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A ENERGIA
Em todos os momentos utilizamos a rede de energia elétrica, seja
para conservar alimentos na geladeira, tomar banho no chuveiro
elétrico, assistir televisão, ouvir rádio ou somente acender a luz.
São ações do dia a dia e não paramos para pensar: de onde vem
a energia elétrica?
A eletricidade pode ser produzida a partir de diferentes fontes de
energia: água, vapor, ventos, etc. A fonte mais utilizada no Brasil é
a hidráulica (da água), que aproveita as quedas d’águas de
muitos rios, onde são construídas as usinas hidrelétricas.
Depois que a energia é gerada nas usinas ela “viaja” por
cabos resistentes apoiados em torres altas, as Linhas de
Transmissão pois, a quantidade de energia é grande e a tensão
alta. Essas torres levam a energia até os transformadores que
abaixam a tensão e transmitem a energia até as nossas casas.

Geração - A geração de energia
elétrica pode ocorrer em hidrelétricas,
termelétricas, usinas nucleares, parques
eólicos ou por painéis solares
Transmissão - A energia é transmitida
em redes de alta tensão após passar por
transformadores, que aumentam a potência
e ajudam a diminuir a perda pelo caminho

Consumidor - O cliente final
já recebe a energia elétrica na
voltagem correta, por meio da rede
de distribuição elétrica

Distribuição - As concessionárias distribuem
a energia das redes de alta tensão após
trasnformá-las de volta para o consumidor final,
seja residencial ou industrial
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O EMPREENDIMENTO
A Linha de Transmissão (LT) 500 kV Campina Grande III – Pau
Ferro é um empreendimento que objetiva escoar a energia
eólica produzida no nordeste para todo o país.
A concessão da Linha de Transmissão foi adquirida através do leilão
nº 05/2016 realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL e está sob a responsabilidade da Rialma Transmissora de
Energia II S.A.

CARACTERÍSTICA DA LT
Tensão de Operação 500 kV
Comprimento Total 130 km
Largura da Faixa 60 m
Nº de Torres
260

Autoportante

Estaiada

LOCALIZAÇÃO
Rialma S.A
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FAIXA DE SERVIDÃO
As faixas de servidão são áreas com restrições e limitações de
uso e ocupação. Essas limitações estão relacionadas a padrões de
segurança para a Linha de Transmissão e a população.
Além disso, a faixa de servidão é necessária para viabilizar a
construção, montagem, operação e posterior manutenção da
Linha. No caso da LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro foi
dimensionada uma faixa de servidão de 60 metros de largura,
sendo 30 metros para cada lado do eixo da linha.

Rialma S.A

LIMITAÇÕES DE USO NA FAIXA

USOS PERMITIDOS NA FAIXA DE SERVIDÃO
1
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Transitar na faixa de servidão

Pastagem

Tratores, roçadeiras e outros veículos
agrícolas de tamanho pequeno

Cercas de arame e porteira
desde que aterrados
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USOS NÃO PERMITIDOS NA FAIXA DE SERVIDÃO
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Levantar bambus, varas compridas ou qualquer equipamento longo perto dos cabos

6
Plantações de porte médio
ou elevado

Retirar o aterramento das
cercas convencionais, bem como
dos colchetes e porteiras

Construir moradias, galpões,
estábulos, ou qualquer benfeitoria

Subir nas torres

Fazer queimadas/fogueiras
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FALE CONOSCO
0800 6080171
contato@gruporialma.com.br
ambiental@gruporialma.com.br
Linha Verde
0800 61 8080

QUEM SOMOS
A RIALMA S/A é um grupo privado que atua nos segmentos de
energia, agropecuária e mineração. Sediada no Distrito Federal, em
Brasília, a empresa atua em 08 Estados Brasileiros, 62 Municípios.
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