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1 - APRESENTAÇÃO 
 
 
Este documento trata dos estudos do Relatório de Controle Ambiental - RCA que 
subsidiará o processo de licenciamento ambiental para a fase de LP/LI para a 
implantação da Linha de Transmissão 230 KV Xinguara - Conceição do Araguaia com 
extensão aproximada de 120 km, no trecho compreendido entre a subestação 
existente  de Xinguara II até o Projeto Araguaia, com a estimativa de uma subestação 
com dois transformadores de 65/85 MVA, em atendimento ao parágrafo único do 
artigo 3º da Resolução CONAMA nº237 de 19/12/1997 e as normais técnica e legais 
aplicáveis, e ainda, conforme atendimento junto a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente -SEMAS. 
 
Estudo foi realizado por uma equipe multidisciplinar, a qual é responsável 
tecnicamente pelos resultados aqui apresentado. A itemização apresentado atende os 
requisitos solicitados pelo termo de referência -TR  emitido pela  Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Diretoria de Licenciamento Ambiental Gerência 
de Minerais Metálicos - GEMIM. 
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2 - CARACTERIZAÇÕES DO EMPREENDIMENTO 
 
 

2.1 - Informações Gerais 
 
O empreendimento Araguaia Níquel Metais contará com uma planta industrial para 
produção da liga ferro-níquel como parte do processo de lavra e beneficiamento de 
níquel, estendendo-se em direção à fronteira sudeste do estado do Pará com o estado 
de Tocantins. Este local fica a aproximadamente 45 km ao norte do município de 
Conceição do Araguaia. 
 
Estima-se que o consumo anual de energia da operação atinja 635 GWh, 
considerando uma potência instalada de 73,49 MW com produção anual de 14,5 mil 
toneladas de níquel contido em ferro-níquel. O empreendimento é previsto para operar 
por 25 anos. 
 
Para suporte à atividade principal do empreendimento prevê-se a construção da Linha 
de Transmissão 230 KV Xinguara - Conceição do Araguaia, objeto deste RCA, a ser 
implantada entre os municípios de Xinguara - PA e Conceição do Araguaia - PA, com 
extensão aproximada de 120 Km. A alimentação de energia elétrica será a partir da 
Subestação de Xinguara II, que recebe alimentação em 230 kV vinda da subestação 
Integradora a partir de dois circuitos de alimentação C1 e C2. A partir dessa, será 
construída a Linha de Transmissão 230 KV Xinguara - Conceição do Araguaia até o 
empreendimento Araguaia Níquel Metais 
 
O sistema elétrico de potência do empreendimento contará com um bay de 
alimentação da subestação da rede básica e transformador abaixador da subestação 
Araguaia Níquel, com a estimativa de uma subestação com dois transformadores de 
65/85 MVA. 
 
O Quadro 2.1-1 a seguir apresenta a demanda e consumo mensal previsto. 
 
 

QUADRO 2.1-1 - Demanda e Consumo Previstos de Energia 
 

Demanda Prevista HFP/HP (MW) CONSUMO (MWh/mês) 

73,49 52.912,8 

 
 
O traçado proposto para a linha de transmissão foi determinado considerando os 
aspectos técnicos das estações potencialmente fornecedoras de energia elétrica, o 
comprimento da linha a ser construída e os impactos financeiros e ambientais ao 
projeto. A definição da linha apresentada oferece um traçado que atende tecnicamente 
o empreendimento garantindo um baixo impacto socioambiental, uma vez que não há 
intervenções em áreas de unidades de conservação ou áreas críticas de vegetação 
fechada, assim como não há cruzamento com comunidades indígenas, quilombolas ou 
tradicionais ao longo da linha. 
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2.2 - Localização e acessos 
 
A área projetada para o traçado da futura Linha de Transmissão 230 KV Xinguara - 
Conceição do Araguaia, perpassa pelos municípios de Xinguara, Rio Maria, Floresta 
do Araguaia e Conceição do Araguaia. Todos esses municípios estão situados no 
Estado do Pará. 
 
Os acessos ao traçado de forma geral são bons, apoiados por estradas vicinais 
próximas ao caminhamento da LT. Há de se destacar a baixa presença de vegetação 
nativa e o relevo caracterizado por extensas superfícies suave-onduladas, o que se 
configuram como sendo fatores que facilitarão a construção do empreendimento e a 
abertura de acessos, onde necessário. 
 
A Figura 2.2-1, a seguir, ilustra o traçado da Linha de Transmissão 230 KV Xinguara - 
Conceição do Araguaia e as principais vias para acesso ao traçado existentes. 
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FIGURA 2.2-1 - Layout e localização 
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2.3 - Objetivos e justificativas 
 
A instalação da Linha de Transmissão 230 kV, Xinguara - Conceição do Araguaia, terá 
como objetivo alimentar o Projeto Araguaia de propriedade da Araguaia Níquel Metais 
Ltda na localidade de Conceição do Araguaia PA. 
 
O traçado para a implantação da Linha de Transmissão 230 KV Xinguara - Conceição 
do Araguaia, irá interligar as subestações de SE Xinguara II e SE Araguaia Níquel 
Metais sendo a SE Xinguara II existente e a SE Projeto Araguaia já licenciada. 
 
Como não existe infraestrutura de distribuição de energia elétrica disponível na área 
do empreendimento pela concessionária local, a empresa, por meio de investimento 
privado e dos seus recursos internos, irá empreender a implantação e operação da 
Linha de Transmissão 230 KV Xinguara - Conceição do Araguaia para viabilizar o 
processo produtivo do projeto. O Projeto Araguaia recebeu a Licença de Instalação - LI 
em dezembro de 2018 e encontra-se em atividade de instalação. 
 
O empreendimento irá gerar empregos diretos e indiretos na região, nas fases de 
implantação e operação, bem como irá gerar impostos que serão recolhidos no estado 
e na esfera municipal. 
 
 

2.4 - Alternativas construtivas e locacionais 
 
Como alternativas construtivas e locacionais, é importante enfatizar que, no Brasil, um 
novo grande consumidor possui duas possibilidades de conexão ao sistema elétrico de 
potência: conexão via rede de distribuição (69 kV e  138 kV) e conexão via rede básica 
(230 kV, 345 kV ou 500 kV). A conexão na rede de distribuição pode ser negociada 
diretamente com a concessionária de energia local. Por outro lado, a conexão à rede 
básica, é definida pelo Ministério de Minas e Energia, e para tanto, ele exige que o 
acessante apresente um estudo técnico chamado “Estudo de Mínimo Custo Global” 
(EMCG). 
 
Inicialmente, para avaliação de alternativas construtivas e locacionais, a primeira etapa 
do trabalho foi reunir com a concessionária CELPA, para apresentar o 
empreendimento e verificar as possibilidades de conexão na sua rede de distribuição 
(138 kv e 69 kV). Em resposta a esta solicitação, foi gerado pela concessionária uma 
“Nota Técnica” contemplando todas as obras e investimentos que deveriam ser 
custeados pela Araguaia Níquel Metais Ltda, para que a mesma pudesse alimentar o 
empreendimento em 138 kV. 
 
 

2.4.1 - Alternativa 1: Conexão Via Rede de Distribuição  
 
Nota Técnica: 
 
“Prevê-se o atendimento do consumidor especial Araguaia Níquel Metais Ltda, via 
sistema da CELPA, através da Subestação Xinguara, onde para tal deverá ser 
implantada uma Entrada de Linha (EL) bay, em nível de tensão de 138 kV para a 
conexão da Linha de Transmissão (LT) Xinguara - Araguaia Níquel Metais Ltda, cuja 
construção dos aproximadamente 195 km de extensão da mesma até o ponto de 
entrega de energia, onde está prevista a instalação da SE Particular do cliente”. 
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FIGURA 2.4-5 - Definição do traçado escolhido, dentre as alternativas locacionais para a Linha de Transmissão 230 
kV, Xinguara - Conceição do Araguaia 
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2.5 - Características técnicas principais 
 
Uma linha de transmissão é constituída de vários componentes, que dependem 
fundamentalmente do nível de tensão e potência a ser transmitida, definindo 
condutores, padrões estruturais, fundações, etc. Neste tópico serão descritas as 
principais especificações técnicas, linhas de traçado e as fases de planejamento da 
obra, instalação e operação do empreendimento. No Quadro 2.5-1 são apresentadas 
características técnicas da linha de transmissão em questão: 
 
 

QUADRO 2.5-1 - Especificações técnicas da LT 
 

Especificações técnicas da LT 

Tensão Nominal 230 Kv 

Tensão de Operação 230 Kv 

Comprimento aproximado da LT 120 Km 

Estruturas 
Metálicas treliçadas, autoportantes e tronco-piramidais, estaiadas, 

de circuito simples 

Estimativa do nº de estruturas 286(*) 

Altura média das torres 30 (*) 

Cabo condutor CAL 671 MCM - 37 fios - OXIGEN 

Cabos para-raios OPGW 12 FO e Aço Galvanizado 3/8” - EHS - 7 fios 

Isoladores Suspensão, vidro temperado, CB 254x146 mm, classe 12.000 kgf 

Aterramento Fio de Aço Cobreado (Copperweld) - Nº 4 AWG - disposição radial 

Número de circuitos 1 

Número de para-raios 2 

Largura da faixa de servidão 

40 m, exceto em locais de plantação de eucalipto, que deverá ser de 
80 m. Caso a LT cruze com reflorestamento, área urbana ou 

obstáculos relevantes deverá ser confirmada a largura da faixa nos 
trechos, antes da implantação do traçado. 

(*) Obs: valores estimados. Poderão sofrer alterações no projeto executivo. 

Fonte: Projeto Básico de Engenharia  SM&A  

 
 
As estruturas serão metálicas, de aço galvanizado, treliçadas, de circuito simples, 
para-raios duplo, dos tipos estaiadas e autoportantes, para 230 kV, conforme silhuetas 
e dimensões principais apresentadas no Quadro 2.5-2 e Figura 2.5-1 e Figura 2.5-2 a 
seguir: 
 

QUADRO 2.5-2 - Tipos e dimensões das estruturas 
 

TIPOS DE 

ESTRUTURAS 

DIMENSÕES (mm) 

A B C D E F 

E3 4000 2850 3800 4675 2500 7100 

S3 4000 2850 3800 - 2500 7100 

SE 5000 3350 400 3500 3000 7600 

S7 5000 3350 400 3500 3000 7600 

ST 5000 3350 400 3500 3000 7600 

A30 4400 2000 2200 5800 - - 
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10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Um dos grandes indicadores de potenciais de desenvolvimento econômico de um país 
está diretamente ligado à sua disponibilidade e consumo de energia. A energia, que é 
assim considerada como grande potencializador, também é motivo de preocupação, 
uma vez que a maioria das fontes hoje utilizadas na geração não é renovável. Partindo 
assim destes conceitos, toda a preocupação sobre melhorias e otimização dos 
sistemas já em operação e àqueles que ainda serão construídos, bem como uma 
atenção efetiva sob os aspectos socioambientais são oportunas e necessárias.  
 
Para enfrentar esse desafio e aproveitar todo o ensejo de mudanças é necessário 
orientar e catalisar esforços dos setores públicos e privados, visando uma adequada 
interação entre eles. A Araguaia Níquel Metais, subsidiária da Horizonte Minerals, está 
pleiteando o licenciamento da Linha de Transmissão 230 kV Xinguara - Conceição do 
Araguaia, que trata de uma interligação entre duas subestações de energia, a saber: 
Subestação Xinguara II já em operação e a Subestação Araguaia Níquel Metais, já 
licenciada. A interligação e distribuição irá alimentar a planta industrial para a 
produção da liga ferro-níquel do Projeto Araguaia, com licença de instalação 
concedida em dezembro de 2018.  
 
Como parte do rito do licenciamento ambiental, a Araguaia Níquel Metais elaborou os 
estudos ambientais, Relatório de Controle Ambiental - RCA e Plano de Controle 
Ambiental - PCA e irá submeter ao órgão estadual, junto a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente - SEMAS. com vistas ao licenciamento do empreendimento, 
requerendo a concomitância entre as fases de LP e LI. Os estudos foram realizados 
por uma equipe multidisciplicar, a qual se responsabiliza tecnicamente pelos 
resultados apresentados. A seguir são apresentadas as considerações finais dos 
estudos. 
 
Como abordagens iniciais e apresentadas as alternativas construtivas e locacionais do 
empreendimento, tendo como diretrizes a não interferências em reservas ambientais e 
indígenas, menor interferências em vegetações nativas, aberturas de acessos além de 
quesitos técnicos como montagens, acessos e manutenção. Buscou-se a partir das 
alternativas, a melhor opção para viabilizar o empreendimento. A distância entre os 
traçados propostos não se mostrou preponderante, uma vez que pouco se 
diferenciaram. Assim, os fatores socioambientais, técnicos e econômicos foram mais 
determinantes na seleção das alternativas. 
 
Foram detalhadas as informações sobre as necessidades da instalação do 
empreendimento, tais como quantificações de insumos, materiais e tipos de atividades 
que serão necessárias à implantação, processos de mobilização e desmobilização do 
empreendimento. As diretrizes para as atividades e na fase de planejamento passam 
por aberturas e melhoria de estradas, formas de limpeza da faixa de segurança, 
construções das estruturas e fundações das torres e àquela que são inerentes a essa 
atividade como o lançamento dos cabos e tensionamento, sinalização da linha, uma 
vez que se reduz ou elimina as chances de ocorrer incidentes. 
 
Os estudos ambientais se dividiram em três grandes meios: meio físico, meio biótico e 
meio socioeconômico, com detalhamentos das metodologias aplicas para a realização 
da diagnose ambiental. O meio físico levantou informações sobre as características 
físicas ambientais, necessárias para um correto delineamento dos estudos futuros.  
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Para um melhor entendimento da dinâmica atmosférica foram realizada  uma análise 
detalhada dos principais parâmetros meteorológicos disponíveis, como: precipitação, 
temperaturas, umidade relativa, nebulosidade, pressão atmosférica, déficit e superávit 
hídrico, velocidade e direção dos ventos. Informações como  dados climatológicos 
foram analisados e aferidos diariamente todos os parâmetros meteorológicos durante 
um período de trinta anos.  Dados sobre a precipitação demostraram que as chuvas 
ocorrem no quadrimestre dezembro a março, com um total de 1.024 mm. O 
quadrimestre mais seco corresponde aos meses de junho a setembro, somando 
aproximadamente 83 mm. Informação relevante a ser considerada pelos outros meios, 
como o biótico, que irá realizar atividades como de plantios de mudas, 
acompanhamento de supressão e depende de um bom delineamento para que 
aconteça de forma eficaz. 
 
Para a medição de ruído ambiental, foram utilizados dados secundários a partir do 
monitoramento já realizado pela Horizonte Minerals no município de Conceição do 
Araguaia e para complementar a diagnose foram inseridos dados primários, 
levantados em campo. Os resultados de acordo com as observações de campo, dos 
principais sons, identificados nos ambientes, nos pontos monitorados, foram 
constituídos por sons naturais (podendo ou não ser considerados ruídos), como sons 
produzidos por insetos (grilos e cigarras), vocalização de aves (pássaros e 
galináceos), cães e ação do vento na vegetação. Além destes sons naturais, foi 
possível identificar também, sons provenientes do tráfego em rodovias próximas, 
conversas e atividades de moradores, de máquinas e equipamentos operando nas 
propriedades próximas aos pontos de medição. 
 
As informações sobre o relevo contribuem para a determinação do melhor traçado e 
localização das torres a serem instaladas na área diretamente afetada. Os estudos 
demostraram que o relevo a ser atravessado pela Linha de Transmissão é 
caracterizado por extensas superfícies suave-onduladas, depressões densamente 
dissecadas, interrompidas eventualmente por morros residuais e planícies aluviais.  
 
Considerando as cotas altimétricas variam de 97 metros a 400 metros, predominando 
as cotas entre 150 e 200 metros, o que reforça a homogeneidade do relevo da região. 
Nesse contexto, nenhum acidente geográfico de expressão foi identificado nos limites 
da área de estudo. Outro aspecto relevante analisado pelo meio físico, corresponda ao 
potencial espeleológico da área de estudo. Segundo as metodologias aplicadas, 
avaliação multicritério, o potencial espeleológico da área. Assim, os resultados 
diagnosticaram que mais de 90% da área é classificada como de baixa, muito baixa e 
improvável. Estes resultados foram ratificados pela prospecção espeleológica onde 
não foi identificada nenhuma cavidade na área prevista, buffer de 250 metros. 
 
Quanto á hidrografia, foi levantados dados das microbacias do rio Maria e Ribeirão 
Mariazinha, microbacias dos Ribeirões Lajeado e da Ema e microbacias dos rios 
Salobro, Pau D’Arco e Arraias do Araguaia. O mapeamento trouxe as informações 
sobre o estado atual destes cursos d´água além da preservação das áreas de app. 
Para uma síntese sobre o comportamento destes cursos d’água e importância em 
cenário local, foi realizado o mapeamento das nascentes e sua contribuição. Os 
resultados demonstraram que grande parte das nascentes inventariadas apresenta 
algum tipo de uso da água. Dentre eles se destaca o uso para dessedentação animal 
presente em 87% das nascentes mapeadas. Para este percentual, foram consideradas 
as nascentes temporárias, sendo que a sua maior parte está localizada em áreas de 
pastagem de livre acesso ao gado. Nenhum consumo humano direto das nascentes 
registradas foi identificado. 
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O meio biótico foi subdividido em estudos da flora e fauna presentes nas áreas de 
estudo do empreendimento. A flora realizou os estudos florísticos, classificando as 
espécies registradas ao longo da faixa de servidão do empreendimento. Deste modo, 
foram registradas 153 espécies, distribuídas em 56 famílias botânicas. 
 
A fauna abordou os estudos sob a ótica da avaliação ecológica rápida (AER), que a 
partir das atividades de campo foi possível avaliar e trazer uma diagnose assertiva 
sobre o ambiente de estudo. Foram abordados quatro subgrupos faunísticos a saber: 
mastofauna terrestre, avifauna e herpetofauna. A mastofauna identificou sete espécies 
classificadas em algum tipo de ameaça que frequentam os ambientes. Apesar do 
notório predomínio das matrizes antrópicas como as pastagens e as monoculturas de 
abacaxi os poucos remanescentes florestais existentes na região constituem-se de 
importantes nichos ecológicos para a fauna de mamíferos de médio e grande porte 
locais. 
 
A avifauna, com uma grande representatividade nos dados primários, 215 espécies, 
demonstrou que 30 espécies são consideradas endêmicas da Amazônia, ou seja, tem 
distribuição restrita a este domínio fitogeográfico. No entanto, apenas uma espécie foi 
classificada em alguma categoria de ameaça. Para o grupo da herpetofauna, foram 
registradas dezenove espécies, onze espécies são anfíbios, todos entre os anuros. As 
outras oito espécies são répteis sendo que, três são lagartos, três serpentes, um 
quelônio e um crocodiliano. Dentre os registros, apenas um, o lagarto teiú (Salvator 
merianae), é considerado como ameçado. 
 
Os estudos demonstraram que a interconexão estabelecida por formações florestais 
permite com que a fauna se permeie por entre os fragmentos utilizando os 
remanescentes como pit-stop - ou seja, ponto de breve repouso entre seu 
deslocamento pelas florestas. As florestas ombrófilas apresentam uma elevada 
riqueza de espécies florísticas, serapilheira com volume considerável e a algumas 
lianas que potencialmente pode abrigar epífitas, o que não se verificou em campo. 
Entende-se que a região, apesar de apresentar-se como atropizada, conforme 
detalhamento nas formas de usos dos solos ainda é capaz de suportar várias guildas 
entre os grupos faunísticos, o que auxilia na manutenção das comunidades locais. 
 
Estas informações foram consolidadas nas avaliações de impactos potenciais e 
prováveis, para o empreendimento. A metodologia e critérios propostos contempla os  
princípios técnico-científicos necessários para garantir representatividade social, 
ambiental e legal. Objetividade, imparcialidade, comprometimento com os fatos, 
repetitividade e inclusão participativa são a base conceitual, oferecida para a 
sociedade com o intuito de minimizar interpretações dúbias a respeito da significância 
do impacto. Os programas, gerados a partira da análise críticas dos impactos, possui o 
caráter mitigador e compensatório. Atenuam ou eliminam o provável impacto e para 
aqueles que não forem possíveis há as medidas compensatórias. Todos os programas 
e seus detalhamentos foram explicitados no Programa de Compensação Ambiental - 
PCA.  
 
Dentre as principais modificações ambientais sobre o meio socioeconômico, cita-se a 
inerente impossibilidade de uso do solo nas áreas de implantação das torres de 
transmissão, a restrição ao uso e ocupação do solo nas porções do terreno destinadas 
à abertura da faixa de servidão, e a alteração da paisagem. 
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É importante frisar que as consequências negativas dos impactos sobre as atividades 
agropecuárias locais não têm potencial para abalar a composição das riquezas 
municipais relacionadas ao setor agropecuário, nem mesmo ocasionar algum nível de 
demérito nas possibilidades de subsistência das famílias que exploram as terras. 
 
Considerando-se a adoção dos programas e medidas mitigatórias propostos no 
presente Relatório de Controle Ambiental prevê-se: algum nível de dinamização da 
economia dos municípios de Xinguara e Floresta do Araguaia quando da etapa de 
obras do empreendimento; a efetiva mitigação dos impactos de geração de 
expectativas, e geração de incômodos e transtornos junto aos moradores das 
propriedades rurais, projetos de assentamento e vilas interceptados pela LT;  o reparo 
das estradas e vias rurais por ventura danificados no transcurso das obras do 
empreendimento; o pagamento pela servidão administrativa das áreas a serem 
seccionadas pela LT e, eventualmente, a compensação por danos materiais 
ocasionados durante as obras; e, por fim, a condução, se inevitável, de processos de 
reassentamento populacional. Prognostica-se que o principal beneficio 
socioeconômico do empreendimento associa-se à viabilização do Projeto Araguaia, e, 
em decorrência deste, a dinamização em longo prazo da economia dos municípios de 
Conceição do Araguaia. 

 


