
Construída no município de São João do 

Piauí, próxima à BR-20 a Linha de 

Transmissão interliga à Subestação (SE) 

das Usinas Solares Fotovoltaicas de São 

João do Piauí a Subestação da Companhia 

Hidrelétrica de São Francisco (CHESF) com 

tensão de 500kV e aproximadamente 17 

Km de extensão.

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 kV 
COLETORA FV SÃO JOÃO DO PIAUÍ, 
SÃO JOÃO DO PIAUÍ, PI             
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Estamos finalizando a construção da Linha de Transmissão 500 kV 
Coletora FV São João do Piauí - São João do Piauí. Desde o início 
das obras já se passaram aproximadamente 9 meses e a previsão é 
de o empreendimento começar a operar em Fevereiro de 2020!

LT 500 kV Coletora FV São João do Piauí

Leonídia cruz



Durante este período, foram executados os 

serviços de topografia para demarcação das áreas 

autorizadas pelo licenciamento ambiental para 

receberem as intervenções das obras como 

escavação do solo, fundação e montagem das 

estruturas, o manejo e resgate da fauna silvestre, 

supressão vegetal, bem como a execução de 

outros Planos e Programas Ambientais. 
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Figura 1: Atividades topográficas para abertura da faixa de 

serviço.

Figura 2: Escavações de solo para fundação do projeto.

Figura 3: Atividades para implantação das bases de pré-

moldado da fundação da torre da linha de transmissão.

Figura 4: Montagem das estruturas da linha de transmissão.

PROGRAMAS AMBIENTAIS DA LINHA DE 

TRANSMISSÃO 500 kV Coletora FV São João do Piauí

Confiram nossos resultados 
da implantação dos planos e

 programas ambientais 
durante a construção da 
Linha de Transmissão!



Atendendo às diretrizes do PROGRAMA BÁSICO 

AMBIENTAL, a empresa Elecnor realizou a 

contratação da mão de obra local, sempre que 

possível, evitando a mobilização de pessoas de 

outras regiões do país para a cidade de São João 

do Piauí. No mês de dezembro de 2019, dos 20 

funcionários efetivos a serviço no empreendimento 

(Figura 5), 15 colaboradores pertencem ao estado 

do Piauí (Figura 6). Considerando as informações 

apresentadas, destes 15 colaboradores do Piauí, 8 

residem no munícipio de São João do Piauí.

-Parcerias com instituições locais e poder público 

ao longo da realização das ações propostas no 

PEA;

Durante o período de construção da Linha de 

Transmissão foram realizadas 2 campanhas na 

área de influência do Projeto, e a 3ª campanha 

ocorrerá em janeiro de 2020. O objetivo dessas 

campanhas foi realizar ações educativas e de 

comunicação social com as partes envolvidas. 

Foram realizadas dentre elas:

-Oficinas de educação ambiental junto a 

comunidades, órgão públicos e trabalhadores da 

obra;

-Divulgação das informações ao público de 

i n t e r e s s e  s o b r e  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o 

empreendimento, sua importância para o 

desenvolvimento regional, as etapas da obra, os 

impactos ambientais previstos durante as fases de 

planejamento, implantação e operação do 

empreendimento e os programas ambientais 

associados;

-Elaboração de Materiais didáticos de acordo com a 

realidade socioeconômica local, como ferramenta 

de auxílio às ações propostas no PEA;

-Oficinas de Diagnóst ico Socioambiental 

Participativo (DSP), junto aos gestores públicos, 

lideranças comunitárias do município de São João 

do Piauí (PI), bem como a população residente na 

s e d e  m u n i c i p a l ,  b a i r r o s ,  p o v o a d o s  e 

assentamentos rurais situados na Área de 

Influência Direta (AID);

-Estabelecimento e manutenção de canais de 

comunicação contínuos e eficazes entre o 

empreendedor e os públicos de interesse, 

desenvolvendo ações informativas durante todo o 

processo de implantação do empreendimento
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Figura 5: Histograma de mão de obra apresenta a quantidade 

de trabalhadores no período entre os meses de abril a 

dezembro de 2019.

Figura 6: Quantitativo de mão de obra efetiva pertencente ao 

estado do Piauí.

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL (PEA) E COMUNICAÇÃO 

SOCIAL (PCS)



Abaixo segue a relação das principais ações e resultados do Programa de Educação Ambiental e 

Comunicação Social durante o período de construção da Linha de Transmissão:
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AÇÕES E RESULTADOS

Realização do Diagnóstico Participativo

Oficinas de Educação Ambiental

Spots em meios de comunicaçãoDistribuição de Boletins Informativos

Campanhas de Educação Ambiental e Saúde para 
Trabalhadores, Treinamentos de Integração, 

Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente, 
Saúde (DDSMS)

Curso Formação de Multiplicadores 
em Educação Ambiental

Ÿ Reuniões participativas com aproximadamente 72 

moradores de 3 comunidades (Unidade Escolar João 

Soares – Vila Foca, Lagoa da Serra, Assentamento Baixa 

da Soledade) das áreas de influência do empreendimento

Figura 7:  Diagnóstico Participativo em Vila Foca

Ÿ 224 alunos participantes da 1ª campanha

Ÿ 94 participantes na 2ª campanha

Figura 9:  Oficina de Água e Saneamento.

Ÿ Previstos mais 42 spots de rádio e 
carro de som em Janeiro de 2020

Ÿ 45 spots de rádio (Rádio FM 95.5 
Vale do Piauí)

Ÿ 21 spots em carro de som
Ÿ Divulgação do empreendimento 

n o  b l o g  d a  r e g i ã o  P o r t a l 
Sanjoanense

Figura 12:  Recor te  do Por ta l 
SANJOANENSE onde menciona a 
implantação da LT 500 kV Coletora 
FV São João do Piauí da Celeo Redes 
e as atividades executadas no PCS e 
PEA.

Figura 11: Entrega do Boletim Informativo sobre a Linha de 
Transmissão nas escolas de São João do Piauí-PI.

Ÿ 400 boletins informativos previstos para campanha de 
Janeiro/2020

Ÿ 400 boletins entregues na 1ª campanha

Ÿ Mais de 23 eventos realizados com os trabalhadores

Figura 10: Distribuição de Cartilhas para os trabalhadores 

da obra no DDSMS sobre Prevenção Contra Incêndios.

Ÿ 48 horas de carga horária

Figura 8: Participantes do Curso de Formação de 

Multiplicadores em Educação Ambiental (2ª campanha).

Ÿ Participação de 41 Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS)



Ÿ A c o m p a n h a m e n t o  d a  s u p r e s s ã o , 
afugentamento e resgate da fauna;

As outras etapas foram: 

Ÿ Atendimento veterinário a fauna atropelada;
Ÿ Soltura;
Ÿ Encaminhamento dos animais mortos às 

instituições de ensino superior os quais servirão 
como base científica para os alunos.

Durante este período ocorreram treinamentos com 
os colaboradores com o objetivo de orientar, 
capacitar e sensibilizar todos os funcionários 
envolvidos no processo de supressão da 
vegetação.

Ÿ Planejamento das atividades de campo;

A execução das atividades de Resgate e 
Afugentamento dos animais encontrados nos 
locais de intervenção da Linha de Transmissão 500 
KV Coletora FV São João do Piauí aconteceram no 
período de 26 de abril a 25 de julho de 2019. 

Ÿ Inspeção prévia na área pela equipe de Fauna 
da BIOCORE;

Foram registrados, no total, 1.038 indivíduos 

durante o período de Resgate e Afugentamento da 

Fauna Silvestre da Linha de Transmissão, tendo 

uma taxa de óbito de aproximadamente 12,62% 

(131 indivíduos). Os 907 registros restantes foram 

distribuídos em 454 afugentados e 453 resgatados, 

assim, a taxa de sobrevivência foi de 87,38 % 

(Figura 17).
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Figura 13: Reunião sobre atividades e procedimentos durante 

a supressão da vegetação.

Figura 14: Acompanhamento do maquinário durante as 
atividades de supressão vegetal pela equipe de fauna da 
Biocore Ambiental.

Figura 15: Atendimento do médico veterinário a uma jíboia 

(Boa constrictor).

Figura 16: Soltura dos indivíduos resgatados, um espécime 

de lagarto (Ameivula pyrrhogularis).

Figura 17: Soltura dos indivíduos resgatados, um espécime 

de lagarto (Ameivula pyrrhogularis).

PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E 

RESGATE DE FAUNA SILVESTRE



As outras etapas foram: 

Ÿ Realização de ações do subprograma de 

reposição florestal.

A execução das atividades de Conservação da 

Flora da Linha de Transmissão 500 KV Coletora FV 

São João do Piauí ocorreu no período de 26 de abril 

a 25 de julho de 2019. 

Ÿ Realocação dos indivíduos resgatados; 

Antes de iniciar a atividade de supressão de 

vegetação nativa no empreendimento foi realizado 

treinamento oferecido pelos profissionais da equipe 

de resgate de flora da Biocore Ambiental para os 

colaboradores diretamente envolvidos na 

execução de  supressão vegeta l  para  o 

conhecimento dos procedimentos necessários 

para a conservação da flora. 

Ÿ Inspeção prévia na área pela equipe de Flora da 

Biocore Ambiental antes do início da supressão 

de vegetação; 

Ÿ Acompanhamento da supressão de vegetação 

sinalizando aos operadores de motosserra e 

trator de esteira sobre a presença de material 

para resgate;

Ÿ Coleta e identificação de material botânico; 
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Figura 18: Treinamento com a equipe de Flora da BIOCORE 

durante DDSMS antes do início da supressão de vegetação.

Figura 19: Realocação dos indivíduos resgatados em área da 

Reserva Legal e transporte das mudas. 

Figura 20: Resgate de Pilosocereus gounellei (Xique-xique). 

Figura 21: Coleta de frutos de Combretum leprosum 

(“Mofumbo”).

Tabela 1: Resultados da execução do Programa de 

Conservação da Flora durante o período de construção da LT. 

Fonte: BIOCORE, 2019

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO 
DA FLORA

RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
DE CONSERVAÇÃO DA FLORA DA LT

ATIVIDADES

Resgates de 
Germoplasma LT 

Realocação de 
indivíduos na 
Reserva Legal

ESPÉCIES

15

15 809

809 1.123 gramas

----------

MUDAS

MATERIAL 
ENVIADO PARA 

COLEÇÃO 
CIENTÍFICA



Além do resgate e realocação das plantas, também foram resgatados frutos e sementes de 15 espécies de 

6 famílias, que foram doadas à Universidade Federal da Bahia.
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Figura 22: Fruto de Passiflora sp. (“Maracujá-do-mato”) 

doado à UFBA.

Figura 23: Coleta de frutos de Chamaecrista sp.

PROGRAMA AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO

PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DAS OBRAS

Atividades topográficas 
utilizadas para abertura 

da faixa de serviço.

Kit de emergência 
ambiental no canteiro 

de obras.

Placa de regulação 
de velocidade.

Placa de segurança do
 trabalho instalada no 

canteiro de obras da LT.

Placa de segurança 
na faixa de serviço da LT.

Presença dos coletores 
de resíduos identificados 
e diferenciados por cores 

para armanezamento 
de resíduos.

Placa de licenciamento 
ambiental da LT, contendo 
informações atualizadas 

da Licença de Instalação.
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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS

Área de vivência 
com coletor seletivo 

de resíduos.

Uso de fragmentos de 
rocha como dispositivo 
dissipador de energia.

Baia de resíduos 
recicláveis localizada

 no canteiro de obras da LT.

Coleta de dados de
 implementação do 

programa nos pontos 
cadastrados para 
monitoramento. 

Baia de resíduos 
perigosos e, ao lado, 
a presença do kit de 

emergência ambiental.

Implantação de dispositivo 
de contenção de erosão 
em uma das torres da LT.

Operação da composteira, 
visando aproveitamento 
do composto orgânico.

Implantação de dispositivo
 canaleta de crista em 
uma das torres da LT. 

Contato:

celeoredesbrasilwww. .com.br0800 941 2667

ouvir ouvir ouvir VOCÊ!VOCÊ!VOCÊ!

Queremos Queremos Queremos 

A Ouvidoria telefônica continua! 
Não deixem de tirar as dúvidas e 

registrar sugestões. 
A ligação é gratuita!

A Ouvidoria Telefônica 
funciona de segunda à 
sexta das 9h às 18h.
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