
acidentalmente ser derramados durante a construção. 

(ii) Medidas Corretivas 

Em caso de derramamento de óleos combustíveis e lubrificantes, a prioridade mais imediata é a 
contenção. O derramamento deve ser mantido no local, sempre que possível. 

Procedimentos de limpeza devem ser iniciados assim que o derramamento for contido. Em 
nenhuma circunstância deve-se usar o equipamento de contenção para armazenar material 
contaminado. Em caso de derramamentodeve-se notificar a Supervisora e a Assessoria de Meio 
Ambiente da EDE e a Coordenação da UGP, através de seu Responsável Ambiental. 

Educação Ambiental dos Trabalhadores e Código de Conduta 

Antes do início das obras, devem ser implementadas ações de educação ambiental no âmbito 
das intervenções, as quais deverão ensinar, mostrar, conscientizar e prover as ferramentas 
necessárias para que os trabalhadores, inspetores e gerentes envolvidos na obra possam 
cumprir todas as medidas de proteção ambiental planejadas para a construção. 

Essas ações devem cobrir todos os tópicos ambientais, exigências e problemas potenciais do 
início ao término dos serviços. O método deve contemplar a utilização de uma apresentação 
sucinta, objetiva e clara de todas as exigências e restrições ambientais e das correspondentes 
medidas de proteção, restauração, mitigação e corretivas, no campo. 

As atribuições dos responsáveis pelas ações de gestão ambiental devem ser descritas de forma 
a enfatizar suas responsabilidades e autoridade. As responsabilidades de cada trabalhador e sua 
respectiva especialidade devem ser definidas de forma objetiva. 
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Um dos principais impactos que deve ser gerenciado é o contato entre os trabalhadores e a 
comunidade local, além do comportamento desses trabalhadores frente ao meio ambiente. 
Justifica-se, assim, a emissão de normas de conduta, bem como a promoção de atividades 
educacionais, para a manutenção de bom relacionamento com as comunidades (Código de 
Conduta). 

Deve ser requerido dos trabalhadores o cumprimento das normas de conduta e a obediência a 
procedimentos de saúde e de diminuição de resíduos, nas frentes de trabalho, como os 
relacionados a seguir. 

• Não devem ser permitidas, em nenhuma hipótese, a caça, a comercialização, a guarda 
ou maus-tratos a qualquer tipo de animal. Caso algum animal seja ferido em decorrência 
das atividades da obra, o fato deve ser notificado ao responsável pela gestão ambiental 
da obra; 

• Não deve ser permitida a extração, comercialização e manutenção de espécies vegetais 
nativas; 

• Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas (facão, 
machado, moto-serra etc.) devem ser recolhidos diariamente; 

• Os trabalhadores devem obedecer às diretrizes de geração de resíduos e de 
saneamento. Assim, deve ser observada a utilização de sanitários (é bastante comum a 
sua não utilização) e, principalmente, verificado o não-lançamento de resíduos no meio 
ambiente, tais como recipientes e restos de refeições; e, 

• Os trabalhadores devem ser informados dos limites de velocidade de tráfego dos veículos 
e da proibição expressa de tráfego em velocidades que comprometam a segurança das 
pessoas, equipamentos, animais e edificações. 

Saúde e Segurança 

É possível antever alguns tipos de acidentes que podem ocorrer em obras de natureza 
semelhante às intervenções propostas no Projeto MDO-EDE: acidentes decorrentes de trânsito 
de veículos; da utilização (ou da não utilização) de equipamentos e ferramentas; lesões 
causadas por animais selvagens ou peçonhentos; doenças causadas por vetores transmissores, 
parasitas intestinais, dentre outros. 

Deve ser prevista a elaboração e execução, pela EDE e/ou construtora, de um “Programa de 
Segurança e Medicina do Trabalho”, onde esteja definida a política de atuação da empresa 
quanto aos procedimentos de saúde e segurança nas obras, cumprindo as exigências legais e 
normas do Ministério do Trabalho. 

Definem-se como objetivos gerais do Programa de Saúde e Segurança: 

• Promover as condições de preservação da saúde e segurança de todos os funcionários 
das obras; 

• Dar atendimento às situações de emergência; 
• Ampliar o conhecimento sobre prevenção da saúde e de acidentes, aos trabalhadores 

vinculados às obras; 
• Definir diretrizes para atuação das construtoras no controle de saúde dos seus 

funcionários, garantindo a aplicabilidade do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – Portaria no 3.214, de 08/06/78, NR-07, do Ministério do Trabalho; e, 

• Atender às ações discriminadas na Norma Técnica Complementar de Medicina e 
Segurança do Trabalho. 

Deverá ser feita a estruturação de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA (tanto 
nas EDEs, como nas construtoras), a qual se reunirá periodicamente e deverá elaborar o Mapa 
de Riscos Ambientais e definir os Equipamentos de Proteção Individual, a serem utilizados pelos 
diferentes setores das obras, cuidando para que sejam utilizados e mantidos estoques de 
reposição. 
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Deverá ser elaborado um Plano de Contingência para Emergências Médicas e Primeiros 
Socorros, incluindo, eventualmente, a implementação de convênios com serviços hospitalares do 
Estado e municípios, garantindo o pronto atendimento de casos emergenciais, quando vier a ser 
necessário. 

A EDE e/ou empresa construtora deve ter, também, as seguintes responsabilidades: 

• Exigir dos fornecedores dos equipamentos de proteção individual o certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego; 

• Remeter à Assessoria de Meio Ambiente da EDE o calendário de reuniões mensais da 
CIPA, bem como enviar cópias das atas e cópias das fichas de informações (Anexo I da 
NR5) aos órgãos competentes; 

• Comunicar imediatamente à Assessoria de Meio Ambiente da EDE e à supervisão de 
obras os acidentes que gerarem mais de 15 dias de afastamento; e, 

• Cuidar para que os responsáveis pelo pessoal da obra instruam com detalhes as tarefas 
dos seus subordinados, objetivando maior eficiência e menor número de acidentes. 

Gerenciamento e Disposição de Resíduos 

As ações de Gerenciamento e Disposição de Resíduos têm como objetivo básico assegurar que 
a menor quantidade possível de resíduos (sólidos ou sanitários) seja gerada durante a 
implantação das obras e que esses resíduos sejam adequadamente coletados, estocados e 
dispostos, de forma a não resultar em emissões de gases, líquidos ou sólidos que representem 
impactos significativos sobre o meio ambiente. 

Convém ressaltar que, quanto ao Gerenciamento e Disposição de Resíduos Perigosos e de 
Materiais de Desmanche, foram definidos marcos conceituais específicos para o Projeto MDO-
EDE, registrado no item anterior. 

a) Resíduos Sólidos 

O gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos está baseado nos princípios da redução na 
geração, na maximização da reutilização e da reciclagem e na sua apropriada disposição. 

A Equipe de Construção deve contar com uma sistemática de coleta de resíduos sólidos, os 
quais devem ser devidamente recolhidos, acondicionados e transportados de volta para a 
empresa ou colocados em locais próprios para serem recolhidos pelo sistema público de coleta e 
disposição. 

No transporte de entulho e lixo, para evitar a perda do material transportado deve ser evitado o 
excesso de carregamento dos veículos, além de ser mantida uma fiscalização dos cuidados 
necessários no transporte. 

A disposição final do entulho de obra deve considerar o que preconiza a Resolução CONAMA 
no. 307, de 07 de julho de 2002, que estabelece: 

“Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta 

Resolução, da seguinte forma: 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-
estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, 
blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, 
meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 
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II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os 
produtos oriundos do gesso; 

IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, 
solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e 
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

Art. 4º Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, 
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. 

§ 1º Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos 
domiciliares, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d água, lotes vagos e em 
áreas protegidas por Lei, obedecidos os prazos definidos no art. 13 desta Resolução. 

§ 2º Os resíduos deverão ser destinados de acordo com o disposto no art. 10 desta Resolução. 

Art. 10. Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das seguintes formas: 

I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 
áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura; 

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas especificas. 

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 

....................................... 

Art. 13. No prazo máximo de dezoito meses os Municípios e o Distrito Federal deverão cessar a 
disposição de resíduos de construção civil em aterros de resíduos domiciliares e em 
áreas de "bota fora". 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2003.” 

b) Resíduos Sanitários 

Com relação aos resíduos sanitários, havendo infra-estrutura no local das obras, os efluentes 
líquidos gerados só devem ser despejados diretamente nas redes de águas servidas, após uma 
aprovação prévia da Fiscalização do empreendedor, em conjunto com a concessionária do 
serviço público. 

Não existindo infra-estrutura, devem ser previstas instalações completas para o tratamento dos 
efluentes sanitários e águas servidas por meio de fossas sépticas, atendendo aos requisitos da 
norma brasileira NBR 7229/93, da ABNT. 

Controle de Ruído 

Várias atividades previstas no contexto da implantação das obras poderão gerar alteração dos 
níveis de ruído, entre as quais se destacam aquelas relacionadas à fixação / retirada de postes, 
lançamento de cabos, trânsito de caminhões, entrega de materiais e transporte de pessoal. 
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O ruído e as vibrações provenientes da execução dessas atividades deverão ser minimizados. 
Os silenciadores dos equipamentos deverão receber manutenção rotineira para permanecer 
funcionando a contento. Deve ser evitado o trabalho no horário noturno (das 22 até as 7 horas). 

Deverão ser consideradas as características de uso dos locais de intervenção, os principais 
equipamentos previstos nas obras e suas características de emissão de ruído, de modo a 
atender à legislação vigente: CONAMA 1/90, Norma ABNT NBR 10151 e legislações municipais 
correspondentes. 

Da avaliação preliminar, poderão ser adotadas medidas para minimização e controle dos níveis 
de ruído, tais como restrição de horários de operação, tapumes etc. 

 

Controle de Emissão de Material Particulado 

O objetivo é o de garantir atendimento ao padrão qualidade ar (CONAMA 3/90). 

 

Padrão Primário – Concentrações que, se ultrapassadas poderão afetar a saúde da população. 

Padrão Secundário – Concentrações abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o 
bem estar da população bem como o mínimo dano à fauna e à flora. Em áreas poluídas, podem 
ser entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta 
de longo prazo. 
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Interferências com Infra-Estrutura de Serviços 

As intervenções a serem implantadas podem interferir nos sistemas de infra-estrutura existentes 
na cidade, como por exemplo, nas redes de abastecimento de água, nas redes de esgotos, 
drenagem, telefonia, sistemas a cabo, sejam subterrâneos ou aéreos, indicando a necessidade 
de deslocamento e readequação dos mesmos. Podem igualmente interferir em equipamentos 
existentes nas áreas diretamente afetadas, exigindo-se remoções e recomposições. 

O projeto executivo a ser elaborado deve considerar a interferência com   

• Redes existentes nos trechos de obras, sua profundidade, diâmetro, extensão e tipo; 
• Definição das interferências com a infra-estrutura identificada. 

O projeto deve ser submetido à avaliação e aprovação das concessionárias de serviços públicos 
e órgãos governamentais responsáveis pela operação das infra-estruturas identificadas, de 
acordo com os procedimentos existentes nas áreas de concessão das distribuidoras. 

O planejamento de obras deve considerar a necessária articulação com as concessionárias e 
órgãos públicos responsáveis pela infra-estrutura. 

Deve-se prever, também, a divulgação de eventuais cortes de serviço, a toda população usuária 
da concessionária do serviço em questão, com antecedência mínima definida em legislação 
específica, utilizando-se os meios de comunicação mais eficientes na área da intervenção, de 
forma a trazer o menor transtorno ao seu cotidiano. 

Controle de Trânsito 

A EDE e/ou construtora deve se empenhar para tornar mínima a interferência dos seus trabalhos 
sobre o tráfego, o público e o trânsito, criando facilidades e meios que demonstrem essa sua 
preocupação. Suas ações serão acompanhadas pela Supervisão Ambiental, que participará da 
análise dos problemas previsíveis e da definição das soluções a serem adotadas. 

As obras e serviços em vias públicas devem ser executados com a indispensável cautela, 
contando com adequada sinalização, durante o dia e a noite, e de acordo com os elementos de 
sinalização diurna e noturna, recomendados e descritos nas Normas de Sinalização de Obras do 
órgão responsável pelo trânsito. 

Qualquer obra nas vias públicas que possa perturbar ou interromper o livre trânsito ou oferecer 
perigo à segurança pública não será iniciada sem prévios entendimentos com a Prefeitura 
Municipal e com o órgão responsável pelo trânsito. Nenhuma obra em rua transitada por 
pedestres ou veículos será iniciada sem prévia sinalização para o seu desvio, tudo de acordo 
com as autoridades competentes ou entidades concessionárias de serviços de transportes. 

Nos trechos em obras, calçadas e faixas de segurança de passagem de pedestres, 
particularmente diante de escolas, hospitais e outros pólos de concentração, deverão ser 
providenciados recursos para o livre trânsito de pessoas, durante o dia ou à noite, em perfeitas 
condições de segurança. 

Vias de acesso sujeitas a interferências com a obra deverão ser deixadas abertas com 
passadiços ou desvios adequados. Vias de acesso fechadas ao trânsito deverão ser protegidas 
com barricadas efetivas, com a devida e convencional sinalização de perigo e indicação de 
desvio, colocados os sinais antecedentes de advertência. Durante a noite, essas barreiras 
deverão ser iluminadas e, em casos em que o risco de acidentes seja maior, serão postados 
vigias ou sinaleiros devidamente equipados para orientação, evitando acidentes. 

A sinalização para o tráfego desviado deverá obedece às recomendações do Código Nacional de 
Trânsito quanto às dimensões, formatos e dizeres. Qualquer sinalização complementar de obras 
nas vias públicas deverá seguir a Resolução n° 561/80 do CONTRAN. 

Deverá haver na obra toda documentação de liberação da área de serviço pelo órgão de trânsito 
com jurisdição sobre o local. 
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a) Dispositivos de Sinalização Diurna 

De acordo com o "Sistema Uniforme de Sinalização", adotado pelo Código Nacional de Trânsito, 
os sinais de trânsito podem ser classificados em três categorias principais: 

• Sinais de advertência, cuja finalidade é avisar o usuário da existência e da natureza de 
um perigo na rua ou rodovia; 

• Sinais de regulamentação, que têm por fim informar o usuário sobre certas limitações e 
proibições, governando o uso da rua, cuja violação constitui uma contravenção das 
normas estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito; e, 

• Sinais de indicação destinados a guiar o usuário no curso de seu deslocamento e 
fornecer outras informações que possam ser úteis. 

De modo geral, os sinais usados durante a execução das obras serão de advertência. Porém, 
sempre que as condições exigirem, serão utilizados também sinais de regulamentação, 
fornecidos e instalados diretamente pelo órgão responsável pelo trânsito. 

Quanto à "sinalização complementar", quando necessária e a critério do órgão responsável pelo 
trânsito, seus detalhes serão, por esse órgão, fornecidos. 

As placas de sinalização deverão seguir as dimensões e disposições descritas nas “Normas para 
Sinalização de Obras na Via Pública”, onde as sinalizações deverão ser refletivas, sendo a tarja 
preta com fundo laranja refletivo e o verso pintado de preto. A alta distinção da cor laranja 
durante o dia ou a noite em material refletivo, identifica facilmente um trecho em obras, mesmo a 
grande distância. 

b) Dispositivos de Sinalização Noturna 

A sinalização noturna será feita com os mesmos dispositivos utilizados na sinalização diurna, 
acrescidos de sinalização luminosa e outros dispositivos refletivos. 

Além das recomendações normalmente indicadas para as obras, o mesmo cuidado e atenção 
deverá ser dispensado à sinalização noturna dos equipamentos móveis ou semimóveis, que 
muitas vezes precisam ficar estacionados na rua durante a execução dos serviços. 

A sinalização refletiva tem por fim refletir toda a luz incidente, tornando claramente visível, em 
sua totalidade, o dispositivo em que é aplicada. A refletividade de um elemento de sinalização 
pode ser conseguida por meio de dispositivos especiais (olhos-de-gato, películas refletivas e 
outros) ou de tintas que possuam essas propriedades. 

Dispositivos especiais, quando adotados, deverão ser vermelhos e colocados, de preferência, 
sobre cavaletes. 

Tintas refletivas serão utilizadas na pintura das faixas amarelas dos cavaletes zebrados e dos 
demais dispositivos da sinalização diurna que venham a ser utilizados à noite. 

A sinalização luminosa pode ser constituída por um, ou mais, dos tipos descritos a seguir: 

• Sinalização a querosene: compõe-se de um recipiente para o querosene e para o pavio 
grosso, que é extraído para fora do local à medida que é utilizado. São usados na 
sinalização de locais que não dispõem de outro tipo de iluminação. Serão colocados à 
altura adequada e perto dos sinais que se quer tornar visíveis; 

• Lâmpadas vermelhas comuns: Quando houver necessidade e a critério da Fiscalização, 
serão utilizadas lâmpadas vermelhas comuns ou baldes de plástico vermelho perfurados; 
e, 

• Sinalização rotativa ou pulsativa: Em locais de grande movimento poderão ser exigidos 
sinalizadores rotativos ou pulsativos, que são visíveis a grande distância. 

c) Recuperação da Sinalização Afetada 
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Durante as obras, a implantação de placas de sinalização, advertindo sobre os trabalhos, não 
implica na retirada ou danificação de placas originalmente locadas para sinalização da pista 
existente. Assim, deverá ser previsto que qualquer placa de sinalização, que seja danificada ou 
retirada, deverá ser recuperada, quando do fim das obras. 

Toda e qualquer sinalização, que eventualmente seja afetada durante a execução das obras, 
deverá ser completamente recuperada, de acordo com as especificações e modelos originais. 

A fiscalização deverá também observar as recuperações das sinalizações afetadas, sendo de 
vital importância que essas sejam restituídas após o fim das obras, para assegurar a segurança 
da via. 

Estradas de Serviço 

Para que sejam evitados problemas ambientais comuns a essas obras de acesso provisório, 
duas diretrizes básicas devem ser seguidas. A primeira refere-se à localização e dimensão 
dessas obras de apoio, que devem ser projetadas com os seguintes cuidados: 

• O traçado deve evitar interferências com áreas de interesse ambiental e a fragmentação 
de habitat natural; 

• Os materiais de construção (solo, cascalho) devem ser provenientes de jazidas que serão 
recuperadas; e, 

• A via deve conter dispositivos de drenagem e de controle da erosão adequados. 

A segunda diretriz consiste na recuperação das condições originais de todos os trechos de 
terreno afetados pela construção de estradas de serviços, permitindo que as águas superficiais 
percorram seus trajetos naturais, sem impedimentos ou desvios. 

No caso dessas estradas de serviço passarem a integrar a rede de estradas vicinais locais, 
devem ser tratadas como se fossem parte das obras principais, ou seja, replanejadas e dotadas 
de todas as características que seriam exigidas normalmente para a implantação e manutenção 
de vias vicinais. 

Antes do início das atividades de obra, devem ser verificadas as condições dos acessos 
existentes, principalmente no que se refere à capacidade de carga das travessias e à capacidade 
de suporte da pista de rolamentos. 

A abertura deve ser precedida de vistoria prévia e aprovação da Supervisão Ambiental e da 
Assessoria de Meio Ambiente da EDE e do órgão ambiental licenciador. 

Sinalização 

A finalidade da presente medida é transmitir à população das áreas afetas às obras normas 
específicas mediante legendas, com o objetivo de regulamentar e advertir quanto aos perigos 
que tais obras representam, a fim de se evitar usos indevidos pela população. 

Tendo em vista a inexistência de um manual com normas padrão para sinalização de áreas com 
obras de infra-estrutura, a exemplo do que ocorre com a sinalização de trânsito, pode-se adotar 
alguns padrões vigentes da NR-26 – Sinalização de Segurança, bem como no Manual de 
Sinalização Rodoviária do DNER. Tais padrões versam sobre tipos de cores e 
dimensionamentos dos sinais, caracteres tipográficos e materiais para confecção de placas e de 
postes de sustentação, entre outros. 

Quanto à padronização das cores, todas as placas de regulamentação deverão ter fundo branco, 
letras pretas e tarja vermelha, enquanto que as placas de advertência deverão apresentar fundo 
amarelo, letras pretas e tarja preta. Todas as placas deverão ter verso preto. 

As legendas a serem postas nas placas previstas variam de acordo com a classificação dos 
sinais quanto as suas funções de regulamentação e advertência. 
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VII.8.4. ESPECIFICIDADES CONSTRUTIVAS EM OBRAS DE ALTA TENSÃO 

Canteiro de Obras 

Trata-se de instalação provisória destinada a abrigar escritórios, alojamentos, refeitórios, 
ambulatórios, sanitários, oficinas, almoxarifados etc., cuja escolha do local deverá considerar os 
seguintes aspectos: 

• O local deve ser de fácil acesso, livre de inundações, ventilado e com insolação 
adequada; 

• O desmatamento deverá ser mínimo, procurando-se preservar a árvores de grande porte; 
• Deve-se escolher locais onde não serão necessários grandes movimentos de terra; e, 
• Deve-se levar em conta a direção dos ventos dominantes, no caso do canteiro de obras 

se situar próximo a núcleos habitacionais. 

A primeira diretriz que deve nortear o planejamento da infra-estrutura de apoio em campo refere-
se às características das comunidades existentes nas vizinhanças das áreas que serão afetadas, 
no sentido de que as atividades de obra, o funcionamento do canteiro e o convívio com os 
trabalhadores, mesmo por período de tempo reduzido, não venham a acarretar impactos 
negativos significativos na qualidade de vida das populações. 

Deve-se prover mecanismos adequados e garantir a auto-suficiência dos canteiros, em termos 
de abastecimento de bens e insumos, assim como assegurar a oferta de transporte de 
trabalhadores, atendendo, no mínimo, aos critérios preconizados na norma da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NB – 1367 (Áreas de Vivência em Canteiros de 
Obras), para permanência de trabalhadores nos canteiros de obras (alojados ou não), além dos 
requisitos ambientais a seguir apresentados. 

A localização dos canteiros, o planejamento de suas instalações e as rotinas de operação devem 
levar em conta as características das comunidades locais. Ações de comunicação social devem 
ser realizadas para conhecer as peculiaridades locais, promovendo o diálogo com as 
comunidades sobre as atividades que ali serão desenvolvidas e informando-as, dentre outros 
temas, sobre: 

• Os benefícios do empreendimento e os riscos potenciais das atividades de construção; 
• A existência de um Código de Conduta ao qual estarão sujeitos todos os trabalhadores 

da obra, cujo teor inclui o comportamento em relação à comunidade local, cujo 
desrespeito acarretará medidas punitivas, além dos mecanismos da legislação penal 
ordinária; 

• A existência de meios de comunicação (0800 p.ex.)  para recebimento de queixas e 
sugestões da comunidade; e, 

• Este item será coberto na parte contratual, caso os serviços venham ser realizados por 
equipes terceirizados. 

A localização do canteiro deverá ser licenciada pelo órgão municipal de meio ambiente, 
conforme a legislação vigente. 

A escolha dos locais para implantação do canteiro deve contar com a participação direta da 
Assessoria de Meio Ambiente da EDE, para propiciar a integração dessas instalações com a 
infra-estrutura existente. 

Deve ser evitada a implantação de canteiros próximos a unidades de conservação, áreas de 
preservação permanente e áreas com cobertura natural preservada. Para instalação do canteiro 
deve-se, preferencialmente, escolher área já alterada. 

O planejamento das instalações do canteiro deve considerar a previsão, quando do término da 
obra, do possível aproveitamento da infra-estrutura pela comunidade local. 

Deve-se solicitar o apoio da Assessoria de Meio Ambiente da EDE e líderes comunitários locais 
para cadastrar a mão-de-obra local disponível para as obras, priorizando-se o seu recrutamento, 
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reduzindo assim o contingente de trabalhadores de fora da região e, ao mesmo tempo, 
diminuindo a estrutura de apoio às obras (alojamentos, sanitários, lixo etc.). Este procedimento 
contribui, também, para evitar a veiculação de doenças transmissíveis e minimizar os problemas 
de aumento da prostituição e da violência, dentre outros. 

A localização do canteiro não deve interferir com o sistema viário e de saneamento básico, 
sendo necessário contactar a Prefeitura, órgãos de trânsito, segurança pública, sistema 
hospitalar, concessionárias de água, esgoto, telefone etc., para qualquer intervenção em suas 
áreas e redes de atuação, face à implantação do canteiro de obras. 

O tráfego de caminhões e de equipamentos pesados deve se restringir aos horários que causem 
a menor perturbação na vida cotidiana da população. Esses horários devem ser pré-
estabelecidos e submetidos à aprovação da Fiscalização, que deverá obter a anuência do órgão 
de trânsito. 

O canteiro deve atender às diretrizes da Legislação Brasileira de Segurança e Medicina no 
Trabalho, especialmente o Plano de Emergência Médica e Primeiros Socorros, para eventuais 
remoções de acidentados para hospital da região. 

Considerando a vinda de pessoas de outras áreas e a aglomeração das mesmas em 
alojamentos, é necessário o desenvolvimento de um controle epidemiológico, com a adoção de 
medidas de saúde pública visando evitar a proliferação de doenças. Entre essas medidas 
incluem-se a vacinação, a medicação e a educação sanitária dos operários para a adoção de 
hábitos saudáveis de convivência. 

Os operários deverão dispor dos equipamentos adequados de proteção individual e coletiva de 
segurança do trabalho. Na obra deverá ser instalada uma Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), com a incumbência de promover a segurança do trabalhador. 

Após o término das atividades de implantação, toda a infra-estrutura utilizada durante a 
construção das obras, caracterizada essencialmente por canteiro de obras, equipamentos e 
maquinaria, deverá ser removida, exceto nos casos em que essas estruturas venham a ser 
aproveitadas pelo empreendedor ou pela comunidade. 

Não deverá ser permitido o abandono da área de canteiro sem recuperação do uso original, nem 
o abandono de sobras de materiais de construção, de equipamentos ou partes de equipamentos 
inutilizados. Os resíduos devem ser acondicionados em locais apropriados, os quais devem 
receber tratamento adequado, conforme suas características. 

Documentação fotográfica, retratando a situação original das áreas do canteiro e das faixas de 
obras dos coletores e interceptores, das macro e micro drenagens, das vias e da urbanização 
deve ser obrigatoriamente elaborada e utilizada durante a execução dos serviços de restauração, 
visando à comparação da situação dessas áreas antes e depois da construção das obras. 

Além da restauração definitiva das instalações eventualmente danificadas pela obra, os serviços 
devem englobar a execução de proteção vegetal nas áreas alteradas, de forma a garantir a 
estabilidade do terreno, dotando as faixas de obras de uma proteção permanente. 

Abertura da Faixa de Obras 

A abertura da faixa de obra envolve trabalhos de limpeza, terraplenagem e construção de 
dispositivos de controle de erosão e drenagem necessários à constituição da pista de serviço. 

A limpeza do terreno envolve a remoção de árvores, arbustos e vegetação rasteira da faixa. Os 
procedimentos convencionais, durante o processo de limpeza, são: 

• As laterais da faixa devem ser claramente delineadas, certificando-se de que não irá 
ocorrer nenhuma limpeza além dos seus limites; 

• As árvores a preservar devem ser marcadas com bandeiras, cercas, ou algum outro tipo 
de marca, antes de iniciar a limpeza; 
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• Vegetação tipo arbustos, matos rasteiros e árvores devem ser cortados no nível do chão, 
procurando-se deixar as raízes intactas, nas Áreas de Preservação Permanente; 

• Todas as cercas encontradas devem ser mantidas pelo uso de um sistema temporário de 
colchetes. O colchete deve ser construído com um material similar ao da cerca. Em 
nenhum momento, deve-se deixar uma cerca aberta; 

• As cercas permanentes devem ser refeitas com o mesmo material e nas mesmas 
condições que existiam antes da construção; 

• As árvores devem ser tombadas dentro da faixa; 
• Qualquer árvore que cair dentro de cursos d’água ou além do limite da faixa deve ser 

imediatamente removida; 
• As árvores localizadas fora dos limites da faixa de domínio não devem ser, em hipótese 

alguma, cortadas com o objetivo de obter madeira, evitando-se a poda dos galhos 
projetados na faixa; 

• A madeira não especificamente designada para outros usos deve ser cortada no 
comprimento da árvore e ficar organizadamente empilhada ao longo da delimitação da 
faixa, para ser usada como estiva ou para controlar a erosão. As estivas devem ser 
necessariamente removidas do trecho, depois que a construção estiver concluída; e, 

• A madeira não deve ser estocada em valas de drenagem ou dentro de áreas úmidas, a 
não ser que as condições específicas do local permitam. 

Limpeza, Recuperação e Revegetação da Faixa de Obras. 

Os serviços de limpeza e recuperação da faixa de obras devem ser definidos em função dos 
seguintes princípios básicos para a minimização dos impactos causados ao meio ambiente: 

• Adoção de métodos para zelar pela proteção ao solo, pelo combate à erosão e pela 
manutenção da integridade física das instalações, com a correspondente estabilidade das 
áreas onde forem implantadas; e, 

• Devolução, à faixa de obras e aos demais terrenos atravessados e/ou próximos, do 
máximo de seu aspecto e condições originais de drenagem, proteção vegetal e de 
estabilidade, restaurando todos os eventuais danos ecológicos e socioeconômicos 
causados às propriedades de terceiros e aos bens públicos, assim como aos sistemas 
hidrográficos e aos mananciais, afetados pela construção das redes. 

Os serviços de limpeza e recuperação devem ser executados imediatamente após a conclusão 
das obras. 

Em áreas sujeitas à ação erosiva intensa, tipo voçorocamento, em face do risco de parte dos 
equipamentos, materiais e instalações ficarem expostas, a restauração da faixa de obras deve 
ser executada simultaneamente com as fases de sua montagem. 

Deve ser feita documentação fotográfica, retratando a situação original, visando à comparação 
da situação da área atravessada ou envolvida pela obra, antes e depois da construção, assim 
como da realização dos serviços de drenagem, construção de vias e urbanização. 

Além da restauração definitiva das instalações danificadas pela obra, os serviços devem 
englobar a execução de drenagem superficial e de proteção vegetal nas áreas envolvidas, de 
forma a garantir a estabilidade do terreno, dotando a faixa de obras de uma proteção 
permanente. 

A execução dos serviços de drenagem superficial e de proteção vegetal deve obedecer ao 
projeto construtivo previamente elaborado e aprovado pela Fiscalização. 

Nos pontos onde a faixa interceptar rios e corpos d’água, deve ser executada a restauração das 
margens e taludes. 

Deve ser realizada a limpeza completa da faixa de obras e das pistas de acesso, assim como 
dos demais terrenos e estruturas de apoio utilizados nos serviços de construção e montagem. 

Os serviços de limpeza devem compreender a remoção de: 
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• Pedras, matacões, restos de raízes, troncos de árvores, galhos e demais obstáculos e 
irregularidades existentes na faixa e nas pistas, oriundos da execução dos serviços; 

• Fragmentos de equipamentos, ferramentas, embalagens e demais materiais; e, 
• Sobras de material etc. 

Exceto quando estabelecido de outra forma, devem ser desativados todos os acessos 
provisórios, assim como eliminados ou removidos pontes, pontilhões, estivas e outras 
instalações provisórias utilizadas na execução dos serviços de construção e implantação. 

As cercas de divisas de propriedades, divisas de áreas de pastagem e/ou de culturas, assim 
como portões, porteiras, mata-burros, etc., devem ser restauradas ou reinstaladas integralmente 
como eram no seu estado original, tudo de conformidade com o registrado no cadastramento de 
benfeitorias e no documentário fotográfico executado previamente nas propriedades. 

Devem ser totalmente desobstruídos os canais e valas de drenagem existentes nas propriedades 
e áreas contíguas, eventualmente interceptados pela obra. 

O projeto de recuperação vegetal deve contemplar a vegetação ou revegetação de todas as 
áreas atingidas pela construção da drenagem, vias, etc. Tal projeto deve propiciar a proteção do 
solo e córregos contra os processos erosivos e de assoreamento, assim como a reintegração 
paisagística e a integridade física das instalações. 

Deve ser executado o replantio de espécies nativas em áreas contíguas aos remanescentes 
atingidos, a partir da coleta de mudas e sementes nas áreas desmatadas, desde que autorizado 
pelo órgão ambiental licenciador. Devem também ser selecionadas espécies de maior 
adaptabilidade e rapidez de desenvolvimento, levando-se em conta a necessidade da 
reintegração paisagística. 

Os trabalhos de revegetação devem ocorrer paralelamente aos serviços de recomposição, logo 
após o nivelamento do terreno e a recolocação da camada superior de solo orgânico, observada 
a sazonalidade climática da região e as características das espécies nativas. 

Devem ser priorizadas, para a revegetação, as áreas íngremes e as margens de cursos d’água, 
consideradas por lei como de preservação permanente, as quais apresentam maiores riscos de 
danos ambientais, como erosões e assoreamentos. 

As Áreas de Preservação Permanente - faixas marginais dos cursos d’água (variável em relação 
às suas dimensões), topos de morros e as áreas de elevada declividade (acima de 45%) - 
receberão um tratamento de revegetação para cobertura rápida do solo, evitando o surgimento 
de processos erosivos e de processos de degradação. Para tal, deverá ser utilizado um coquetel 
de espécies vegetais de gramíneas e leguminosas de rápido crescimento, preferencialmente 
nativas. 

Os plantios devem ser realizados manualmente, com a semeadura a lanço do coquetel de 
sementes previamente misturado. 

Na restauração de áreas cultivadas devem ser adotados cuidados especiais para assegurar que 
os terrenos possam ser preparados em condições para o plantio, ou seja, com o substrato 
recuperado no seu nível original, permitindo a sua reintrodução ao uso original pelos 
proprietários. No caso específico da recuperação das áreas de mangue, serão discutidas junto à 
Supervisão Ambiental de Obras e à Assessoria de Meio Ambiente da EDE as estratégias, 
métodos e processos mais adequados para a recomposição da vegetação, entendendo-se que 
tal atividade requer cuidados adicionais e metodologias específicas de plantio e monitoramento, 
visando o restabelecimento da área vegetada. Para isso, caso a Assessoria de Meio Ambiente 
da EDE articular-se-á com os órgãos ambientais pertinentes, quando exigível. 

Execução – ou acompanhamento, no caso de convênios e subcontratação - dos serviços de 
revestimento vegetal, incluindo a sua irrigação e manutenção, até que fique comprovado, após 
germinação, a pega total da vegetação. 
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Desmobilização do Canteiro de Obras 

Toda a infra-estrutura apresentada para ser utilizada durante a construção das unidades dos 
sistemas deverá ser relocada e removida ao final da obra. 

Para esta atividade deverão ser instrumentalizadas as etapas de remoção de acampamento de 
operários e equipamentos associados com depósitos de combustível (incluindo a camada de 
solo contaminada), equipamentos de oficinas e garagem de caminhões e tratores. 

Durante e após a duração das obras pode ocorrer à degradação de uso do solo causados pela 
exploração de ocorrências de materiais de construção, abandono de áreas utilizadas em 
instalações provisórias, disposição inadequada de bota-fora de materiais removidos, falta de 
limpeza das áreas exploradas e/ou utilizadas em instalações. Diante disso não será permitido o 
abandono da área de acampamento sem recuperação do uso original; bem como o abandono de 
sobras de materiais de construção, de equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados. Os 
resíduos de concreto devem ser acondicionados em locais apropriados, os quais devem receber 
tratamento adequado. 

As áreas de canteiros de obras que não forem utilizadas para outro fim posteriormente devem 
ser revegetadas. 

Os canteiros possuem superfícies como estradas internas e pátios muito compactados pelo 
trânsito de máquinas e caminhões. Para a revegetação, inicialmente deve ser feita uma 
subsolagem para romper as camadas compactadas das superfícies em pauta. 

O tratamento paisagístico a ser dados às áreas dos caminhos de serviços, após a conclusão das 
obras, consiste em espalhar o solo vegetal estocado durante a construção dos mesmos, 
regularizar o terreno e reflorestar com gramíneas e espécies nativas. 

VII.9. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 

Programa definido como parte do Componente 2 do Projeto e a ser elaborado na implementação 
do projeto. 
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VIII. PROCEDIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS DO PROJETO 

A Avaliação Ambiental é um pressuposto para as intervenções a serem feitas pelo Projeto MDO-
EDEs do Sistema Eletrobrás, tendo por objetivo garantir a sua sustentabilidade em termos 
ambientais e sociais, contribuindo também para a melhoria do processo de tomada de decisão. 

Cabe notar que embora não identificada preliminarmente a necessidade de aquisição de 
terrenos, reassentamento de população ou mesmo a interrupção de atividades produtivas em 
decorrência das obras, há um conjunto de marcos conceituais a serem adotados, caso tais 
ocorrências sejam identificadas por ocasião da elaboração dos projetos básico e executivo. Nos 
casos de subprojetos (vide definição na página 82) em comunidades de baixa renda em áreas 
não-consolidadas, deverá ser assumido um procedimento padrão para todas as EDEs, em 
especial quanto aos critérios para o fornecimento regular em áreas sem regularização fundiária. 

Para todo e qualquer subprojeto com potencial impacto socioambiental serão adotadas medidas 
preventivas e corretivas relativas aos procedimentos a serem adotados durante a execução das 
obras, mitigando os transtornos temporários de obras. Especial atenção será dada aos cuidados 
relativos ao manejo de resíduos perigosos, associados à operação e manutenção dos sistemas 
de distribuição, advindos do inadequado manejo de resíduos perigosos, especialmente óleos e 
material de desmonte de equipamentos, com riscos de contaminação. 

Todo o 1o ano do Projeto é dedicado à elaboração de projetos básico e executivo, 
acompanhados dos respectivos licenciamentos ambientais, quando pertinentes. As obras terão 
início somente no 2o ano de Projeto, permitindo-se portanto a preparação e consolidação de 
documentos relativos aos principais procedimentos e rotinas a serem implantadas visando o 
adequado planejamento e gestão ambiental dos empreendimento. 

Os procedimentos de avaliação e gestão socioambiental dos subprojetos propostos 
acompanham o ciclo de projetos, com ações em diferentes fases de implantação do 
empreendimento, quais sejam: a) pré-subprojeto; b) preparação do sistema de gestão 
socioambiental; c) execução das obras; e, d) operação das linhas e/ou redes de distribuição e 
subestações. 

Para cada uma das fases são apresentados os critérios e requerimentos ambientais para cada 
tipologia das intervenções propostas, assim como fluxogramas do processo de avaliação 
socioambiental. 

VIII.1. FASE 1 – PRÉ-SUBPROJETO 

A fase de Pré-Subprojeto é entendida como a fase de preparação do subprojeto, com a seleção 
das intervenções propostas pelo Projeto, que serão financiadas tanto com recursos do Banco 
Mundial como com recursos de contrapartida da Eletrobrás. Uma vez definido o conjunto de 
intervenções serão, portanto, identificados os territórios de afetação e público-alvo beneficiário. 

Assim, paralelamente às ações de contratação de subprojetos básico e executivo, serão 
reconhecidos, de forma preliminar, os impactos socioambientais associados às intervenções, por 
meio da realização de vistorias técnicas em todas as áreas objeto de investimento. 

Uma vez identificado o território de afetação dos investimentos, o seu público-alvo e a magnitude 
e relevância dos potenciais impactos gerados, é possível endereçar de forma adequada as 
análises ambientais exigíveis, tanto pelo órgão ambiental competente, atendendo-se desta forma 
à legislação ambiental brasileira, como também aos requisitos de avaliação socioambiental 
firmados entre a Eletrobrás e o Banco Mundial. 

A proposição inicial das intervenções propostas e sua priorização é uma ação de 
responsabilidade das companhias distribuidoras, levando-se em conta os critérios ambientais e 
sociais usuais e outros critérios adicionais, apresentados anteriormente. 
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Feita a seleção dos subprojetos, serão realizados novos estudos específicos, coleta de 
informações e vistorias técnicas, para a confirmação do elenco de potenciais impactos 
identificados para cada uma das tipologias de intervenção, procedendo-se, na seqüencia, à 
identificação das medidas preventivas/mitigadoras e planos de ação aplicáveis, demandados por 
cada caso específico. Esta avaliação ambiental será realizada por uma equipe inicial de técnicos, 
já treinados pelo Banco Mundial, que comporão a Assessoria de Meio Ambiente das EDEs do 
Projeto. 

Uma vez reconhecido o rol de estudos e planos que comporão a avaliação socioambiental de 
cada uma das intervenções, serão reconhecidos e elaborados os estudos visando o 
licenciamento ambiental das obras junto ao órgão ambiental competente, adotando-se um 
protocolo ambiental único para todas as EDEs do Sistema Eletrobrás. 

As intervenções para regularização do fornecimento de energia em comunidades de baixa renda 
serão previamente acordadas, mediante a adoção de critérios únicos e comuns a todas as EDEs. 
A regularização do fornecimento em comunidades de baixa renda somente ocorrerá após a 
regularização fundiária das propriedades, feita pelo Estado ou pelo Município. 

Tais critérios deverão ser objeto de novas reuniões dentro das EDEs, da Eletrobrás e do Banco 
Mundial, com a definição de um padrão único a ser adotado ao longo do projeto. 

Principais Atividades e Responsabilidades da Fase 1 – Pré-Subprojeto 

Atividades da Fase 1 – Pré-Subprojeto  Entidade Responsável 

1. Descrição do portfólio das intervenções EDEs e Eletrobrás 
2. Criação do Núcleo de Gestão Socioambiental para monitoramento do projeto EDEs e Eletrobrás 

3. Identificação preliminar dos impactos ambientais e sociais 
Assessoria de Meio Ambiente 
EDE 

4. Critérios para regularização do fornecimento em comunidades de baixa renda 
Assessoria de Meio Ambiente 
EDE e Banco Mundial 

5. Reconhecidas as medidas e Planos de Ação aplicáveis 
Assessoria de Meio Ambiente 
EDE 

6. Exigências para o licenciamento ambiental  

Órgão Ambiental Competente 
(OAC), Assessoria de Meio 
Ambiente EDE e Banco 
Mundial 

7. Definição do Protocolo Ambiental, com suporte técnico do Banco Mundial 
OAC, Assessoria de Meio 
Ambiente EDE e Banco 
Mundial 

A fase de Pré-Subprojeto inicia-se com a finalização dos estudos de avaliação socioambiental 
para aquele conjunto de obras já priorizados para os primeiros anos do Projeto, com término 
previsto em Fevereiro de 2010. 

VIII.2. FASE 2 – FORMATAÇÃO DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DE SUBPROJETOS 

Nesta etapa, a Eletrobrás e suas distribuidoras desenvolverão as atividades relativas à 
formatação da gestão socioambiental do projeto, a partir dos requisitos definidos pelo presente 
Relatório de Avaliação Ambiental, contendo um marco conceitual para o Plano de Gestão 
Socioambiental, em função das diferentes tipologias das intervenções e demandas específicas 
que surjam quando da elaboração dos projetos básico e executivo. 

Para Subprojetos das Tipologias 1 e 2, deverão ser realizadas as seguintes ações: 

• Reuniões públicas com as principais partes interessadas, voltaldas especialmente para os 
subprojetos da Tipologia 3; 

• Contratação e finalização dos projetos básico/executivo; 
• Avaliação ambiental, licenciamento ambiental (quando aplicável) e elaboração de Plano 

de Gestão Socioambiental, elaborada de forma complementar ao subprojeto 
Básico/Executivo, contemplando a adoção de ações de redução, mitigação e/ou 
compensação de impactos, quando pertinentes, como: 
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• Plano de Reassentamento Involuntário, quanto pertinente; 
• Plano de Preservação do Patrimônio Físico Cultural; 
• Plano de Gestão de Resíduos Perigosos; 
• Manual Ambiental das Obras, para os subprojetos com potenciais impactos 

socioambientais; e, 
• As obras envolvendo redes de distribuição não demandam licenciamento ambiental. 

Para Subprojetos da Tipologia 3, deverão ser realizadas as seguintes ações: 

• Reuniões públicas com as principais partes interessadas; sempre apoiadas pelas 
diretrizes e ações firmadas pelo Plano de Comunicação; 

• Contratação e finalização dos projetos básico/executivo; 
• Avaliação ambiental, licenciamento ambiental e elaboração de Plano de Gestão 

Socioambiental, elaborada de forma complementar ao Projeto Básico/Executivo, 
contemplando a adoção de ações de redução, mitigação e/ou compensação de impactos, 
quando pertinentes, como: 

• Plano de Reassentamento Involuntário, quando necessário; 
• Plano de Desenvolvimento de Povos Indígenas, quando necessário; 
• Plano de Manejo de Habitats Naturais e/ou Florestas, quando necessário; 
• Plano de Preservação do Patrimônio Físico Cultural, quando necessário; 
• Plano de Gestão de Resíduos Perigosos; 
• Plano de Controle de Pragas e Parasitas; quando pertinente; e, 
• Manual Ambiental das Obras. 
• RAS ou PCA: Relatório de Avaliação Simplificada ou Plano de Controle Ambiental, para a 

obtenção da Licença Prévia e Licença de Instalação de Linhas de Distribuição e 
Subestações no Piauí; de forma a atender às demandas do órgão ambiental competente 
em nível estadual. 

VII.2.2 Preparação de Planos de Ação Específicos 

Esta fase incluirá a preparação de Planos de Ação específicos, caso estes venham a ser 
aplicáveis, e que visam a adoção de um conjunto de medidas que permite promover e apoiar a 
sustentabilidade dos investimentos propostos. 

Destaca-se que, mesmo não havendo a necessidade de elaboração de Planos de Ação 
Específicos, todo e qualquer subprojeto com potenciais impactos socioambientais será objeto do 
Plano de Gestão Socioambiental, onde estão previstas as ações relativas ao Plano de Gestão de 
Resíduos Perigosos e Material de Desmanche, assim como o Manual Ambiental das Obras, 
voltado para os subprojetos com potenciais impactos socioambientais, assim como ações 
relativas ao Plano de Comunicação e Plano de Monitoramento e Avaliação. 

VII.2.3 Planos de Ação 

As licenças ambinetais e os planos elaborados serão encaminhados para o Banco Mundial, que 
poderá solicitar a consultores ad hoc pareceres sobre os planos elaborados. Caso os pareceres 
sejam favoráveis, o Banco Mundial valida o projeto. Cumpridos estes requisitos, o projeto estará 
apto a ser executado, incluindo a implementação das recomendações dos planos e das medidas 
mitigadoras do licenciamento, quando houver.  

Sugere-se, também, a criação de Ouvidoria, como forma de comunicação permanente com o 
público alvo, em consonância com o Plano de Comunicação. Ressalta-se que funções 
semelhantes são cumpridas pelo 0800 das Empresas, já em operação. 

As principais atividades e responsabilidades durante a Fase 2 – Formatação da Gestão 
Socioambiental do Subprojeto 

Atividades da Fase 2 – Gestão Socioambiental Entidade Responsável 

1. Fornecer requisitos para elaboração do PGSA e planos de ação complementares Eletrobrás e Banco Mundial 
2. Preparação dos estudos ambientais (RAS ou PCA) Assessoria de Meio Ambiente 
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das EDEs 

3. Elaboração do PGSA e Planos de Ação Específicos (se necessários) 
Assessoria de Meio Ambiente 
das EDEs 

4. Aprovação dos estudos ambientais OAC 

5. Pedido das Licenças Ambientais de Linhas de Distribuição e Subestação (PI) 
Assessoria de Meio Ambiente 
das EDEs 

6. Emissão das Licenças Ambientais de Linhas de Distribuição e Subestação (PI) OAC 
7. Verificação dos estudos existentes e definição de requerimentos adicionais e 
estudos complementares 

Banco Mundial 

8. Assessoria e apoio técnico ao tomador na elaboração dos estudos e planos ação Banco Mundial 
9. Verificação dos estudos adicionais, planos e licenciamento ambiental, com o 
RAS ou PCA aprovado 

Banco Mundial 

10. Validação do PGSA e Planos de Ação pertinentes Banco Mundial 

A fase de formatação da Gestão Socioambiental inicia-se após a aprovação do conjunto de 
diretrizes adicionais propostas pela Eletrobrás, atentando-se às obras já priorizadas para os 
primeiros anos do Projeto. Desta forma, estas ações deverão estar concluídas antes do início 
das obras. 

VIII.3. FASE 3 – CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

Tendo sido observadas as condições pactuadas no instrumento contratual, as EDEs do Sistema 
Eletrobrás darão início à construção das obras de linhas de distribuição, subestações e redes e 
às intervenções propostas nos ambientes urbanos, responsabilizando-se pela execução das 
ações acordadas no PGSA e respectivos Planos de Ação complementares e específicos. 

Durante a fase de obras, o empreendimento terá uma equipe dedicada para tratar dos assuntos 
socioambientais, conforme as políticas de salvaguardas aplicáveis e seus planos específicos. 
Esta equipe faz o monitoramento contínuo das atividades previstas no PGSA e seus planos de 
ação, inclusive quanto ao cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo OAC, subsidiando 
as EDEs e Eletrobrás no preparo e envio ao Banco Mundial de relatórios mensais de 
monitoramento das obras e aspectos socioambientais. 

As principais atividades e responsabilidades durante a Fase 3 são: 

Atividades da Fase 3 – Construção e Intervenções Entidade Responsável 

1. Implantação adequada do PGSA e respectivos planos de ação e sistemas de 
comunicação com população beneficiária/afetada 

Assessoria de Meio Ambiente 
das EDES 

2. Preparação de relatórios mensais de monitoramento do desenvolvimento do 
PGSA e respectivos planos de ação 

Assessoria de Meio Ambiente 
das EDES 

3. Sistema transparente de atendimento a queixas e comunicação com a 
comunidade 

Assessoria de Meio Ambiente 
das EDES 

4. Verificação do andamento do PGSA e planos de ação, conforme relatórios 
mensais da Eletrobrás e definição de medidas corretivas, quando necessário 

Banco Mundial 

5. Verificação do cumprimento das condicionantes do licenciamento ambiental e 
definição de medidas corretivas, quando necessário 

OAC 

6. Auditoria ambiental semestral independente 
Consultores contratados pela 
Eletrobrás 

7. Pedido da Licença de operação (LO) de Linhas de Distribuição e Subestações 
Assessoria de Meio Ambiente 
das EDES 

VIII.4. FASE 4 – OPERAÇÃO DAS LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO, SUBESTAÇÕES E REDES 

Com a finalização das obras de implantação das linhas de distribuição, subestações e redes, têm 
início a fase de operação das unidades, podendo ocorrer eventuais ações de fiscalização dos 
órgãos ambientais competentes para expedições ou renovações das licenças de operação das 
unidades. Eventuais problemas socioambientais serão de responsabilidade das EDEs e da 
Eletrobrás, ao custo dos mesmos. 
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As obrigações relativas às ações socioambientais das unidades constarão de cláusulas 
contratuais e, caso não sejam cumpridas pelas EDEs e Eletrobrás, o Banco Mundial poderá, 
esgotadas as soluções plausíveis, acionar os dispositivos de multa e penalização do tomador. 

As principais atividades e responsabilidades durante a Fase 4 são: 

Atividades da Fase 4 – Operação do Sistema de Distribuição Entidade Responsável 

1. Monitoramento ambiental durante a fase de operação 
Assessoria de Meio Ambiente 
das EDES 

2. Fiscalização do monitoramento e medidas corretivas OAC 
3. Apresentação ao Banco Mundial dos documentos de conformidade quanto ao 
monitoramento e medidas corretivas 

Assessoria de Meio Ambiente 
das EDES 

4. Sistema transparente de atendimento a queixas e comunicação com a 
comunidade 

EDEs e Eletrobrás 

5. Pedido da Licença de Operação (LO) de Linhas de Distribuição e Subestações (PI) 
Assessoria de Meio Ambiente 
das EDES 

6. Avaliação dos resultados alcançados pelo Projeto EDEs, Eletrobrás e Banco 
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IX. PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

A diversidade de abordagens adotadas nas EDEs qualifica o Projeto MDO-EDE como uma clara 
oportunidade de estabelecer diretrizes e procedimentos comuns às empresas no tocante à 
gestão socioambiental. Uma vez identificados os procedimentos usuais das EDEs e da 
Eletrobrás e as boas práticas do setor de distribuição, assim como o conjunto de diretrizes 
adicionais a serem adotados pelo Projeto, advindas da Política de Salvaguardas do Banco 
Mundial, faz-se possível reconhecer os principais desafios a serem assumidos pelo Programa de 
Fortalecimento da Gestão Socioambiental do Projeto, tendo-se por mote a sustentabilidade. 

IX.1. ADEQUAÇÃO ORGANIZACIONAL DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NAS EDES 

A gestão das Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás está em processo de 
reestruturação. Prevê-se a criação de uma Assessoria de Meio Ambiente, com equipe própria, 
em cada uma das EDEs, sempre vinculada ao Comitê Gestor das Empresas. 

1. GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PROJETO 

As principais instâncias previstas para a implementação da estratégia de gestão do Projeto, as 
quais devem atuar de modo articulado e integrado, são: a UGP – Unidade de Gerenciamento do 
Projeto, vinculada à Diretoria de Distribuição da Eletrobrás, responsável pela coordenação geral, 
gestão e acompanhamento do Projeto durante a sua execução, por meio da consolidação das 
informações de progresso e andamento da execução, e as Empresas de Distribuição de Energia 
Elétrica da Eletrobrás – EDE, responsável pela execução das obras e serviços no âmbito do 
Projeto, subsidiar e dar suporte a UGP, bem como fornecer as informações por ela solicitadas  

Para desempenhar as suas atividades, a UGP terá em sua estrutura organizacional um Analista 
de Meio Ambiente e um Coordenador Local, em cada EDE, que serão responsáveis por: 

• Acompanhar as ações socioambientais do Projeto nas diferentes empresas 
distribuidoras. 

Em estreita relação com os Departamentos de Meio Ambiente das EDE, caberá ao Analista de 
Meio Ambiente e ao Coordenador Local: 

• Acompanhar e orientar a execução das medidas mitigadoras exigidas nas licenças 
ambientais das intervenções propostas, quando necessário, assim como as 
recomendações das avaliações ambientais empreendidas, específicas para cada 
intervenção; 

• Acompanhar e orientar a execução dos planos de ação elegíves para cada tipologia 
de intervenção; e, 

• Acompanhar a supervisão ambiental das obras, por meio da implementação do 
Manual Ambiental de Obras. 

Os custos dessa atividade gerencial estão incluídos no Componente de Fortalecimento 
Institucional. Os custos específicos das medidas mitigadoras propostas ou planos de ação 
específicos deverão constar dos respectivos projetos, como parte integrante da intervenção 
proposta. 

A seguir são apresentadas as principais funções referentes à Gestão Socioambiental do Projeto: 

• Coordenação de Gestão Socioambiental: exercida pela UGP, apoiada pela EDE; 

• Supervisão Ambiental de Obras: exercida pelas EDE, que serão responsáveis pela 
fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao 
Manual Ambiental de Obras e às medidas mitigadoras indicadas nas licenças 
ambientais e no conjunto de ações detalhadas no presente Plano de Gestão 
Socioambiental; e, 
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• Planejamento Ambiental de Obras: as ações de planejamento ambiental das obras 
são de responsabilidade das empresas construtoras que deverão seguir o Manual 
Ambiental de Obras e implementar as medidas mitigadoras constantes das licenças 
ambientais e do Edital de Contratação de obras. 

2. MONITORAMENTO  

O monitoramento ambiental contínuo fornece informações sobre aspectos ambientais chave do 
Projeto, particularmente sobre os seus próprios impactos e a eficácia das medidas mitigadoras 
adotadas. Essas informações permitem avaliar o sucesso das medidas mitigadoras como parte 
das atividades de supervisão do Projeto, e possibilitam, ademais, a adoção de medidas 
corretivas quando necessário. Especificamente, a seção de monitoramento no Plano de 
Avaliação Ambiental fornece: 

• A descrição específica e detalhes técnicos das medidas de monitoramento, os 
parâmetros a serem medidos, métodos a serem utilizados, locais de amostragens, 
freqüência das medições, limites de detecção, definição de patamares indicadores 
da necessidade de medidas corretivas; 

• Os procedimentos de monitoramento e de elaboração de relatórios para: (i) 
assegurar a detecção célere das condições que necessitam de medidas mitigadoras 
especificas; (ii) fornecer informações sobre o progresso e resultados das medias 
mitigadoras. 

 

IX.2. POLÍTICA DA SUSTENTABILIDADE DAS EDES 

A busca pela sustentabilidade visa assegurar o crescimento e a continuidade das empresas, 
tornando-as competitivas em seu mercado de atuação, com a rentabilidade esperada pelos 
acionistas e atendendo às necessidades das demais partes interessadas. Promover a 
sustentabilidade significa repensar não só produtos, tecnologias e processos, mas também o 
modelo de gestão socioambiental frentes aos negócios das empresas. 

O papel da inovação, por outro lado, é fator promotor de mudanças, elevando o desempenho da 
organização. O conceito da inovação, quando aplicado no contexto das organizações, nasce da 
prática exercida não apenas com a finalidade de geração de valor econômico, mas também de 
valor socioambiental. Quando a inovação vem associada ao adjetivo sustentável, não apenas 
com o sentido da capacidade de sobreviver, crescer e perpetuar da organização, mas abrigada 
por políticas e iniciativas de respeito à sociedade e ao meio ambiente, por meio de uma prática 
deliberada e sistemática de enfrentamento e superação de desafios, essa organização será 
reconhecida pelo binômio inovadora sustentável. 

A sustentabilidade é hoje o maior motor da inovação. A busca da sustentabilidade não precisa 
ser um ônus para as empresas, como muitos gestores julgam ser. Aliás, tornar a empresa 
ecologicamente correta pode reduzir custos e aumentar a receita. É por isso que a 
sustentabilidade deve ser a base da inovação. Estudos realizados por Nidumolu (2009) revelam 
que empresas que já iniciaram esse percurso passam por estágios distintos de mudanças. Em 
cada um enfrentam desafios distintos e precisam cultivar novos recursos para superá-los. Uma 
adaptação deste modelo proposto, tomando-se por base os estudos de avaliação socioambiental 
ora apresentados, é sugerida como ponto de partida para a elaboração de um Programa de 
Fortalecimento da Gestão Socioambiental nas empresas de distribuição do Sistema Eletrobrás. 
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1º ESTÁGIO: Encarar respeito às Normas como Oportunidade 

Os primeiros passos de uma empresa rumo à sustentabilidade normalmente decorrem da 
legislação. É árduo o caminho de adequação às normas: as leis ambientais variam de acordo 
com o país, o estado ou a região e até a cidade. É tentador se limitar a respeitar os padrões em 
ambientes mínimos até quando der. É mais inteligente, contudo, observar as normas mais 
rígidas – e antes que seja obrigatório. As empresas pioneiras ganham considerável vantagem no 
que tange ao fomento da inovação. Uma empresa que busque se adequar a novas normas 
ganha mais tempo para testar materiais, tecnologias e processos. 

2º ESTÁGIO: Tornar a Cadeia de Valor Sustentável 

Tendo aprendido a seguir o ritmo das normas, a empresa assume uma postura mais proativa na 
arena ambiental. O passo seguinte é reduzir o consumo de recursos não renováveis, como 
carvão, petróleo e gás natural e de recursos renováveis como água e madeira. Neste estágio, o 
de tornar a cadeia de valor sustentável, a empresa seleciona os fornecedores e varejistas dentre 
os que ofereçam condições para criar insumos e componentes que não agridam o meio 
ambiente e para reduzir resíduos. 

3º ESTÁGIO: Criar Produtos e Serviços Sustentáveis 

A sustentabilidade na prestação de serviços de energia elétrica começa pela oferta de energia de 
qualidade e com satisfatório grau de confiabilidade. Parcela considerável do público consumidor, 
tanto de baixa ou de alta renda, seja para o uso residencial ou comercial, prefere contar com 
estes elementos essenciais, e até pagam com satisfação pelo serviço de qualidade recebido. 
Serviço ainda mais valorizado como ambientalmente correto é a distribuição de energia limpa, 
com qualidade e confiabilidade. 

Tabela 23 - Desafios, Competências e Oportunidades da Sustentabilidade 

1º Estágio: 
Encarar respeito às 

normas como 
oportunidade 

Principal desafio: 
Garantir que conformidade com normas vire oportunidade para a inovação 

Competências necessárias: 
Capacidade de trabalhar com outras empresas, para implantar soluções criativas 
Capacidade de prever e influenciar regulamentação 

Oportunidade de inovação: 
Promover parcerias entre EDEs e agentes ambientais e de C,T&I para provar tecnologias, 
materiais e processos sustentáveis 

2º Estágio: 
Tornar a cadeia de 
valor sustentável 

Principal desafio: 
Aumentar eficiência de toda a cadeia de valor 

Competências necessárias: 
Domínio de técnicas como gestão de carbono e avaliação do ciclo de vida 
Capacidade de reformular operações para usar menos energia, poluir menos e gerar menos 
detritos 
Capacidade para garantir que fornecedores e varejistas também se tornem social e 
ambientalmente corretos 

Oportunidade de inovação: 
Desenvolver fontes sustentáveis de matéria-prima e componentes 
Aumentar o uso de fontes de energia limpa 
Achar usos inovadores para produtos descartados 

3º Estágio: 
Criar produtos e 

serviços sustentáveis 

Principal desafio: 
Criar produtos e serviços sustentáveis para não agredir o meio ambiente 

Competências necessárias: 
Capacidade de entender que produtos ou serviços agridem mais o meio ambiente 
Capacidade de conquistar apoio público real com produtos e serviços sustentáveis 
Capacidade gerencial para aumentar escala do suprimento de matéria-prima verde e da 
manufatura de produtos 

Oportunidade de inovação: 
Criar novas técnicas para o planejamento e gestão ambiental 
Criar novos procedimentos nas fases de planejamento, construção e operação de sistemas 
Criar novas técnicas de comunicação e interação social 
Criar novos produtos, novas tecnologias e novos suprimentos 
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IX.2.1. CONTEXTO ATUAL DAS ORGANIZACIONAIS E PRINCIPAIS DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS 

Há importantes desafios a serem reconhecidos e assumidos pelo setor de distribuição, 
especialmente quando se avaliam aspectos ligados aos passivos ambientais do sistema de 
distribuição de energia. 

Como ponto de partida, é preciso reconhecer que há unidades do sistema em operação que não 
se encontram em conformidade com a legislação ambiental brasileira. Assumir o desafio de 
enquadrá-las nos marcos ambientais legais é uma tarefa que demanda a capacitação de 
recursos humanos para o seu pleno atendimento. 

Recentemente, foi feito um grande esforço por parte da Eletrobrás no reconhecimento destes 
passivos e são muitas as empresas de distribuição federalizadas que apresentam passivos, não 
somente vinculados a não conformidade legal de suas unidades, mas também relativos à 
ocupação indevida de faixas de servidão ou ainda com problemas relacionados a eventuais 
vazamentos de óleos de transformadores (óleo mineral isolante) e estocagem de PCBs. 

Considerando que a degradação ambiental é uma perda econômica resultante de uma 
ineficiência gerencial, o Sistema de Gestão Ambiental - SGA deve contemplar os princípios de 
modelos, que permitam o gerenciamento eficiente e eficaz quanto à coleta de informações e 
mensuração dos dados, como instrumentos essenciais à tomada de decisão. Paralelamente, 
todo o quadro de pessoal da empresa deve se incorporar as diretrizes e boas práticas constantes 
do SGA. 

Um sistema de gestão eficaz, capaz de evitar o ônus decorrente da degradação do meio 
ambiente por poluição, deve trabalhar com, pelo menos, os 4 (quatro) componentes principais: 

• Prevenção: conjunto de ações específicas com o objetivo de proteger o meio ambiente, 
por evitar qualquer agressão antrópica, ou até mesmo provocada pela natureza; 

• Monitoramento: conjunto de ações que visam a acompanhar o desempenho das 
atividades potencialmente poluidoras; 

• Recuperação: conjunto de ações que visam resgatar o estado do ambiente degradado, 
deixando o mais próximo possível de suas condições originais; e, 

• Reciclagem de resíduos: conjunto de ações que objetivam permitir a reutilização de 
produtos, de modo a diminuir os problemas com emissão de poluentes. 

Segundo sua origem, o passivo ambiental pode ser de natureza normal – que pode ser 
controlado, previsto e mensurado; e anormal – decorrente de sinistros ou acidentes, portanto, 
não previstos, não controlados, como os eventos da natureza – furacões, terremotos, etc.  

Conceitos, características e formas de classificação de passivo ambiental são expressos por 
vários teóricos, mas sempre numa linha de pensamento, a de que o passivo ambiental, nem 
sempre se origina de ações no passado. Segundo Tinoco e Kraemer (2004), “podem originar-se 
de atitudes ambientalmente responsáveis, como as decorrentes da manutenção de um sistema 
de gerenciamento ambiental, os quais requerem pessoas para sua operacionalização”. 

Ainda sob a conceituação teórica, de acordo com os autores Ribeiro e Gonçalves (2002): 
“constituem-se obrigações ambientais, aquelas decorrentes de compras de ativos ambientais, de 
elementos consumidos durante o processo de produção e aqueles provenientes de penalidades 
impostas às organizações por infração à legislação ambiental, por danos ao meio ambiente e à 
propriedade de terceiros”.  

Convergem as conceituações para a capacidade técnica dos operadores e gestores do sistema 
de gerenciamento ambiental, para antecipar, monitorar, e recuperar os ativos para a reciclagem, 
antes de se tornarem passivos e componentes de significativas perdas econômicas, pela 
aplicação das leis ambientais. 

O Setor Elétrico Brasileiro tem desenvolvido esforços para incorporar os aspectos ambientais 
como variável de decisão desde as etapas iniciais do processo de planejamento de seus 
empreendimentos. Entretanto, no planejamento de longo prazo da Eletrobrás, a priorização da 
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construção de empreendimentos futuros não considerava o valor das externalidades ambientais. 
Ciente desta deficiência, a Eletrobrás tomou a iniciativa de encomendar o estudo “Metodologia 
da valoração das externalidades ambientais da geração hidrelétrica e termelétrica com vistas a 
uma incorporação no planejamento de longo prazo do setor elétrico”, realizado pela Fundação 
COPPETEC para o Consórcio IESA/PROMON/THEMAG/ENGEVIX. Este esforço é uma 
continuidade dos trabalhos iniciados em 1991, pelo Comitê Coordenador das Atividades de Meio 
Ambiente do Setor Elétrico – COMASE, que criou o Grupo de Trabalho Custos Ambientais - 
GTCA. Este propôs um conceito de custo socioambiental que atendesse às características do 
Setor Elétrico Brasileiro e em seguida elaborou instrumentos e mecanismos para se proceder no 
orçamento dos referidos custos.  

Há, ainda, um conjunto de temas prioritários a serem enfrentados pelas EDEs do Sistema 
Eletrobrás, relativos ao estudo de alternativas para o parque térmico de Manaus. O atendimento 
às muitas comunidades do Norte do país poderia ser foco de investimentos e incentivos na 
geração de fontes de energia renováveis, a exemplo de usinas à base de biomassa ou outras 
tecnologias, com suprimento da demanda local eventualmente também associada a projetos 
sociais de geração de trabalho e renda.  

No começo da década de 80, o uso de PCBs (bifenil policlorados) como óleos de 
transformadores foi proibido pela legislação brasileira; e muitos anos se passaram até que o seu 
uso fosse completamente eliminado nas companhias distribuidoras. Atualmente, o uso de óleo 
mineral isolante é amplamente aceito, porém deve estar combinado ao adequado manejo, dado 
o seu poder de contaminação de solos e águas, quando da ocorrência de vazamentos. A 
COELCE, empresa de distribuição cearense, desenvolveu em parceria com instituições de C,T&I 
do Estado, o primeiro transformador de distribuição que se utiliza de óleo vegetal isolante; e está 
atuando oficialmente, de forma piloto, desde 2008 com transformadores que se utilizam deste 
óleo vegetal 100% brasileiro. Trata-se de um óleo completamente biodegradável, garantindo que, 
em caso de vazamento, em uma semana não existirá mais resíduo, enquanto os de origem 
mineral persistem por um longo período. Outra característica do óleo é ser menos inflamável do 
que os derivados do petróleo, diminuindo os riscos de explosões e acidentes na rede elétrica. 

No tocante à gestão ambiental das empresas, a Eletrobrás também realizou estudos recentes 
que apontam as principais carências do setor, não só pela ausência de uma estrutura 
organizacional exclusivamente dedicada à gestão socioambiental, mas também pela 
precariedade de pessoal técnico especializado vinculado à instituição. Atualmente, o quadro 
técnico das empresas, além de reduzido e com nível de especialização reduzido, é formado 
majoritariamente por profissionais terceirizados. 

IX.2.2. RESULTADOS DO PROJETO DE MELHORIA DE DESEMPENHO OPERACIONAL DAS EDES 

Alcançar um padrão de excelência sustentável e competitivo impõe o comprometimento das 
empresas de distribuição com a obtenção de resultados. O principal resultado é: 

• Oferta de energia de qualidade com confiabilidade, núcleo central do Projeto; e, 
• Melhoria nos sistemas de gestão ambiental das EDEs federalizadas. 

Outros resultados esperados são: 

• No curto prazo, a capacitação e treinamento de membros da equipe da Assessoria 
Ambiental das EDEs; 

• No médio e longo prazos, a formulação de uma Política de Gestão Ambiental para o Setor 
de Distribuição de Energia Elétrica, apoiada por um conjunto de Manuais, contendo as 
principais diretrizes e procedimentos a serem assumidos pelas EDEs do Sistema 
Eletrobrás; assim como, a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental. 

As intervenções propostas pelo Projeto MDO-EDE traduzem estas frentes de atuação, por meio 
das ações de melhoria da qualidade do serviço; da redução de perdas técnicas e não-técnicas, 
ações de regularização do fornecimento de energia em comunidades de baixa renda. A inclusão 
social é uma conseqüência inevitável das intervenções em perdas não-técnicas, com obras de 
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regularização do fornecimento de energia para consumidores de baixa renda, em áreas urbanas 
consolidadas, previstas para todos os estados - sede das EDEs. 

A adoção de critérios socioambientais na definição dos traçados das linhas de distribuição de AT 
propostas, com o uso compartilhado de faixas de domínio de rodovias e/ou de servidão de linhas 
já existentes, minimiza fortemente a demanda por desmatamento de florestas nativas, 
especialmente no bioma amazônico, grande vilão na emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
no Brasil. Tais ações, assim como o descomissionamento de usinas térmicas de produtores 
independentes, podem viabilizar até mesmo a geração de receitas adicionais advindas da 
comercialização de créditos de carbono. 

Especialistas e executivos do setor energético afirmam que o uso de energia limpa no Brasil 
permitiria criar uma espécie de selo verde que diferenciaria nossos produtos lá fora, vendendo 
produtos com selo “Clean Energy Inside”, apelo especialmente sensível aos produtos vendidos 
pelas indústrias amazônicas. 

Há claras demandas para capacitação e treinamento de pessoal técnico e gerencial em 
atividades relativas ao planejamento e gestão socioambiental das empresas. 

Neste aspecto, o caminho sugerido é o da busca pela certificação na norma ISO 14001, que 
dispõe sobre os Sistemas de Gestão Ambiental – Especificação e Diretrizes, definindo o SGA 
como “a parte do sistema global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, 
responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, 
implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental”. 

As organizações precisam dispor de sua Política de Gestão Ambiental e de uma estrutura de 
SGA de avaliação periódica de seus objetivos e resultados. Na prática, significa a incorporação 
de considerações ambientais no dia-a-dia das funções e decisões gerenciais. Em outras 
palavras, o SGA é definido como um ciclo contínuo de planejamento, implementação, análise 
crítica e melhoramento das ações de uma organização nas obrigações ambientais. 

A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, notadamente no setor energético, pode 
representar um elenco de benefícios, quais sejam: 

• Controle do desempenho ambiental e promoção de sua melhoria; 
• Redução de incidentes; 
• Redução de casos que impliquem em responsabilidade civil; 
• Diminuição de desperdício de materiais e conservação de energia; 
• Maior facilidade na obtenção de licenças e autorizações; 
• Melhoria das relações com outras organizações, em especial com os agentes 

reguladores; 
• Satisfação de critérios de investidores com conseqüente aumento da possibilidade de 

acesso a financiamentos; 
• Aumento da capacidade de coletar e comunicar informações sobre desempenho 

ambiental; 
• Aumento da capacidade de coletar e comunicar dados de desempenho ambiental; e, 
• Melhoria da imagem da organização no mercado. 

A Eletrobrás já atua como mantenedora do CB 25 – Comitê Brasileiro nos sistemas de Gestão da 
Qualidade, Garantia da Qualidade e Avaliação de Conformidade. É também mantenedora do CB 
38 – que objetiva organizar as sugestões das instituições brasileiras na formulação das normas 
da série ISO 14000, referente a sistemas de gestão ambiental, auditorias ambientais, rotulagem 
ambiental, avaliação do desempenho ambiental, avaliação do ciclo de vida e terminologia 
adequada.  

Além de experiências significativas na série de normas ISO 9000 e TQM - Total Quality 
Management, referentes à gestão da qualidade pelas empresas de modo geral, a Eletrobrás vem 
estimulando suas subsidiárias a obter certificações, bem como seus fornecedores, com vistas à 



Relatório de Avaliação Socioambiental – Versão Preliminar 
Projeto de Melhoria do Desempenho Operacional das Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás 

129 

harmonização de procedimentos e à melhoria de desempenho nas questões sociais e 
ambientais, inclusive. 

A certificação de responsabilidade social SA 8.000, norma editada pela SAI – Social 
Accountability International, baseada nas Convenções da Organização Mundial do Trabalho – 
OIT, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e das diretrizes de responsabilidade social 
emanadas pela Organização das Nações Unidas, visa à competitividade no viés da 
Conformidade Social. Especifica requisitos de responsabilidade social que permitem às 
organizações: 

• Desenvolver, manter e executar políticas e procedimentos com o objetivo de gerenciar os 
temas de controle ou influência das organizações; 

• Demonstrar para as partes interessadas - stakeholders, que as políticas, procedimentos e 
práticas estão em conformidade com os requisitos da responsabilidade social. 

Os requisitos de responsabilidade social definidos pela SA 8000, como boa prática de gestão, e 
já incorporados por várias companhias de distribuição de energia elétrica, abrangem critérios 
para adoção das empresas, nos parâmetros a seguir resumidos: 

• Trabalho infantil – não se envolver ou apoiar a utilização de trabalho infantil; 
• Trabalho forçado – não se envolver ou apoiar a utilização de trabalhos forçados; 
• Saúde e segurança do trabalhador – proporcionar ambiente de trabalho seguro e 

saudável; tomar medidas adequadas para prevenir acidentes e danos à saúde do 
trabalhador; nomear representante da alta administração responsável pela saúde e 
segurança de todos os empregados, bem como responsável pela implementação dos 
elementos de Saúde e Segurança da norma SA 8000; 

• Liberdade de associação e direito à negociação coletiva – respeitar o direito de todos os 
empregados de formarem e associarem-se a sindicatos de trabalhadores de sua escolha, 
e de negociarem coletivamente; 

• Discriminação – não se envolver ou apoiar a discriminação da contratação, remuneração, 
acesso a treinamento, promoção, encerramento de contrato ou aposentadoria, com base 
em raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, gênero, orientação sexual, 
afiliação política, ou idade; 

• Práticas disciplinares – não se envolver ou apoiar a utilização de punição corporal, mental 
ou coerção física e abuso verbal; 

• Horário de trabalho – cumprir com as leis e com os padrões aplicáveis sobre o horário de 
trabalho; 

• Remuneração – assegurar que os salários pagos por uma semana de trabalho devem 
satisfazer a pelo menos os padrões mínimos da indústria e ser suficientes para atender 
às necessidades básicas dos empregados e proporcionar alguma renda extra; 

• Sistemas de Gestão – a alta administração deve definir a política da empresa quanto à 
responsabilidade social e assegurar o comprometimento em conformidade com as leis 
nacionais e outras leis aplicáveis, com os requisitos que a empresa subscrever e a 
respeitar os instrumentos internacionais e suas interpretações, em melhoria contínua. 

Dentre as exigências da SA 8000, os mecanismos de Conformidade Social constantes no 
Sistema de Gestão devem ser amplamente comunicados e acessíveis a todos colaboradores 
internos, em todos os níveis; plenamente documentada e publicamente disponível. A alta 
administração deve, periodicamente, analisar criticamente a adequação, aplicabilidade e 
contínua eficácia da política da empresa, estabelecendo os critérios para programas de 
treinamento, conscientização e capacitação necessários à eficácia dos sistemas implementados, 
em atendimento à política da empresa e aos requisitos da SA 8000. 

Como ferramenta de gestão organizacional, a Eletrobrás já adota o sistema de gestão Balanced 
Scorecard. Segundo seus idealizadores, Kaplan e Norton (1991), é uma técnica que visa à 
integração e balanceamento de todos os principais indicadores de desempenho existentes em 
uma empresa, desde os financeiros/administrativos até os relativos aos processos internos, 
estabelecendo objetivos da qualidade (indicadores) para funções e níveis relevantes dentro da 
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organização, ou seja, desdobramento dos indicadores corporativos em setores, com metas 
claramente definidas.  

O Balanced Scorecard é baseado em quatro perspectivas (financeira, clientes, processos 
internos e aprendizado/crescimento), formando um conjunto coeso e interdependente, com seus 
objetivos e indicadores se inter-relacionando e formando um fluxo ou diagrama de causa e efeito 
que se inicia na perspectiva do aprendizado e crescimento e termina na perspectiva financeira. 
Assim, esse modelo traduz a missão e a estratégia de uma empresa em objetivos e medidas 
tangíveis. As medidas representam o equilíbrio entre os diversos indicadores externos (voltados 
para acionistas e clientes), e as medidas internas dos processos críticos de negócios (como a 
inovação, o aprendizado e o crescimento).  

A sigla BSC, pode ser traduzida para Indicadores Balanceados de Desempenho, vez que não se 
restringe unicamente ao foco econômico-financeiro, mas as organizações também se utilizam 
para focar ativos intangíveis como o desempenho de mercado junto a clientes, desempenhos 
dos processos internos e pessoas, inovação e tecnologia. Este conjunto de indicadores alavanca 
o resultado almejado pelas organizações de criação de valor futuro. 

IX.3. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

Identificam-se, a seguir, um conjunto de ações transversais aos desafios propostos pela agenda 
de sustentabilidade. 

IX.3.1. PROGRAMAS DE TREINAMENTO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

A implantação de programas de treinamento em planejamento e gestão socioambiental em 
empresas de distribuição do Sistema Eletrobrás visa aumentar a capacidade de gestão do corpo 
gerencial e técnico. Encontra-se elencado a seguir um rol de cursos e treinamentos a serem 
oferecidos, no conjunto das atividades propostas para o Fortalecimento Institucional na Gestão 
Socioambiental das EDEs. 

 

Tabela 24 – Boas Práticas de Gestão Ambiental no Setor de Distribuição de Energia 

Boas Práticas de Gestão Ambiental no Setor de Distribuição de Energia 

Objetivo 
Reconhecer as boas práticas do planejamento e gestão ambiental no setor de distribuição de 
energia, incluindo práticas nacionais e internacionais, quando pertinente 

Programa 

Panorama atual da gestão socioambiental em empresas de distribuição de energia 
Tendências do setor de distribuição na gestão socioambiental 
Procedimentos usuais das EDEs nas fases de planejamento, construção e operação de sistemas 
de distribuição 
Visitas técnicas às EDEs pré-selecionadas para o reconhecimento in loco de boas práticas 
adotadas na gestão socioambiental das empresas 

Resultados 
Capacitação de gestores e técnicos das Assessorias de Meio Ambiente das EDEs 
Elaboração de Guia de Boas Práticas do Setor de Distribuição de Energia (Linhas de 
Distribuição, Subestações associadas e Redes de Distribuição) 

 

Tabela 25 – Legislação Ambiental Aplicada ao Setor de Distribuição de Energia 

Legislação Ambiental Aplicada ao Setor de Distribuição de Energia 

Objetivo 
Adquirir noções gerais sobre a legislação ambiental federal e estadual, bem como dos aspectos 
legais específicos dos diversos recursos naturais: ar, água, solo, flora e fauna 

Programa 

Sistema normativo ambiental 
Meio ambiente nas constituições federal e estadual 
Política Nacional de Meio Ambiental 
Lei de Crimes Ambientais 
Licenciamento ambiental estadual 
Atuação dos órgãos ambientais competentes 
Proteção da fauna e flora 
Legislação de ar, águas (superficiais e subterrâneas) e solo 
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Resultados 

Capacitação de gestores e técnicos do NGSA, com pessoal do quadro técnico da área ambiental 
das EDEs 
Elaboração de Guia Básico para Licenciamento Ambiental de Sistemas de Distribuição de 
energia (Linhas de Distribuição e Subestações associadas) 

 

Tabela 26 – Avaliação da Qualidade Ambiental de Sistemas de Distribuição de Energia 

Avaliação da Qualidade Ambiental de Sistemas de Distribuição de Energia 

Objetivo 
Adquirir conhecimento sobre sistemas de gestão ambiental em companhias distribuidoras de 
energia 

Programa 

Reconhecimento dos Sistemas de Gestão Ambiental aplicados e em curso, em diferentes 
empresas de distribuição de energia 
Avaliação dos resultados alcançados pela implantação de SGA nas empresas 
Definição de um roteiro mínimo padrão para a implantação de SGA em EDEs 

Resultados 

Capacitação de gestores e técnicos do NGSA, com pessoal do quadro técnico da área ambiental 
das EDEs 
Elaboração de Guia Básico para Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental em Empresas 
de Distribuição de Energia (Linhas de Distribuição e Subestações associadas) 

 

Tabela 27 – Gestão Ambiental no Manejo de Resíduos Perigosos 

Gestão Ambiental no Manejo de Resíduos Perigosos 

Objetivo 
Adquirir conhecimento sobre aspectos de prevenção de acidentes, envolvendo o manejo de 
resíduos perigosos (óleos utilizados em transformadores e descarte de equipamentos 
contaminados) 

Programa 

Legislação aplicável ao manejo de resíduos perigosos 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e a adoção de critérios de logística reversa 
Ações fiscalizadoras no manejo de resíduos perigosos 
Consequências ao homem envolvendo acidentes no manejo de resíduos perigosos 
Responsabilidades provenientes de acidentes envolvendo o manejo de resíduos perigosos 
Procedimentos de gerenciamento ambiental em emergências químicas 
Investigação conclusiva 
Estudos de caso – análise crítica 

Resultados 

Capacitação de gestores e técnicos do NGSA, com pessoal do quadro técnico da área ambiental 
das EDEs 
Elaboração de Guia Básico para Manejo de Resíduos Perigosos no setor de distribuição de 
energia 

 

Tabela 28 – Procedimentos para Atuação no Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

Procedimentos para Atuação no Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

Objetivo 
Reconhecer técnicas e procedimentos adequados no manejo de resíduos perigosos 
Adquirir conhecimento sobre gerenciamento de áreas contaminadas 

Programa 

Noções sobre prevenção e controle da contaminação de solos e águas subterrâneas 
Aspectos legais 
Gerenciamento de áreas contaminadas 
Técnicas de investigação de áreas contaminadas 
Avaliação preliminar 
Investigação confirmatória 
Investigação conclusiva 
Avaliação de risco 
Comunicação de risco 
Remediação de áreas contaminadas 

Resultados 

Capacitação de gestores e técnicos do NGSA, com pessoal do quadro técnico da área ambiental 
das EDEs 
Adoção de projeto piloto para remedição de área contaminada, se necessário 
Elaboração de Guia Básico para Gerenciamento de Áreas Contaminadas 
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Tabela 29 – Programa de Gerenciamento de Risco 

Programa de Gerenciamento de Risco 

Objetivo 
Adquirir orientações para elaboração dos itens que compõem um programa de gerenciamento de 
risco - PGR, dentro do contexto do Licenciamento Ambiental 

Programa 

Introdução e reconhecimento de normas usuais e boas práticas do setor 
Escopo mínimo do PGR 
Escopo complementar 
Plano de ação de emergência 
Exercícios e estudo de caso 

Resultados 
Capacitação de gestores e técnicos do NGSA, com pessoal do quadro técnico da área ambiental 
das EDEs 
Manual Ambiental de Gerenciamento de Risco no Sistema de Distribuição 

 

IX.3.2. AÇÕES DE PARCERIAS COM AGÊNCIAS AMBIENTAIS E AGENTES DE P&D 

Estão previstas a construção de parcerias e a celebração de convênios com agências 
ambientais, de reconhecida atuação em âmbito nacional, para realização das atividades de 
capacitação e treinamento de gestores e técnicos ambientais vinculadas às EDEs. A título de 
ilustração, a CETESB – Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São 
Paulo, conta com uma ampla agenda de cursos e treinamentos oferecidos regularmente pelo 
Setor de Transferência de Conhecimento Ambiental. 

Ações de articulação institucional e capacitação em C,T&I – Ciência, Tecnologia e Inovação 
também fazem parte do Programa de Fortalecimento da Gestão Socioambiental do Projeto, com 
a celebração de convênios com instituições de ensino superior e outras instituições de P&D – 
Pesquisa e Desenvolvimento, com reconhecida atuação nacional, em pesquisa e 
desenvolvimento de produtos inovadoras associados ao setor de distribuição de energia. A título 
de ilustração, cita-se a Universidade Federal do Ceará em convênio com a PADETEC – Parque 
de Desenvolvimento Tecnológico, com recentes avanços no desenvolvimento de 
transformadores de distribuição com óleo vegetal. Há, ainda, demandas específicas de P&D 
visando o desenvolvimento de novos produtos e mercados pela adequada reutilização e 
reciclagem de materiais de desmanche de equipamentos utilizados nos sistemas de distribuição, 
como, por exemplo, o reuso de medidores de tecnologia obsoleta e outros equipamentos que 
serão trocados segundo as atividades previstas em controle de perdas técnicas e não-técnicas. 

Prevê-se, também, a realização de eventos e seminários que ajudem a promover ações de 
eficiência energética, por meio da conscientização da necessidade de troca de lâmpadas e 
equipamentos refrigeradores (geladeiras) antigos, à semelhança do programa Agente CEAL já 
em operação. Replicar boas práticas de gestão socioambiental do setor traz resultados eficientes 
e no curto prazo. 

Vale ressaltar a Lei n. 999/2000, que responde pela implantação do Programa de Eficiência 
Energética e Pesquisa e Desenvolvimento no setor elétrico. Há gestores e técnicos da Eletrobrás 
dedicados ao tema, com ações previstas em todas as EDEs do Sistema. 

IX.3.3. PROGRAMA DE ESTUDOS PARA O EQUACIONAMENTO DE PASSIVOS AMBIENTAIS 

Apresenta-se, a seguir, uma seleção inicial de temas prioritários para serem tratados nas EDEs 
do Sistema Eletrobrás, por meio da realização de estudos técnicos, seminários e workshops com 
especialistas do setor, agentes e instituições vinculadas e demais partes interessadas: 

• Alternativas para a gradual desativação de Usinas Termelétricas; 

• Alternativas de suprimento e fontes de energia para atendimento às comunidades 
isoladas da região Norte do país (biomassa e outras energias limpas e/ou 
renováveis); 

• Potencial a ser explorado no mercado de créditos de carbono (Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo – MDL). 
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• Ou, ainda, outros temas considerados prioritários pelos gestores e técnicos das 
EDEs. 

Registra-se, por fim, o uso da TV LUME nas ações de treinamento e capacitação de técnicos e 
gestores das EDEs do Sistema Eletrobrás. Atualmente em uso pelas empresas federalizadas, a 
TV LUME é um sistema interno de televisão e videoconferências, que vem colhendo resultados 
positivos nos últimos anos, visando, inclusive, à integração entre técnicos de diferentes EDEs, 
para que se reconheçam como pertencentes a uma mesma corporação. 

As ações de capacitação e treinamento visando o fortalecimento da gestão socioambiental das 
EDEs do Sistema Eletrobrás baseiam-se nas carências, demandas e oportunidades identificadas 
nas entrevistas com gestores locais. O Programa de Fortalecimento da Gestão Socioambiental, 
aqui indicado, é uma proposta inicial a ser pactuada e acordada entre as EDEs, a Eletrobrás e o 
Banco Mundial, cabendo a este último oferecer assistência técnica própria e de outros agentes, 
dirigida à capacitação na gestão ambiental como parte das ações de apoio à implantação do 
Projeto. 
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ANEXO 1 – Listagem das Unidades de Conservação dos Estados-Sede das EDEs 

 

Tabela 1.1 – Unidades de Conservação no Estado do Acre 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS Área (ha) 
Percentual do 

estado (%) 
PARNA  Serra do Divisor 846.633 5,5485 
FLONA  Macauã 

Santa Rosa do Purus 
São Francisco 

173.475 
230.257 
21.600 

0,1137 
0,1509 
0,0142 

ESEC  Rio Acre 84.387 0,5525 
RESEX  Alto Juruá 

Alto Taraucá 
Cazumba-Iracema 
Chico Mendes 
Riozinho da Liberdade 

506.186 
151.200 
750.795 
970.570 
325.603 

3,3169 
0,9909 
4,9200 
6,3605 
2,1339 

ARIE  Seringal Nova Esperança 2.576 0,0164 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS   
PAREST  Chandles 695.303 4,5569 
ARIE  Japlim-Pentecostes 25.000 0,1638 
RESEX  Riozinho da Liberdade 325.603 2,1339 
APA  Lago do Amapá 

Igarapé São Francisco 
5.224 
30.004 

0,0341 
0,1966 

FLOREST Antimary 
Mogno 
Rio Gregório 
Rio da Liberdade 

65.965 
143.897 
216.062 
126.360 

0,4319 
0,9424 
1,4156 
0,8278 

Fonte: Governo do Estado do Acre, Relatório Acre em Números 2007-2008. 

 

Tabela 1.2 – Unidades de Conservação do Estado de Alagoas 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS Área (ha) 
Percentual do 

Estado (%) 
APA  Costa dos Corais 413.563 1,4894 

Piaçabuçu  8.600 0,0310 
ESEC  Murici 6.116 0,0220 

Praia do Peba 280 0,0010 
REBIO  Pedra Talhada 4.469 0,0161 
RESEX  Jequiá da Praia 10.203 0,0367 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS   
APA Murici 116.100 0,4182 

Piaçabuçu  18.800 0,0677 

Marituba do Peixe 18.566 0,0669 

Catolé e Fernão Velho 8.600 0,0310 

Santa Rita 10.230 0,0368 

Fonte: Governo do Estado de Alagoas, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMARH. 

 

Tabela 1.3 – Unidades de Conservação do Estado do Amazonas 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS Área (ha) 
Percentual do 

Estado (%) 
PARNA  Jaú 

Pico da Neblina 
2.272.000 
2.200.000 

1,4464 
1,4006 

FLONA  Purus 
Tefé 

256.000 
1.020.000 

0,1630 
0,6494 
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Amazonas 
Mapiá-Inauni 
Cubate 
Urucu 
Xie 
Içana-Aiari 
Cuiari 
Içana 
Pira-Auara 
Taracuá I 
Tracuá II 
Pari Cachoeira I 
Pari Cacheira II 
Pau Rosa 
Humaitá 
Jatuarana 
Balata - Tufari 

1.573.100 
311.000 
416.532 
66.496 
407.935 
491.400 
109.518 
200.561 
631.436 
647.744 
559.504 
18.000 
654.000 
977.040 
494.090 
863.068 
521.740 

1,0002 
0,1980 
0,2652 
0,0433 
0,2597 
0,3146 
0,0697 
0,1276 
0,4020 
0,4124 
0,3562 
0,0115 
0,4164 
0,6220 
0,3145 
0,5494 
0,3321 

RESEC  Sauim-Castanheira 109 0,0001 
ESEC Anavilhanas 

Juami-Japurá 
Jutaí-Solimões 

350.018 
835.232 
288.187 

0,2228 
0,5317 
0,1834 

REBIO  Abufari 
Uatamã  

288.000 
560 

0,1832 
0,0004 

Reserva Florestal Rio Negro 3.790.000 2,4130 
RESEX  Lago do Capanã Grande 

Auati-Paraná 
Baixo Juruá 
Rio Jutaí 
Médio Juruá 

305.628 
147.597 
188.336 
276.734 
251.287 

0,1946 
0,0939 
0,1199 
0,1762 
0,1599 

ARIE  Javari Buriti 
Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais 

15.000 
3.288 

0,0095 
0,0020 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS   
REBIO  Morro dos Seis Lagos 36.900 0,0235 
PAREST  Nhamundá 

Serra do Aracá 
Rio Negro 
Setor Norte - Rio Negro 
Setor Sul – Sumaúma 
Guariba 
Sucunduri 

28.370 
1.818.700 
146.028 
157.807 
51.000 
72.296 
808.312 

0,0180 
1,1579 
0,0929 
0,1005 
0,0325 
0,4602 
0,5146 

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Mamirauá 
Anamã 
Cujubim 
Piagaçu-Purus 
Uatumã 
Aripuanã 
Bararati 

1.124.000 
2.313.000 
2.450.381 
1.008.167 
424.430 
224.290 
113.606 

0,7156 
1,4725 
1,5600 
0,6418 
0,2702 
0,1427 
0,0723 

RESEX  Catuá-Ipixuna 
Guariba 

217.486 
150.465 

0,1384 
0,0958 

APA  
Caverna do Maroaga 
Nhamundá 
Margem direita do Rio Negro – Setor Paduari/Solimões 
Margem esquerda do Rio Negro – Setor 
Aturiá/Apuazinho 
Margem esquerda do Rio Negro – Setor Tarumã-
Açu/T.Mirim 

374.700 
195.900 
566.365 
 
586.422 
 
56.793 
 

0,2385 
0,1247 
0,3605 
 
0,3733 
 
0,0361 
 

FLOREST Rio Urubu 
Maués 
Manicoré  
Aripuanã 
Sucunduri 
Apuí 

27.342 
438.440 
83.381 
336.040 
492.905 
185.946 

0,0174 
0,2791 
0,5308 
0,2139 
0,3138 
0,1184 

Fonte: Áreas Legalmente Protegidas do Estado (IPAAM, 2005) e Unidades de Conservação Federal.  
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Tabela 1.4 – Unidades de Conservação do Estado do Piauí 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS  Área (ha) 
Percentual 
do Estado 

(%) 
PARNA  Nascentes do Parnaíba 

Sete Cidades 
Serra da Capivara 
Serra das Confusões 

261.228 
6.331 
129.953 
502.411 

01,0384 
2,5170 
0,5164 
1,9974 

APA  Delta do Parnaíba  
Chapada do Araripe 
Serra da Ibiapaba 
Serra da Tabatinga 

63.393 
148.003 
1.245.301 
- 

0,2517 
0,5884 
4,9509 
- 

FLONA  Palmares 168 0,0004 
RPPN  Recanto da Serra Negra 

Fazenda do Boqueirão 
Santa Maria de Tapuã 
Fazenda Boqueirão 

179 
579 
238 
27.458 

0,0004 
0,0020 
0,0008 
0,1089 

ESEC Uruçui-uma 135.000 0,5367 
RESEX  Delta do Parnaíba 991 0,0036 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS   
PAREST  Parque Zoobotânico 

Parque das Mangabeiras 
136 
4 

0,0004 
0,0000 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

Parque Ecológico Cachoeira do Urubu 
Parque Potycabana 

7 
8 

0,0000 
0,0000 

APA  Lagoa de Nazaré 
Serra das Mangabeiras 
Rangel 
Ingazeiras 

2.310 
96.942 
26.769 
6359  

0,0091 
3,8540 
0,1062 
0,0250 

Fonte: Governo do Estado do Piauí, SEMARH e SEPLAN, 2005; IBAMA-PI. 

 

Tabela 1.5 – Unidades de Conservação do Estado de Rondônia 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS Área (ha) 
Percentual 
do Estado 

(%) 
PARNA  Campos Amazônicos 

Pacaás Novos 
Serra da Cotia 

873.570 
764.801 
283.612 

3,6767 
3,2192 
1,1937 

FLONA  Bom Futuro 
Jacundá  
Jamari  

280.000 
220.644 
215.000 

1,1786 
0,9285 
0,9050 

ESEC Cuniã 125.849 0,5295 
REBIO  Guaporé 

Jaru 
600.000 
353.335 

2,5255 
1,4871 

RESEX  Barreiro das Antas 
Lago do Cuniã 
Rio Ouro Preto 
Rio Cautário 

107.234 
55.850 
204.583 
73.818 

0,4512 
0,2349 
0,8608 
0,3106 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS   
PAREST  Candeias 

Corumbiara 
Guajará-Mirim 
Serra dos Parecis 
Serra dos Reis 
Serra dos reis (A) 

8.985 
384.055 
216.568 
38.950 
36.442 
2.244 

0,3780 
1,6163 
0,9113 
0,1637 
0,1532 
0,0093 

REBIO  Rio Ouro Preto 
Traçadal 

46.438 
22.540 

0,1953 
0,0947 

RESEX  Angelim 
Aquariquara 
Castanheira 
Curralinho 
Freijó 
Garrote 
Ipê 
Itaúba 

8.923 
18.100 
10.200 
1.758 
600 
803 
815 
1.758 

0,0375 
0,0762 
0,0429 
0,0072 
0,0025 
0,0034 
0,0034 
0,0072 



Relatório de Avaliação Socioambiental – Versão Preliminar 
Projeto de Melhoria do Desempenho Operacional das Empresas de Distribuição de Energia do Sistema Eletrobrás 

137 

Jaci Paraná 
Jatobá 
Maracatiara 
Massaranduba 
Mogno 
Rio Pacaás Novos 
Rio Preto – Jacundá 
Roxinho 
Seringueira  
Sucupira 
Pedras Negras 
Piquiá 
Rio Cautário 

191.324 
1.135 
95.103 
5.566 
2.450 
342.904 
95.300 
882 
537 
3.188 
124.409 
1.449 
146.400 

0,8052 
0,0046 
0,4003 
0,0232 
0,0101 
1,4433 
0,4011 
0,0034 
0,0021 
0,0130 
0,5236 
0,0059 
0,6162 

FLOREX  Rio Preto Jacundá 
Laranjeiras 

1.055.000 
30.688 

4,4407 
0,1288 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

Araras  
Cedro 
Gavião 
Mutum 
Periquito 
Rio Abunã 
Rio Machado 
Rio Madeira (A) 
Rio Madeira (B) 
Rio Madeira (C) 
Rio Mequéns 
Rio Roosevelt 
Rio São Domingos 
Rio Vermelho (A) 
Rio Vermelho (B) 
Rio Vermelho (C) 
Rio Vermelho (D) 
Tucano 

965 
2.567 
440 
11.471 
1.163 
62.219 
175.781 
63.812 
51.856 
30.000 
425.844 
27.860 
267.375 
38.688 
152.000 
20.215 
137.844 
660 

0,0038 
0,0105 
0,0017 
0,0480 
0,0046 
0,2618 
0,7396 
0,2685 
0,2446 
0,1263 
1,0346 
0,1170 
1,1251 
0,1625 
0,6398 
0,0850 
0,5800 
0,0025 

ESEC Antonio Mujica Nava 
Samuel 
Serra dos Três Irmãos 

18.281 
71.061 
99.813 

0,0766 
0,2989 
0,4201 

APA  Rio Madeira 6.741 0,0282 

Fonte: Instituto Socioambiental, 2009. 

 

Tabela 1.6 – Unidades de Conservação do Estado de Roraima 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS Área (ha) 
Percentual 
do Estado 

(%) 
PARNA  Monte Roraima 

Viruá 
Serra da Mocidade 

116.000 
227.011 
350.960 

0,5172 
1,0120 
1,5644 

FLONA  Roraima 
Anauá 

132.000 
259.550 

0,5885 
1,1569 

ESEC Maraca 
Caracaraí  
Niquiá  

101.312 
80.560 
286.000 

0,4516 
3,5916 
1,2751 

Reserva Florestal Parima 1.755.000 7,8243 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS   
APA  Baixo Rio Branco 1.207.650 5,3839 

Fonte: Governo do Estado de Roraima, SEPLA/FEMACT, 2007. 
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ANEXO 2 – Listagem das Terras Indígenas dos Estados-Sede das EDEs 

Tabela 2.1 – Terras Indígenas no Estado do Acre 

MUNICÍPIO ETNIA Área (ha) População 

Tarauacá Katukina - 580 
Porto Valter, M. 
Thaumaturgo, 

Arara 86.700 275 

Cruzeiro do Sul, 
Mâncio Lima 

Poyanawá 21.214 403 

Serra do Moa, Mâncio 
Lima 

Nukini 31.932 425 

Mâncio Lima Ashaninka 341.987 813 
Tarauacá Yawanawá 92.859 618 
Jordão, Breu, 
Independência, 
Humaitá, Nova Olinda, 
Carapanã, Colonia 27, 
Santa Rosa do Purus, 
Sena Madureira, Feijó 

Kaxinawá 633.213 3.964 

Fonte: Governo do Estado do Acre, Relatório Acre em Números 2007-2008. 

 

Tabela 2.2 – Terras Indígenas no Estado de Alagoas 

MUNICÍPIO ETNIA Área (ha) População 

Traipu Aconãs 40  70  
São Sebastião Karapotós - 2.189 
Porto Real do Colégio Kariris-Xocós - 1.763 
Feira Grande Jeripancó  - 1.307 
 Uassu – Cocal - 1.560 
Palmeira dos Índios Xucuri- Kariri 7.073 1.337 

Fonte: Governo do Estado de Alagoas, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMARH. 

 

Tabela 2.3 – Povos Indígenas em Manaus 

POVOS INDÍGENAS EM MANAUS ORIGEM 

Tikuna, Kokama, Cambeba 
Alto Solimões e Médio Solimões: Tabatinga, Benjamin Constant, 
Fonte Boa, Alvarães, Tefé, Santo Antônio do Iça, e outros. 

Tukano, Dessano, Tariano, Baniwa, Baré, 
Piratapuia, Wanana 

Alto Rio Negro: São Gabriel da Cacheira, Santa Isabel do Rio 
Negro, Barcelos. 

Deni Juruá: Itamarati 

Saterá Mawé, Munduruku, Mura 
Baixo Amazonas: Parintins, Maués, Barreirinha, Autazes, Nova 
Olinda do Norte, Borba. 

Apurinã Purus: Lábrea, Tapauá 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

Tabela 2.4 – Terras Indígenas do Estado de Rondônia 

MUNICÍPIO ETNIA Área (ha) População 

Nova Mamoré Pakaanova (Igarapé Lage) 107.321,17 - 

Ji-Paraná Gavião 185.533,57 - 

Nova Mamoré Pakaanova (Igarapé Ribeirão) 47.863,31 - 

• Porto Velho • Karipuna • 152.929,85 • - 

• Porto Velho • Karipuna, Karitiana • 89.682,13 • - 

• Parecis • Aikaná, Kwazá • 16.799,87 • - 
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• São Pedro 
d’Oeste 

• Isolados • 421.895,07 • - 

• Guaporé • Puruborá • 279.906,38 • - 
• São Pedro 

d’Oeste 
• Makuráp, Tupari • 236.137,00 • - 

• Guajará-Mirim • Jabuti, Makuráp • 115.788,08 • - 

• Parecis • Sakiriabar • 107.553,01 • - 

• Gaujará-Mirim • Pakaanova  • 18.120,06 • - 

• Corumbiara • Isolados • - • - 

• Chupinguaia  • Aikaná, Laiana • 116.613,36 • - 
• São Pedro 

d’Oeste 
• Uru-pa-in • 1.867.117,80 • - 

Fonte: FUNAI, 2006. 

 

Tabela 2.5 – Terras Indígenas do Estado de Roraima 

MUNICÍPIO ETNIA Área (ha) População  

Alto Alegre Makuxi 193.493,56 18.000 

Alto Alegre  5.983  

Amajari  29.698,04  

Amajari   1.769,42  

Amajari  7.627,03  

Amajari   859,12  

Boa Vista  13.572  

Caroebe Mawayana  405.698  

São Marcos Turepang - 1.000 

Jauaperi Waimiri-atroari 2.585.911 1.295 

Mapuera  Wai-wai - 500 

Alto Alegre Wapixana 16.354,07 8.000 

Alto Alegre  4.276,80  

Amajari  30.473,95  

Cantá   28.631,82  

Bonfim  43.336,73  

Bonfim  14.212,99  

Bonfim, Cantá  5.555,95  

Pacaraima  654.110  

Vista  11.626,79  

Cantá  13.014,73  

Vista  5.652,84  

Pacaraima Ingarikó - 1.170 

Alto Alegre,  Yanomami  9.664.975 15.682 

Amajari  -  

Iracema   -  

Caracarai   -  

Mucajaí  -  

Fonte: FUNAI, 2006. 
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ANEXO 3 – Figura 3.1 - Populações Quilombolas no Brasil 

Figura 3.1 – Populações Quilombolas no Brasil 

 
Fonte: Fundação Cultural Palmares, Ministério da Cultura. 
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