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1 INTRODUÇÃO 

O estudo ambiental atende ao preconizado pelo Termo de Referência para Elaboração 

de Estudo de Impacto Ambiental encaminhado pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP sob 

o Ofício n° 298/2017/IAP/DIALE, datado de 16 de julho de 2017.  

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Volumes I e II e Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA – compõem o processo de licenciamento ambiental do trecho de 525kV 

do Lote 1 do Leilão de Transmissão da ANEEL nº 5/2016 composto pela Linha de 

Transmissão de Energia Elétrica (LT) 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD; LT 525 kV 

Guaíra-Sarandi CD; LT 525 kV Sarandi-Londrina CD; SE Foz do Iguaçu 525 kV 

(existente – FURNAS); SE Guaíra 525/230 kV (Novo Pátio 525 kV); SE Sarandi 525/230 

kV (Novo Pátio 525 kV); e SE Londrina 525 kV (existente – Eletrosul). 

O presente EIA/RIMA compõe o Pedido de Licença Prévia do empreendimento 

mencionado acima, que perpassa pelos municípios listados a seguir: Foz do Iguaçu, Santa 

Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia Ramilândia, Missal, Santa Helena, 

Diamante D´Oeste, São José das Palmeiras, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon, 

Mercedes, Terra Roxa, Guaíra (para o trecho Foz do Iguaçu-Guaíra), Guaíra, Terra Roxa, 

Francisco Alves, Iporã, Cafezal do Sul, Perobal, Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Tapejara, 

Tuneiras do Oeste, Cianorte, Jussara, Terra Boa, Doutor Camargo, Ivatuba, Floresta, 

Maringá, Marialva, Sarandi (para o trecho Guaíra-Sarandi) e os municípios de Sarandi, 

Marialva, Mandaguari, Apucarana, Arapongas, Londrina (para o trecho Sarandi-Londrina) 

todos localizados no Estado do Paraná. 

Em conformidade com o exigido no Ofício n° 298/2017/IAP/DIALE, observadas as 

legislações vigentes bem como demais relevantes à implantação de Linha de Transmissão de 

Energia Elétrica e de Subestação de Energia, foram elaborados o Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, com o objetivo de 

atender as etapas previstas no processo de licenciamento ambiental.  
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A estruturação do documento é apresentada em dois volumes conforme apresentada 

no Fluxograma 1: 

 
Fluxograma 1: Estruturação do Estudo de Impacto Ambiental para Implantação de Linhas de Transmissão e Subestações de 
Energia Elétrica. 
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2 INFORMAÇÕES GERAIS 

 OBJETO DO LICENCIAMENTO 

 Linha de Transmissão 525 kV Foz do Iguaçu – Guaíra CD; Linha de 

Transmissão 525 kV Guaíra - Sarandi CD; Linha de Transmissão 525 kV 

Sarandi - Londrina CD; Subestação Foz do Iguaçu 525 kV (existente – 

FURNAS); Subestação Guaíra 525/230 kV (novo pátio 525 kV); Subestação 

Sarandi 525/230 kV (novo pátio 525 kV); Subestação Londrina 525 kV 

(existente – Eletrosul) e remanejamentos necessários na SE Guaíra. 

 

As Linhas de Transmissão de Energia Elétrica são implantadas para transportar a 

energia procedente das unidades de geração até os centros de consumo. 

A LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra sairá da SE 525 kV Foz do Iguaçu (existente 

FURNAS), localizada no município de Foz do Iguaçu - Paraná e percorrerá uma extensão de 

173,7km em direção à SE 525/230 kV Guaíra, transpassando 14 municípios, sendo esses: 

Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Ramilândia, 

Missal, Santa Helena, Diamante d´Oeste, São José das Palmeiras, Entre Rios do Oeste, 

Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Terra Roxa e Guaíra, todos localizados no Estado do 

Paraná. Na SE 525 kV Foz do Iguaçu (existente FURNAS) estão previstos 2 módulos de 

entrada de linha, assim como 1 módulo de infraestrutura geral do acessante e 1 módulo de 

interligação de barras. Ainda em relação ao novo pátio 525 kV da SE Guaíra, a ERB1 deverá 

remanejar: 

 Trecho da Linha de Transmissão 230 kV Umuarama Sul – Guaíra C1, pertencente 

a Caiuá Transmissora de Energia, na chegada à SE Guaíra. Isto compreende o 

deslocamento de cerca de 600 m de linha de transmissão; 

 Trechos das Linhas de transmissão 138 kV para Palotina C1 e Marechal Candido 

Rondon, pertencentes a Copel Distribuição, existentes em circuitos simples, 

incluindo a modificação dos pórticos dessas entradas de linha e aquisição de 

terreno (caso seja necessária) para nova faixa de servidão e/ou alteração dos 

pórticos. Devendo respeitar as expansões previstas para o setor de 138 kV, 

conforme o relatório R4 da SE Guaíra; 

 3 circuitos em 34,5 kV, pertencentes a Copel Distribuição, que cruzam parte da 

área prevista para a transformação 525/230 kV; e 
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 1 circuito em 13,8 kV, pertencente a Copel Distribuição, que perpassa parte da 

área prevista para o setor de 525 kV. 

Para o novo pátio 525kV da Subestação de Energia Guaíra, está prevista ampliação 

em área de Zona Rural do município de Guaíra, estado do Paraná, e abrangerá uma área 

total de 18,9 hectares, atualmente ocupado por atividades agrícolas. 

A LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD sairá da SE 525/230 kV Guaíra, localizada no 

município de Guaíra - Paraná e percorrerá uma extensão de 266 km em direção à SE 525/230 

kV Sarandi, transpassando 19 municípios, sendo esses: Guaíra, Terra Roxa, Francisco Alves, 

Iporã, Cafezal do Sul, Perobal, Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Tapejara, Tuneiras do Oeste, 

Cianorte, Jussara, Terra Boa, Doutor Camargo, Ivatuba, Floresta, Maringá, Marialva e 

Sarandi, todos localizados no Estado do Paraná. As intervenções necessárias para a SE 

Guaíra são as mesmas descritas no parágrafo anterior, A SE 525/ 230 kV Sarandi, por sua 

vez, precisará ser ampliada, através da construção de novo pátio de 525kV e da ampliação 

do pátio de 230kV existente da COPEL. 

A LT 525 kV Sarandi-Londrina CD sairá do novo pátio 525 kV na SE Sarandi, localizada 

no município de Sarandi - Paraná e percorrerá uma extensão de 75 km em direção à SE 525 

kV Londrina, transpassando 6 municípios, sendo esses: Sarandi, Marialva, Mandaguari, 

Apucarana, Arapongas, Londrina, todos localizados no Estado do Paraná. Na Subestação de 

Energia Londrina 525 kV estão previstos 2 módulos de entrada de linha sem necessidade de 

ampliação da área já construida.  
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3 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

 Diante da sua realidade de país emergente, o Brasil demanda cada vez mais energia 

para seu pleno desenvolvimento socioeconômico e consagração como potência no cenário 

internacional. Publicado pelo World Energy Council (WEC, 2017), o Relatório de Cenários 

Mundiais de Energia para a América Latina e o Caribe prevê, até 2060, um aumento da 

demanda energética brasileira de duas a três vezes maior que a média mundial (Figura 1). 

Portanto, é imprescindível a adoção de políticas eficazes de geração e transmissão de energia 

em território nacional, tudo isso partindo do constante acompanhamento e análise técnica das 

necessidades das diferentes regiões do país. 

 

 
Figura 1: Projeção da demanda energética mundial até 2060. Fonte: WEC (2017). 

 

Em 2016, a oferta interna total de energia no Brasil observou, segundo o último Balanço 

Energético Nacional gerado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2017), uma queda 

de 3,8% em relação a 2015, totalizando 288,3 Mtep1. No entanto, apesar do quadro de 

recessão econômica, a oferta de energia elétrica demonstrou um crescimento de 4,0 TWh 

(0,7%), mantendo o país, com folga, como o maior gerador de energia elétrica na América 

Latina (Tabela 1). Em vista disso, resta-se aperfeiçoar a transmissão de energia elétrica em 

território nacional, de modo que o consumidor (seja ele industrial, comercial ou residencial) 

usufrua de toda essa produção. 

                                              

1 tep = tonelada equivalente de petróleo = Mtep (tep x106) 

http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas_fatoresdeconversao_indice.pdf  
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Tabela 1: Panorama Mundial da Produção de Eletricidade No Brasil. Fonte: adaptado de BP (2017). 

PANORAMA REGIONAL PANORAMA GLOBA (EM COMPARAÇÃO AO G8) 

# País 
Produção de 

Energia Elétrica 
(TWh) 

# País 
Produção de 

Energia Elétrica 
(TWh) 

1 Brasil 581,7 1 Estados Unidos 4350,8 

2 Argentina 146,9 2 Rússia 1087,1 

3 Venezuela 115,6 3 Japão 999,6 

4 Colômbia 78,5 4 Canadá 663,0 

5 Chile 77,5 5 Alemanha 648,4 

6 Peru 51,5 6 Brasil 581,7 

7 Equador 27,1 7 França 553,4 

8 Trinidad & Tobago 8,9 8 Reino Unido 338,6 

9 Restante 224,6 9 Itália 286,3 

 

A produção e transmissão de energia elétrica em grande parte do Brasil é coordenada 

e controlada pelo Sistema Integrado Nacional (SIN), o qual é constantemente analisado, 

revisado e ampliado de modo a suportar a demanda energética do país. Esses estudos, 

vinculados ao Programa de Expansão da Transmissão/Plano de Expansão a Longo Prazo 

(PET/PELP) da EPE, levantam necessidades regionais que mais tarde, dependendo da 

urgência e valor estratégico, são priorizadas e levadas a público em documentos como o 

Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE). No PDE 2019 em específico, apontou-se a 

necessidade da “expansão da interligação elétrica entre as regiões sul e sudeste/centro-oeste 

ao longo do período 2015-2023”, recomendando, inclusive, intervenções nas regiões norte e 

noroeste do Estado do Paraná de modo a atender à demanda energética e a evitar falhas no 

serviço de distribuição de energia elétrica da região (EPE, 2010). 

O PDE 2019 apontou que noroeste do Paraná recebe energia, em grande parte, 

advinda da UHE Rosana (4 máquinas, aprox. 354 MW) através de linhas de138 kV que se 

conectam às subestações Loanda e Paranavaí. O norte do Paraná, por sua vez, tem como 

principal ponto de suprimento elétrico é Subestação 525/230 kV Londrina SE de onde partem 

linhas em 230 kV que se conectam às subestações de fronteira 230/138 kV: Londrina (3 x 150 

MVA), Ibiporã (3 x 150 MVA), Figueira (2 x 150 MVA), Maringá (3 x 150 MVA), Sarandi (1 x 

150 MVA), Apucarana (2 x 150 MVA) e Campo Mourão (2 x 150 MVA) (MME, 2010).  

Posteriormente, a EPE publicou a análise técnico-econômica de alternativas para o 

atendimento elétrico das regiões do norte e noroeste paranaense (o Relatório R1), já 

elencando, inclusive, as obras necessárias (Tabela 2). 
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Tabela 2: Justificativa dos empreendimentos. Fonte: adaptado de EPE (2015). 

EMPREENDIMENTO TIPO JUSTIFICATIVA 

LT 525 kV Foz do 
Iguaçu-Guaíra CD 

Construção Integração do novo pátio de 525kV da SE Guaíra. 

LT 525 kV Guaíra-
Sarandi CD 

Construção 

Sem a esta LT, a contingência dupla da LT 765 kV Foz do Iguaçu – 
Ivaiporã C1/C2 acarreta sobrecargas no circuito remanescente, 

levando à necessidade de corte de máquina da UHE Itaipu (60 Hz). 
A instalação deste LT elimina esse cenário uma vez que oferece 

um caminho paralelo adicional ao tronco de 765 kV, o que 
possibilita fôlego maior para o sistema durante ocorrência de 

contingências múltiplas no tronco em 765 kV até a SE Ivaiporã. 

LT 525 kV Sarandi-
Londrina CD 

Construção 
Evitar a sobrecarga da transformação 525/230 kV da SE Londrina 
ELETROSUL na contingência de um dos transformadores, bem 

como suporte de tensão à região de Maringá. 

SE Foz do Iguaçu  
525 kV 

Existente - 
Furnas 

Integração do novo pátio de 525kV da SE Guaíra. 

SE Guaíra  
525/230 kV 

Ampliação da 
área com Novo 
Pátio 525 kV  

Corrigir a subtensão na região e integrar um conjunto de obras em 
525 kV no Noroeste do Estado do Paraná que aumenta a 

confiabilidade do sistema para o escoamento da energia elétrica de 
Itaipu. 

SE Sarandi 
 525/230 kV 

Novo Pátio de 
525 kV e 

Ampliação do 
Pátio de 230 kV 

existente da 
COPEL 

Compensação reativa na região para controle de tensão na região. 
As intervenções na área de 230/138 kV da SE Sarandi evitarão a 
sobrecarga da transformação 230/138 kV na contingência de um 

dos transformadores, assim como evitará a sobrecarga da 
transformação 525/230 kV da SE Londrina, e atuará na melhoria do 

suporte de tensão da região de Maringá. 

SE Londrina  
525 kV 

Existente -= 
Eletrosul 

Suprir a sobrecarga da transformação 230/138 kV da SE 
Apucarana 

 

Norteando-se por essa série de documentos elencados, o Ministério de Minas e 

Energia (MME), por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), lançou, em 7 de 

março de 2017, o Edital do Leilão Nº 05/2016-ANEEL, licitando a concessão de serviço público 

de energia elétrica. O primeiro lote, localizado integralmente no Estado do Paraná, foi 

arrematado pelo Consórcio Columbia e contempla as obras aqui referidas. 

O empreendimento que está em análise neste estudo ambiental, surge como proposta 

para solucionar as restrições nas interligações elétricas em tensão de distribuição (abaixo de 

230 kV) entre a região noroeste do estado do Paraná e a região oeste do estado de São Paulo, 

além de otimizar os níveis de intercâmbio de energia entre essas regiões, solucionar, 

consequentemente, os problemas elétricos do sistema que supre o norte do estado do Paraná 

(MME, 2010). 

Portanto, apresentada a justificativa para cada uma das intervenções, cabe concluir 

que, de modo geral, esse empreendimento objetiva aumentar a confiabilidade e a capacidade 

do sistema de transmissão de energia elétrica das regiões norte e noroeste do Paraná em 

escala local e, em escala regional, das regiões geoelétricas Centro-Oeste/Sudeste, garantindo 

o atendimento ao crescente mercado nacional. 
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4 ASPECTOS LOCACIONAIS 

 MUNICÍPIOS ABRANGIDOS E VIAS PRÓXIMAS 

O empreendimento da empresa ERB1 - ELETRICAS REUNIDAS DO BRASIL S.A., 

objeto do licenciamento ambiental, localiza-se na porção norte/noroeste do Estado do Paraná, 

abrangendo os municípios conforme as tabelas a seguir: 

Tabela 3: Municípios transpassados pela Linha de Transmissão Foz do Iguaçu-Guaíra. 
Linha de Transmissão LT 525 kV Municípios Transpassados 

Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas 

Foz do Iguaçu 

Santa Terezinha do Itaipu 

São Miguel do Iguaçu 

Itaipulândia 

Ramilândia 

Missal 

Santa Helena 

Diamante D´Oeste 

São José das Palmeiras 

Entre Rios do Oeste 

Marechal Cândido Rondon 

Mercedes 

Terra Roxa 

Guaíra 
 
Tabela 4: Municípios transpassados pela Linha de Transmissão Guaíra-Sarandi. 

Linha de Transmissão LT 525 kV Municípios Transpassados 

Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas 

Guaíra 

Terra Roxa 

Francisco Alves 

Iporã 

Cafezal do Sul 

Perobal 

Umuarama 

Cruzeiro do Oeste 

Tapejara 

Tuneiras do Oeste 

Cianorte 

Jussara 

Terra Boa 

Doutor Camargo 

Ivatuba 

Floresta 

Maringá 

Marialva 

Sarandi 
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Tabela 5: Municípios transpassados pela Linha de Transmissão Sarandi-Londrina. 
Linha de Transmissão LT 525 kV Municípios Transpassados 

Sarandi-Londrina CD e instalações associadas 

Sarandi 

Marialva 

Mandaguari 

Apucarana 

Arapongas 

Londrina 

 
 

Dada a distribuição linear do empreendimento com aproximadamente 514 km de 

extensão, o acesso se dá de forma diferenciada por toda sua extensão, em especial por 

estradas rurais, mas também por rodovias estaduais e federais pavimentadas. Por se tratar 

de uma região de grande importância econômica a região possui uma extensa e ampla malha 

viária, constituída de rodovias federais e estaduais pavimentadas, além de estradas 

municipais que ligam as propriedades rurais às rodovias. 

As rodovias estaduais e federais que estão inseridas como principais acessos aos 

trechos são apresentadas na Tabela 6: 

Tabela 6: Rodovias Federais e Estaduais como principais acessos aos trechos do empreendimento. 

Trecho Rodovias Federais Rodovias Estaduais 

L1 - LT 525 kV – F/G1 BR-277, BR-467, BR-163 PR-874, PR-497, PR-495, PR-488, PR-317 

L2 - LT 525 kV – G/S2 BR-163, BR-272, BR-376 
PR-364, PR-490, PR-485, PR-423, PR-468, PR-323, PR-

487, PR-180, PR-479, PR-567, PR-082, PR-567, PR-
082, PR-558, PR-551, PR-897 

L3 - LT 525 kV – S/L3 BR-376 PR-444, PR-538, PR-445 
1F/G – Foz do Iguaçu-Guaíra 

2G/S – Guaíra-Sarandi 

3S/L – Sarandi -Londrina 
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Figura 2: Localização, vias próximas e municípios atingidos pela LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas.  

 
Figura 3: Mapa Político-administrativo da região de implantação da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações 
associadas. 
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Figura 4: Localização, vias próximas e municípios atingidos pela LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas.  

 
Figura 5: Mapa Político-administrativo da região de implantação da LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD  e instalações associadas. 
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Figura 6: Localização, vias próximas e municípios atingidos pela LT 525 kV Sarandi-Londrina e instalações associadas.  

 
Figura 7: Mapa Político-administrativo da região de implantação da LT 525 kV Sarandi-Londrina CD e instalações associadas. 
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 BACIAS HIDROGRÁFICAS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS 

As LTs 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra, Guaíra-Sarandi e Sarandi-Londrina, assim como 

suas instalações associadas, no Estado do Paraná, estarão inseridas nas Bacias 

Hidrográficas, conforme mostrado na figura a seguir.  

 
Figura 8: Bacias hidrográficas incidentes sobre a área de influência das linhas de transmissão do empreendimento. 

4.2.1 HIDROGRAFIA DA LT 525 kV FOZ DO IGUAÇU - GUAÍRA 

A rede hidrográfica responsável pela drenagem da AII – corredor da ANEEL – envolve 

parte de duas bacias hidrográficas, conforme pode ser visualizado no mapa esquemático da 

Figura 8, destacando-se pela dimensão, a bacia do Rio Paraná 3, seguida pela ocorrência 

restrita da bacia do Rio Iguaçu. 

A Figura 9 mostra a rede hidrográfica detalhada e responsável pela drenagem da área 

de interesse, com a individualização dos limites das grandes bacias hidrográficas – Paraná 3 

e Iguaçu – e também da subdivisão de suas principais sub-bacias.  

Na LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas, a Bacia do Rio 

Paraná 3 se apresenta em praticamente toda área. Como exposto, foi subdividida em doze 

(12) sub-bacias (Quadro 5.1.2), sendo a do Rio São Francisco e Córregos Marreco/Arroio 
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Fundo a mais extensa, com 30.385,34 ha ou 16,83%; a menor, com 681,01 ha ou 0,38% é a 

sub-bacia do Rio São Cristóvão e dos córregos Piacuê/Porã. A rede de drenagem é de média 

densidade na área de estudo, predominando os padrões dendrítico e retangular, com os leitos 

principais dos cursos d’água sendo controlados por sistemas rúpteis de orientação NW-SE, 

NE-SW e alguns trechos de 3ª ordem exibindo um controle Leste-Oeste. 

Neste trecho, a Bacia do Rio Iguaçu se apresenta em uma pequena porção, 

representando apenas 1,23% da área total da AII (descrição no item Áreas de Influência do 

Empreendimento). Esta bacia foi subdividida em apenas uma (1) sub-bacia, a do Rio 

Tamanduá. A rede de drenagem é de baixa densidade na área em questão, predominando o 

padrão retangular, com os leitos principais dos cursos d´água sendo controlados por um 

sistema rúptil Nordeste-Sudoeste. 

 
Figura 9: Bacias hidrográficas incidentes sobre a área de influência da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra, com destaque para 
a bacia do Rio Paraná 3, pela sua extensão na área de estudo. 
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4.2.2 HIDROGRAFIA DA LT 525 kV GUAÍRA – SARANDI – CD - E INSTALAÇÕES 

ASSOCIADAS 

A rede hidrográfica responsável pela drenagem da AII – corredor da ANEEL – da LT 

525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas, envolve parte de quatro bacias 

hidrográficas, conforme pode ser visualizado no mapa esquemático da Figura 8. Destaca-se, 

pela dimensão, as bacias dos Rios Piquiri e Ivaí, seguidas pela ocorrência restrita da bacia do 

Rio Paraná 3, no extremo oeste da área, e bacia do Rio Pirapó, no extremo Leste. 

A Figura 10 mostra a rede hidrográfica detalhada e responsável pela drenagem da 

área de interesse, com a individualização dos limites das bacias hidrográficas – Piquiri, Ivaí, 

Paraná 3 e Pirapó – e também da subdivisão das principais sub-bacias.  

 
Figura 10: Bacias hidrográficas incidentes sobre a área de influência da LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações 
associadas, com destaque para as bacias dos rios Piquiri e Ivaí, devido à sua maior representatividade ao longo da LT. 
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Na LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas, a bacia do Rio Piquiri se 

apresenta na porção centro-oeste, representando apenas 48,90% da área total da AII, sendo 

assim, a maior bacia, em termos de área, presente na AII. Foi subdividida em sete (7) sub-

bacias principais: rios da Areia, Canguçu e Xambrê, ribeirões Jangada, Sarandi/das Antas e 

Açu, e Córrego Pinhalzinho Segundo.  A bacia do Rio Xambrê é a mais extensa, com 

48.757,14 ha ou 17,74%; a menor, com 1,05 ha ou 2.886,76% é a sub-bacia dos ribeirões 

Sarandi/das Antas, estando na verdade, apenas suas nascentes inseridas nos limites da AII. 

A rede de drenagem apresenta média densidade, predominando os padrões 

subdendrítico e retangular, com parte dos cursos d’água sendo controlados por sistemas 

rúpteis de orientação NW-SE e NE-SW, tanto os rios maiores, quanto os trechos de 3ª ordem. 

A Bacia do Rio Ivaí, na área do empreendimento, se apresenta na porção Centro-Leste 

da AII, representando 40,79% da área total da AII, ou 112.088,11 ha. Foi subdividida em nove 

(9) sub-bacias principais: rios Ligeiro e dos Índios, ribeirões Marialva, Caxias/Taquaruçu, 

Paiçandu, Bandeirantes do Sul, Andirá e São Mateus, e Córrego Fundo, todas sendo 

interceptadas pelo eixo da LT 525 kV, com exceção do Ribeirão Andirá.   

A rede de drenagem é de média densidade, com predomínio dos padrões 

subdendrítico e retangular, havendo um nítido controle estrutural com orientações NE-SW e 

NW-SE que condicionam trechos dos leitos dos ribeirões Marialva, São Mateus, Aquidabã, 

Bandeirante do Sul e Pinguim, e dos rios Ivaí e dos Índios, respectivamente. Estes corpos 

d’água, hierarquizados em 3ª e 4ª ordem, recebem afluentes de 1ª e 2ª ordem, em ambas as 

margens, os quais também exibem direções predominantes NE-SW e NW-SE.  

Na LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas, a Bacia do Rio Paraná 3 

se apresenta na porção oeste da área, de Terra Roxa-PR em direção à Guaíra-PR. 

Representa, portanto, apenas 7,46% da área total da AII e foi subdividida em apenas uma 

sub-bacia: a do Rio Taturi. 

A rede de drenagem é de média densidade na AII, predominando o padrão 

subdendrítico, com os leitos principais dos cursos d´água sendo controlados pelos sistemas 

rúpteis de orientação NW-SE e NE-SW, tanto os corpos d’água de 3ª e 4ª ordem, como os de 

1ª e 2ª ordem. 

A bacia do Rio Pirapó ocupa a menor área dentro da AII, no seu extremo leste, 

abrangendo cerca de 2,85% da área total da AII. Na presente área de estudo esta parte da 

bacia foi subdividida em apenas duas (2) sub-bacias: Ribeirão Sarandi e Alegre A sub-bacia 

do Ribeirão Sarandi é a maior, com 5.868,07 ha, enquanto que a menor, do Ribeirão Alegre, 

possui 1.973,60 ha. 
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A rede de drenagem é de média a alta densidade na AII, predominando o padrão 

subdendrítico. Os leitos principais dos cursos de 3ª e 4ª ordem, como os ribeirões Alegre e 

Sarandi, são controlados por sistemas rúpteis de orientação NW-SE, com influência Leste-

Oeste. Já os cursos d’água de 1ª e 2 ª ordem, variam entre as orientações NW-SE e NE-SW, 

também com influência para E-W. 

4.2.3 HIDROGRAFIA DA LT 525 kV SARANDI - LONDRINA 

Neste trecho, a rede hidrográfica responsável pela drenagem da AII, envolve parte de 

três bacias hidrográficas, conforme pode ser visualizado no mapa esquemático da Figura 8, 

destacando-se, pela dimensão, as bacias dos rios Pirapó e Tibagi, seguida pela ocorrência 

restrita da bacia do Rio Ivaí, na porção oeste da área. 

A Figura 11 mostra a rede hidrográfica detalhada e responsável pela drenagem da 

área de interesse, com a individualização dos limites das bacias hidrográficas: Pirapó, Tibagi 

e Ivaí, e também da subdivisão das principais sub-bacias.  

 

Figura 11: Bacias hidrográficas incidentes sobre a área de influência do trecho do empreendimento composto pela LT 525 
kV Sarandi - Londrina CD e instalações associadas, com destaque para as bacias dos rios Pirapó e Tibagi, pela sua extensão 
na área de estudo. 
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A Bacia do Rio Pirapó ocupa a maior área dentro da AII, na porção Centro-Oeste, 

abrangendo cerca de 55% da área total da AII. Na presente área de estudo, esta bacia foi 

subdividida em oito (8) sub-bacias: ribeirões Sarandi, Alegre, Araçu, Vitória, dos Dourados, 

Caviúna, Paraná e Água da Baitaca/Ipiguá. A sub-bacia do Ribeirão Paraná/Água do 

Campinho é a maior, com 9.126,52 ha e Ribeirão Vitória, a menor com 4.043,99 ha. 

A rede de drenagem possui uma alta densidade na AII, predominando o padrão subdendrítico 

e retangular. O leito principal do Rio Pirapó é controlado, quase em todo o seu curso, por 

orientação NW-SE. Porém, devido a seu caráter meandrante, também possui ao longo de seu 

leito orientações NE-SW e leste-oeste. Os ribeirões Sarandi, Alegre e Araçu também 

apresentam orientação preferencial NW-SE, porém, um caráter N-S é observado ao se 

aproximarem de sua foz, quando desaguam no Rio Pirapó. Os outros rios de 3ª e 4ª ordem 

variam entre os sistemas rúpteis de orientação NE-SW e NW-SE, enquanto os rios de 1ª e 2ª 

ordem seguem o mesmo padrão. 

A bacia hidrográfica do Rio Tibagi ocupa cerca de 43,12% da área total da AII, na 

porção Leste da área, e foi subdividida em quatro (4) sub-bacias: ribeirões Três Bocas, dos 

Apertados e das Marrecas, e Rio Taquara. A sub-bacia do Ribeirão dos Apertados é a maior, 

com 21.384,18 ha, enquanto que a menor, a do Ribeirão das Marrecas possui 709,43 ha. 

A rede de drenagem é altamente densa na AII, predominando os padrões 

subdendrítico e retangular. Os leitos principais dos cursos de 3ª e 4ª ordem, como os ribeirões 

dos Apertados, Três Bocas, das Marrecas, do Xaxim, do Cerne e do Frouxo, são controlados 

por sistemas rúpteis de orientação NW-SE, com influência leste-oeste. Já os cursos d’água 

de 1ª e 2 ª ordem, em geral ribeirões e córregos, variam entre as orientações NW-SE e NE-

SW, também com influência para E-W. 

A bacia hidrográfica do Rio Ivaí se apresenta no extremo Sudoeste da AII, 

representando apenas 1,89% da área total da AII, ou 1.542,76 ha. Sendo assim, foi 

subdividida em apenas uma sub-bacia: Do Ribeirão Marialva.  

A rede de drenagem é de média a alta densidade, com predomínio do padrão 

subdendrítico, possui controle estrutural com orientações NE-SW, condicionante do Ribeirão 

Marialva e seus afluentes, ambos apenas com suas nascentes dentro da AII.  
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 COBERTURA VEGETAL 

Originalmente, a região englobada pelo empreendimento está situada no grande 

“domínio morfoclimático Atlântico” representado por uma de suas importantes unidades 

fitoecológicas, a Floresta Estacional Semidecidual. A Floresta Estacional apresentada uma 

vegetação que, em função de dois diferentes períodos de influência climática (chuvas e 

secas), perde parcialmente suas folhas. Desta maneira, as árvores podem regular seu 

balanço hídrico, perdendo suas folhas em períodos de menor incidência das chuvas e 

temperaturas mais elevadas ou vestindo-se de verde nos períodos mais chuvosos do ano. 

Isto ocorre porque o conjunto florestal pode perder entre 20 e 50% das folhas conforme as 

estações. Assim, podemos interpretar que “estacional” refere-se à estação do ano; “semi” 

significa em parte; e “decidual” tem origem de decídua, proveniente do latim decidere, que 

significa cair. Na área de implantação do empreendimento, a fitofisionomia encontra-se 

bastante alterada, devido à forte produção agrícola presente no interior do Estado do Paraná. 

A cobertura vegetal existente no entorno próximo é formada por culturas anuais e em sua 

maior parte, com vegetação apenas em Áreas de Preservação Permanente e Reservas 

Legais.  

 
Figura 12: Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas – Planta 
1/5. 
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Figura 13: Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas – Planta 
2/5. 

 
Figura 14: Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas – Planta 
3/5. 
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Figura 15: Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas – Planta 
4/5. 

 
Figura 16: Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas – Planta 
5/5. 



    
 

44 

Volume I - Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra / Guaíra-Sarandi / Sarandi-Londrina 

 

Figura 17: Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas – Planta 1/6. 

 

Figura 18: Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas – Planta 2/6. 
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Figura 19: Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas – Planta 3/6. 

 

Figura 20: Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas – Planta 4/6. 
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Figura 21: Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas – Planta 5/6. 

 

Figura 22: Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas – Planta 6/6. 
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Figura 23: Cobertura vegetal existente no trecho do trecho do empreendimento composto pela LT 525 kV Sarandi-Londrina 
CD e instalações associadas – Planta 1/2. 

 
Figura 24: Cobertura vegetal existente no trecho do trecho do empreendimento composto pela LT 525 kV Sarandi-Londrina 
CD e instalações associadas – Planta 2/2. 
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5 ESTUDO DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Estudos de alternativas locacionais para um empreendimento tem como objetivo 

viabilizar a instalação e operação do mesmo ao mesmo tempo que se reduzem os impactos 

gerados no meio ambiente, tudo isso alterando-se dentro do possível sua posição no espaço 

geográfico. 

As linhas de transmissão de energia elétrica têm como característica principal a sua 

grande extensão linear, ligando o ponto onde ocorre a geração da energia até o ponto onde 

ocorre o consumo. Via de regra o início e o fim das linhas de transmissão possuem estruturas 

denominadas subestações elétricas, que são instalações com o objetivo de transmissão e 

distribuição da energia elétrica, além de proteção e controle da rede. Estas estruturas são 

localizadas próximas ao local de geração da energia, ou como nós na rede de distribuição, ou 

ainda, próximos aos locais de consumo, seja residencial, comercial ou industrial. Logo, sua 

posição sempre será de proximidade com centros urbanos ou áreas industriais. 

O impacto gerado pela instalação das linhas de transmissão pode ser dividido em duas 

categorias: de ordem social e econômica e de ordem ambiental. Os impactos de ordem social 

e econômica são aqueles que resultam no impacto direto em estruturas residenciais, 

comerciais ou industriais, ou ainda áreas rurais onde se desenvolvam atividades 

agropecuárias e que incorram em desapropriação e remoção das estruturas e seus ocupantes 

ou impossibilidade de continuidade da atividade ali desenvolvida. O impacto de ordem 

ambiental é aquele que resulta em supressão da vegetação, impacto em formações rochosas 

ou naturais de qualquer ordem, cursos d´agua e fauna que habita o local de instalação da 

linha ou das subestações. 

O projeto em questão teve como origem estudo técnico da ANEEL (Agência Nacional 

de Energia Elétrica), constante do edital de licitação para instalação do empreendimento. 

Neste estudo foram delimitadas as posições iniciais das subestações a serem implantadas, 

as ampliações de subestações necessárias e a linha de transmissão em si. 

Baseando-se nas informações existentes, o empreendedor deu início a estudos de 

localização e traçado das estruturas do projeto, tendo em vista as condições existentes no 

trecho delimitado pelo corredor constante no Edital de Licitação. O objetivo era otimizar o 

projeto tecnicamente ao mesmo tempo que se observavam os possíveis impactos de ordem 

social e econômica ou ambiental. 
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Todas as alternativas estudadas estavam integralmente e obrigatoriamente inseridas 

dentro do corredor predeterminado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Para 

obter a alternativa locacional considerada ideal, buscou-se evitar a transposição de 

aglomerados urbanos, edificações, unidades de conservação públicas e privadas, e áreas 

com maciços florestais. Da mesma forma buscou-se a minimização de interferências em 

Áreas de Preservação Permanente. 

Dadas as características do Norte/Noroeste do Paraná, composto em geral por 

grandes propriedades rurais, baixa densidade demográfica no ambiente rural, relevo favorável 

e pequena cobertura vegetal nativa remanescente, as alterações no traçado e posicionamento 

das estruturas se resumiu a pequenas alterações com o objetivo da otimização 

técnica/financeira da linha ao mesmo tempo que se eliminam possíveis impactos de ordem 

ambiental.  

Como resultado, após seis revisões no projeto chegou-se a um traçado ótimo, com 

previsão de baixos impactos em todos os aspectos possíveis, porém, sem grande 

diferenciação em relação ao projeto constante no edital de licitação. 

 
Figura 25: Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas – Planta 1/3. 
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Figura 26: Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas – Planta 2/3. 

 
Figura 27: Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaír CD e instalações associadas a – Planta 3/3. 
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Figura 28: Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas – Planta 1/4. 

 
Figura 29: Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas – Planta 2/4. 
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Figura 30: Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas – Planta 3/4. 

 
Figura 31: Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas – Planta 4/4. 
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Figura 32: Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Sarandi-Londrina CD e instalações associadas – Planta 1/2. 

 
Figura 33: Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Sarandi-Londrina CD e instalações associadas – Planta 2/2. 
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 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS ESPECÍFICAS 

No contexto de se buscar a melhor solução, em atendimento às solicitações pontuais, poucas 

foram as alterações significativas de traçado. Entretanto, em 03 locais foram necessárias 

alterações de traçado, buscando o melhor ajuste técnico e político. 

LT 525 Kv – Trecho Foz do Iguaçu – Guaíra 

Município de Missal 

Essa alteração de traçado foi em atendimento à solicitação da Prefeitura, devido a existência 

de um empreendimento imobiliário rural projetado que seria afetado pela Linha de 

Trasmissão. A possibilidade de alteração do traçado possível foi apresentada ao município e 

aceita. 

 
Figura 34: Alternativa locacional Município de Missal LT 525 kV Foz do Iguaçu -Guaíra CD e instalações associadas. 
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LT 525 kV Trecho Guaíra - Sarandi 

Município de Marialva 

O município de Marialva possui uma situação que foi analisada com um critério mais rigoroso 

uma vez que o empreendimento elétrico atinge parte do perímetro urbano. Foram estudadas 

várias opções de traçado, de forma a se obter a melhor alternativa locacional, técnica, 

econômica e fundiária. 

As opções de traçado apresentadas ao município estão representadas no desenho abaixo. 

 
Figura 35: Alternativa locacional Município de Marialva LT 525 kV Guaíra -Sarandi CD e instalações associadas. 
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LT 525 kV – Trecho Sarandi – Londrina 

Município de Arapongas  

Essa alteração de traçado foi, em atendimento à solicitação da Prefeitura, devido a existência 

da ampliação industrial próximo à rodovia BR-369, que seriam afetados pela Linha de 

Trasmissão. A possibilidade de alteração do traçado possível foi apresentada ao município e 

aceita. 

 
Figura 36: Alternativa locacional Município de Arappongas LT 525 kV Sarandi-Londrina CD e instalações associadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES NORMATIVAS E LEGISLATIVAS 

 DO EMPREENDIMENTO E SEUS ASPECTOS JURÍDICOS MAIS 

RELEVANTES NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

O empreendimento proposto é consistido em uma linha de transmissão de 525 kV 

fazendo a ligação entre os Municípios de Foz do Iguaçu e Londrina, passando pelos 

Municípios de Guaíra e Sarandi, numa extensão aproximada de 514 km, com uma ADA (Área 

Diretamente Afetada) de 70m de largura definida para fins de levantamento dos aspectos 

ambientais, parte integrante do Leilão de Transmissão 005/2016 ANEEL, Lote 01. 

O traçado proposto para a linha de transmissão atinge 35 municípios do Estado do 

Paraná (Apucarana, Arapongas, Cafezal do Sul, Cianorte, Cruzeiro do Oeste, Diamante 

d´Oeste, Doutor Camargo, Entre Rios do Oeste, Floresta, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, 

Guaíra, Iporã, Itaipulândia, Ivatuba, Jussara, Londrina, Mandaguari, Marechal Cândido 

Rondon, Marialva, Maringá, Mercedes, Missal, Perobal, Ramilândia, Santa Helena, Santa 

Terezinha do Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Sarandi, Tapejara, Terra 

Boa, Terra Roxa, Tuneiras do Oeste e Umuarama), e situa-se dentro de faixa de terreno linear 

proposta pela ANEEL, parte integrante e condicionante da concessão do serviço de 

transmissão, que possui largura de 10km, foi adotada como AII.  

A AID, por sua vez, corresponde a uma faixa de 250m de cada lado da ADA, definida 

utilizando o critério do art. 4º, § 3º, da Resolução CONAMA nº 347/2004. 

A orientação para a escolha locacional foi a de evitar a transposição de aglomerados 

urbanos, edificações, unidades de conservação públicas e privados, maciços e aglomerados 

vegetais.  

A opção tecnológica segue os padrões mais recentes de engenharia para a finalidade 

específica, não sendo prevista nenhuma técnica inédita ou experimental. 

Merece destaque a adoção de medidas como o alteamento das torres que suportam o 

cabeamento, permitindo um maior espaçamento entres as mesmas, uma maior flexibilidade 

de alocação e um menor potencial de interferência no meio ambiente ao nível do solo, 

notadamente sobre APP. 

A literatura aponta como os principais impactos ambientais potenciais adversos 

associados à transmissão de energia elétrica os efeitos decorrentes dos campos elétricos dela 

advindos, a interferência na vegetação (em especial de porte arbóreo), a interferência com a 

fauna (notadamente a avifauna) e a degradação do solo. 
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No aspecto socioambiental, o impacto mais relevante é a restrição do uso do solo na 

faixa de servidão gerada pela implantação do empreendimento. 

Pertinente assinalar que a faixa de implantação, em uma observação genérica e inicial, 

está situada em região relativamente antropizada, em meio rural, predominantemente 

ocupada por atividades agrícolas, não sendo verificada a princípio a ocorrência de grandes 

extensões de floresta natural preservada (ressalvados maciços isolados, passíveis de serem 

evitados), ou a transposição de áreas de reconhecida ocorrência de sítios ecológicos, 

naturais, paisagísticos ou históricos particularmente relevantes, embora esses estejam 

presentes nas proximidades de muitos trechos. 

 DA SUBMISSÃO DO EMPREENDIMENTO À OBRIGAÇÃO DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A primeira questão a ser dirimida em relação ao Empreendimento relaciona-se à 

própria necessidade de submetê-lo ao licenciamento ambiental e, em caso positivo, sob qual 

modalidade. 

6.2.1 DA OBRIGAÇÃO GERAL DE SUBMISSÃO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

No sistema jurídico vigente no Brasil, a ordem econômica, embora fundada na livre 

iniciativa, tem como seu pressuposto a submissão do interesse particular ao bem comum, 

inclusive considerando as gerações futuras, e resultando nos diversos princípios que o 

orientam a gestão do meio ambiente e o direito ambiental. Essa é a dicção da Constituição 

Federal, cujo art. 170, VI, que condiciona a ordem econômica à “defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação”, enquanto o art. 225 enuncia o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever geral e individual de preservá-

lo para as presentes e futuras gerações. 

Harmonicamente, na vertente oposta, os arts. 182, § 4º, e 186, I e II, do Diploma 

Constitucional afirmam que a propriedade somente cumpre sua função social quando da 

“utilização racional e adequada dos recursos naturais disponíveis indissociável da 

preservação do meio ambiente”. 

Essa condição somente é cumprida quando observada a forma prescrita no do citado 

art. 225, § 1º, IV e V: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
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impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público: 

(...) 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente; 

(...)” 

(grifos apostos) 

 

Dando maior concretude ao preceito constitucional basilar, a Lei nº 6.938/1981, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece: 

“Art. 5º. (...) 

Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão 

exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio 

Ambiente.” 

 

“Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

sócioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 

(...) 

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

(...)” 

 

“Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

(...) 

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 

elementos da biosfera, a fauna e a flora. (redação do inciso dada pela Lei 

nº 7.804/1989) 

(...)” 
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“Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental; 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras; 

(...)” 

(grifos apostos) 

 

“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 

licenciamento ambiental. (redação do caput dada pela Lei 

Complementar nº 140/2011) 

(...)” 

(grifos apostos) 

 

O licenciamento ambiental é o conjunto de ações da Administração Pública indicado 

pela Lei para concretizar o controle do uso dos recursos naturais. No seu âmago se encontra 

o estudo prévio de impacto ambiental (em sentido amplo) referido na própria Constituição, 

objetivando a avaliação dos impactos ambientais, aplicável a uma ampla gama de atividades, 

eis que o conceito envolve qualquer atividade que mesmo potencialmente, ou seja, inclusive 

aquelas que acidental ou meramente eventualmente venham a causar uma degradação 

significativa no ambiente.  

Nesse sentido, a Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, estabelece já 

em seu primeiro artigo: 

“Art. 1º. Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 

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: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais.” 
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Logo, regra geral no sistema jurídico brasileiro é a da submissão das atividades 

humanas ao licenciamento, ou seja, todas aquelas que não as mais básicas da vida terão que 

se submeter a uma análise de impacto efetivo e risco para o ambiente e ecossistemas para, 

aliada a medidas propostas de precaução, mitigação e compensação, demonstrar sua 

viabilidade social. A exceção, que efetivamente confirma a regra, está ligada ao conceito 

aberto de “inexistência de impacto significativo”. 

A legislação do Estado do Paraná, por óbvio, harmoniza-se perfeitamente com a 

estrutura legal federal, com destaque para o art. 4º da Lei Estadual nº 7.109/1979, que institui 

o sistema de proteção do meio ambiente, e muito especialmente para a Constituição do 

Estado do Paraná: 

“Art. 207. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as gerações presente e futuras, garantindo-se a proteção dos 

ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais. 

§ 1° Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade 

deste direito: 

(...) 

V - exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a 

construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de 

atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente, do qual se dará publicidade; 

(...) 

VII - determinar àquele que explorar recursos minerais a obrigação de 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica 

exigida pelo órgão público competente; 

(...)” 

(grifos apostos) 

 

Verifica-se, portanto, que o licenciamento ambiental como mecanismo assecuratório 

de avaliação prévia de impactos ambientais e planejamento de medidas para eliminar danos 

evitáveis, reduzir e compensar danos inevitáveis, é princípio inerente e essencial da 

sociedade brasileira, estando inserto na lei matriz federal e em seus espelhos no âmbito 

estadual e municipal. 



    
 

62 

Volume I - Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra / Guaíra-Sarandi / Sarandi-Londrina 

6.2.2 DA OBRIGAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM ESPECÍFICO DE SUBMISSÃO AO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Sendo o licenciamento a regra, mas havendo a possibilidade de exceção ligada a 

inexistência de impactos significativos ao ambiente, pertinente investigar o eventual 

enquadramento do empreendimento pretendido nesse espaço de excepcionalidade. 

A questão, no entanto, é rapidamente superada pela análise da Resolução CONAMA 

nº 237/1997, cujo anexo único expressamente prevê como “atividades ou empreendimentos 

sujeitos ao licenciamento ambiental” a “transmissão de energia elétrica”. 

6.2.3 DA COMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO 

Estabelecida a obrigação de submissão ao licenciamento, essencial diante da 

possibilidade de nulidade, definir qual das esferas federativas será a responsável pela análise 

do licenciamento. 

Conforme a regra estabelecida no art. 23, VI, VII e XI, da Constituição Federal, União, 

Estados e Municípios possuem competência comum para as questões ligadas à gestão 

ambiental, ou seja, as três esferas federativas têm poderes para, por exemplo, estabelecer 

normas e exigir o licenciamento das atividades potencialmente poluidoras no âmbito de seus 

territórios. 

Para evitar superposição e repetição de exigências e desperdício de tempo e recursos 

tanto para o administrado quanto para o próprio Poder Público, foi desde logo adotada uma 

regra-princípio, da unicidade de licenciamento, enunciada no art. 7º da Resolução CONAMA 

nº 237/1997: 

“Art. 7º. Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único 

nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores.” 

 

Esse princípio foi reforçado no art. 13 da Lei Complementar nº 140/2011, que avançou 

na finalidade de ordenar e harmonizar a distribuição de competências federativas na questão 

ambiental. 

Para esse escopo, seguindo a técnica adotada na Constituição Federal, a LC nº 

140/2011 inicialmente estabelece as competências da união no que concerne à gestão 

ambiental: 

“Art. 7º São ações administrativas da União: 

(...) 
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XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades: 

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país 

limítrofe; 

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma 

continental ou na zona econômica exclusiva; 

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; 

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas 

pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados; 

f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos 

termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e 

emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar 

no 97, de 9 de junho de 1999; 

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 

armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que 

utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 

mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou 

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir 

de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação 

de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e 

considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da 

atividade ou empreendimento; 

(...)” 

 

Observa-se que o empreendimento pretendido não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses das alíneas “a” a “g” do art. 7º da LC nº 140/2011. 

Analisando, por outro lado, o Decreto nº 8.437, de 22 de abril de 2015, que 

regulamenta a questão das “outras tipologias estabelecidas por ato do Poder Executivo” no 

art. 7º, caput, inciso XIV, alínea “h”, da LC nº 140/2011, verifica-se que concerne a “sistemas 

de transmissão de energia elétrica”, as competências da União são assim fixadas: 

 “Art. 3º Sem prejuízo das disposições contidas no art. 7º, caput, inciso 

XIV, alíneas “a” a “g”, da Lei Complementar nº 140, de 2011, serão 

licenciados pelo órgão ambiental federal competente os seguintes 

empreendimentos ou atividades: 

(...) 

VII - sistemas de geração e transmissão de energia elétrica, quais sejam:  
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a) usinas hidrelétricas com capacidade instalada igual ou superior a 

trezentos megawatt;   

b) usinas termelétricas com capacidade instalada igual ou superior a 

trezentos megawatt; e  

c) usinas eólicas, no caso de empreendimentos e atividades offshore e 

zona de transição terra-mar. 

(...)” 

 

Logo, não sendo hipótese de linha de transmissão de energia elétrica 

indissociavelmente vinculada a unidade geradora com capacidade nominal igual ou superior 

a 300 MW, não há que se falar em competência federal. 

Conclui-se, portanto, que o empreendimento pretendido não está sob competência 

licenciatória da União. 

Não sendo da União, e ainda seguindo a sistemática da Constituição Federal de 

fixação de competência, há que ser analisada a eventual competência do Município para o 

licenciamento em concreto, destacando que neste aspecto há necessária vinculação com o 

caráter local dos efeitos ambientais e sociais do empreendimento, conforme art. 9º, I c.c. XIII 

e XIV, da LC nº 140/2011. 

Tratando-se de empreendimento que se estende por vários municípios, claramente 

está afastado o caráter local dos efeitos ambientais potenciais. 

Conclui-se, portanto, que o caso se enquadra na competência residual dos Estados 

fixada no art. 8º da LC nº 140/2011: 

“Art. 8º São ações administrativas dos Estados: 

(...) 

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou 

empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º; 

(...)” 

 

Sendo a competência para licenciar o empreendimento pretendido do Estado, por 

força da Lei Estadual nº 10.247/1993 e do Decreto nº 2.320/1993, incumbe ao Instituto 

Ambiental do Paraná- IAP a sua execução. 
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6.2.4 DOS ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

As linhas gerais do Licenciamento Ambiental estão definidas no Decreto nº 

99.274/1990, arts. 17 a 22, na Resolução CONAMA nº 01/1986, de 23 de janeiro de 1986, e 

na Resolução CONAMA nº 237/1997, especialmente no seu art. 10, observada ainda a 

Resolução CONAMA nº 06/1986, que aprova os modelos de publicação de pedidos de 

licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a respectiva concessão 

e aprova os novos modelos para publicação de licenças. 

Para sistemas de transmissão de energia (linhas de transmissão e subestações), o 

licenciamento ambiental possui uma regulamentação federal geral genericamente assentada 

na Resolução CONAMA nº 06/1987, e em caráter específico à hipótese na Resolução 

CONAMA nº 279/2001, que estabelece procedimento simplificado para o licenciamento 

ambiental dos empreendimentos com impacto ambiental de pequeno porte, necessários ao 

incremento da oferta de energia elétrica no País. 

Como se trata de licenciamento ambiental a cargo do Estado do Paraná, aplicável em 

caráterer geral a Resolução CEMA nº 65/2008, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, 

estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, 

degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras providências, e a 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09, de 03/11/2010, que que estabelece procedimentos para 

licenciamentos de unidades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no 

Estado do Paraná. 

6.2.5 DA MODALIDADE DE ESTUDO AMBIENTAL CABÍVEL 

Definida a competência estadual para o licenciamento ambiental do empreendimento 

pretendido, verifica-se que a Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09, de 03/11/2010 prescreve 

em seu art. 7º, VI, como estudo ambiental cabível para linhas transmissão de tensão nominal 

superior a 230 kV o EIA/RIMA (estudo de impacto ambiental/relatório de impacto ambiental). 

Pertinente destacar que a modalidade de estudo ambiental eleita pelo Estado do 

Paraná é harmônica com a legislação ambiental federal eis que a Resolução CONAMA nº 01, 

de 23/01/1986, art. 2º, VI, exige a apresentação EIA/RIMA apenas para linhas de transmissão 

de tensão nominal acima de 230 kV. 

Há também harmonia com as disposições da Resolução CEMA nº 65/2008 (art. 58, 

IX), que repete o critério federal. 
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Assim, a modalidade de estudo ambiental a ser apresentado no caso é o EIA/RIMA – 

Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental. 

6.2.6 DOS REQUISITOS DO EIA/RIMA 

Sem prejuízo do “Termo de Referência” fornecido pelo órgão licenciador, as 

características do EIA e do RIMA são descritas nos arts. 6º e 9º, respectivamente, da 

Resolução CONAMA nº 01, de 23/01/ 1986, os quais cita-se: 

"Art. 6º. O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as 

seguintes atividades técnicas: 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa 

descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como 

existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da 

implantação do projeto, considerando: 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os 

recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos 

d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 

atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 

destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor 

científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 

preservação permanente; 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água 

e a sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 

históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 

sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 

desses recursos. 

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, 

através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da 

importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os 

impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, 

imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau 

de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a 

distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas 

os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, 

avaliando a eficiência de cada uma delas. 
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IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados. 

Parágrafo único. Ao determinar a execução do estudo de impacto 

ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou quando couber, 

o Município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem 

necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais 

da área." 

"Art. 9º. O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões 

do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo: 

I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade 

com as políticas setoriais, planos e programas governamentais; 

II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 

especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a 

área de influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de 

energia, os processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes, 

emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem 

gerados; 

III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da 

área de influência do projeto; 

IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 

operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os 

horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, 

técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e 

interpretação; 

V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 

comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas 

alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização; 

VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 

relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam 

ser evitados, e o grau de alteração esperado; 

VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 

VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e 

comentários de ordem geral). 

Parágrafo único. O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e 

adequada a sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em 

linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e 

demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam 
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entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as 

conseqüências ambientais de sua implementação." 

Assim, a análise ambiental prévia deverá abordar todos os aspectos listados, ainda 

que de forma breve e para mencionar justificadamente que o quesito em especial não é 

aplicável, tudo para alcançar o objetivo de demonstrar que não existe necessidade de 

renunciar ao empreendimento proposto e que sua implantação e operação serão seguras do 

ponto de vista ambiental. 

6.2.7 DA OBRIGATORIEDADE DE RELAIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Resolução CONAMA nº 09/1987, que dispõe sobre a audiência pública no processo 

de licenciamento ambiental, estabelece que esta pode ser exigida no processo de 

licenciamento: 

“Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por 

entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais 

cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência 

pública. 

§ 1º - O Órgão de Meio Ambiente, a partir da data do recebimento do 

RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo 

que será no mínimo de 45 dias para solicitação de audiência pública. 

§ 2º - No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do 

Órgão Estadual não realizá-la, a licença concedida não terá validade. 

(...) 

§ 5º - Em função da localização geográfica dos solicitantes, e da 

complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública 

sobre o mesmo projeto de respectivo Relatório de Impacto Ambiental - 

RIMA.” 

No caso específico, a faculdade relativa é transformada em obrigação expressa pela 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09, de 03/11/2010, que dispõe em seu art. 21: 

“Art. 21. Para o caso de licenciamentos de Pequena Central Hidrelétrica – 

PCH (acima de 10MW), Usina Termelétrica – UTE (acima de 10MW), 

Usina Hidrelétrica 

de Energia – UHE, Linha de Transmissão (acima de 230kV) deverão ser 

realizadas Reuniões Públicas e Audiências Públicas na forma da lei e 

conforme regulamentação própria, estabelecida pelo IAP. 

Parágrafo 1º. Após receber o EIA e o RIMA, o IAP fixará em edital, 

publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação 
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regional ou local, a abertura do prazo para sua solicitação de audiência 

pública pelos interessados, observando, em qualquer das hipóteses, 

prazo não inferior a 45 (quarenta e cinco) dias a partir da data da 

publicação do edital. 

Parágrafo 2º. A convocação para a Audiência Pública, deverá ocorrer com 

antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, através de ampla divulgação, 

nos meios de comunicação e junto à comunidade diretamente afetada. E 

em caso de solicitação, através de correspondência registrada ao 

solicitante, com a data e o local da realização da mesma. 

Parágrafo 3º. Audiência Pública será realizada sempre no município ou 

área de influência direta do empreendimento, atividade ou obra em local 

acessível aos interessados, tendo prioridade para escolha o município 

onde os impactos ambientais forem mais significativos. 

Parágrafo 4º. Em função da localização geográfica dos solicitantes da 

Audiência Pública ou da complexidade do tema, poderá haver mais de 

uma Audiência Pública sobre o projeto e respectivo RIMA. 

Parágrafo 5º. A demais questões referentes às Audiências Públicas estão 

dispostas na Resolução CONAMA nº 09/1987, na Resolução SEMA nº 

031/1998 e na Resolução CEMA nº 065/2008.” 

A partir desse quadro normativo, após o acatamento do EIA/RIMA que for apresentado 

e considerado que o empreendimento pretendido é comparativamente menos impactante e 

complexo que outras atividades ou obras, mas irá atingir 35 municípios, haverá a necessidade 

de o órgão licenciador determinar em quais desses municípios deverá ser realizada a 

audiência pública para apresentação e debate do EIA/RIMA, podendo ocorrer em mais de um 

deles. 

Em que pese ser essa uma prerrogativa do órgão licenciador, é pertinente e 

aconselhável que acompanhe o EIA/RIMA uma proposição do empreendedor lastreada nos 

estudos socioeconômicos do próprio estudo, justificando a escolha de um ou mais municípios 

para realização de audiência pública, e a desnecessidade para os demais. 

 DOS ASPECTOS LOCACIONAIS 

6.3.1 DA ANÁLISE DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

A análise locacional de determinado empreendimento candidato à licença ambiental 

abrange: 

 No aspecto amplo, ou genérico, será demonstrado que o local escolhido para o 

empreendimento é a melhor opção dentre diversas outras hipóteses possíveis; 
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 No aspecto intrínseco, ou específico, a questão está ligada à distribuição dos 

componentes do empreendimento na área escolhida, demonstrando ser a melhor 

disposição possível. 

No presente caso, o viés amplo é limitado pelas próprias condições em que o serviço 

público de transmissão de energia elétrica é concedido, não apenas devendo ligar as 

localidades especificadas pela agência reguladora federal responsável, como obedecendo 

uma faixa territorial determinada para implantação, previamente estabelecida pelo poder 

concedente sob diversos critérios, dentre os quais o de economicidade e a própria viabilidade 

ambiental. 

Eventual constatação superveniente de que a faixa para implantação padece de 

impedimento insanável iria transcender a esfera do próprio empreendedor e exigiria a oitiva 

da ANEEL. 

De todo o modo, em análise uma análise inicial genérica e superficial da faixa para 

implantação, não apontou nenhum indício de inviabilidade, inclusive em diversos trechos 

compartilhando ou sendo paralela a outros empreendimentos lineares preexistentes, inclusive 

outras linhas de transmissão. 

No que concerne ao viés intrínseco, por sua vez, a escolha do traçado efetivo da linha 

de transmissão propriamente dita, e da alocação das torres de sustentação e da subestação 

a ser edificada serão objeto para a justificação técnica de engenharia no corpo do EIA, 

notadamente em trechos ou pontos identificados críticos, como a interceptação de maciços 

arbóreos e corpos d’água superficiais. 

6.3.2 DOS ASPECTOS LOCACIONAIS LOCAIS 

O conceito de propriedade no sistema jurídico brasileiro possui inserto em si a 

inseparável condição de exercício de uma função social, significando que todas as coisas 

possuem um dono que pode delas dispor, mas tais coisas devem desempenhar um papel 

definido em relação às demais pessoas não apenas para que não as prejudique, mas para 

que contribuam para o benefício geral. 

Como consequência, os espaços territoriais devem ser utilizados em conformidade 

com um uso racional adequado ao seu potencial, não admitindo nosso sistema jurídico o seu 

uso nocivo. 

Nesse contexto, a Constituição Federal é cogente e clara em seus arts. 182 e 186 c.c. 

184, expressando inclusive o poder da Administração pública expropriar a propriedade ante o 

não atendimento da sua respectiva função social: 
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“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 

às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor. 

 (...)” 

“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 

atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 

estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente; 

(...)” 

Logo, imprescindível que o empreendimento proposto não entre em conflito com as 

disposições municipais relativas ao Plano Diretor e ao do uso do solo (zoneamento). 

6.3.2.1 FOZ DO IGUAÇU 

O Empreendimento parte da subestação já existente na parte Leste do território do 

Município de Foz do Iguaçu, seguindo às margens da represa de Itaipu, paralela à várias 

outras linhas de transmissão preexistentes, em perímetro urbano, Macrozona de Expansão 

Urbana 2 – ZEU-2. 

A existência de várias outras linhas de transmissão paralelas a faixa de implantação 

do empreendimento e a política municipal de converter as respectivas faixas de domínio em 

Zonas Especiais de Proteção – ZEP apontam para a compatibilidade do uso pretendido, 

destacando que se mostra mais razoável a posição paralela indicada do que qualquer outra 

solução em termos de traçado, que inevitavelmente acarretaria maior impacto ao ambiente 

natural e ao ambiente urbano. 

Em decorrência, não foi detectada incompatibilidade do empreendimento pretendido 

com a legislação municipal. 

Por outro lado, depreende-se do art. 22, § 1º, “a”, da Lei Complementar nº 276/2017, 

que empreendimento pretendido não comporta Estudo de Impacto da Vizinhança – EIV, eis 
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que a disposição que trata apenas de produção e distribuição de energia e não traz a 

exigência para a atividade transmissão. 

6.3.2.2 SANTA TEREZINHA DO ITAIPU 

A linha de transmissão pretendida irá cruzar o Município de Santa Terezinha de Itaipu 

pela Zona Rural, ao Norte do perímetro urbano, aproximadamente na altura da curva que a 

Rodovia Natalino Spada faz para Noroeste. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal, destacando-se a existência de várias outras linhas de transmissão 

aproximadamente paralelas ao traçado desejado, mais ao Sul. 

6.3.2.3 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 

O traçado pretendido para o empreendimento ingressa no território do Município de 

São Miguel do Iguaçu cerca de 3,5 km ao Norte da BR-277, segue aproximadamente da 

direção Nordeste até próximo da tríplice fronteira com os Municípios de Medianeira e 

Itaipulândia, quando deflete para o Norte, sempre em área rural, na Macrozona Rural da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraná, fora dos perímetros urbanos, embora tangenciando o extremo sul 

do Balneário de Ipiranga. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

Por outro lado, conforme expresso no art. 73 da Lei nº 2777/2016, o Estudo de Impacto 

da Vizinhança - EIV somente é aplicável para empreendimentos em espaço urbano, não 

aplicável ao presente caso. 

6.3.2.4 ITAIPULÂNDIA 

O empreendimento pretendido irá atravessar o território do Município de Itaipulândia 

em seu extremo Leste, próximo aos limites com o Município de Medianeira, inteiramente em 

área rural (Zona Rural da Bacia Hidrográfica do Rio Ocoí). 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

Por outro lado, conforme expresso no art. 56 e segs. da Lei nº 1.528/2016, o 

empreendimento pretendido não é passível de Estudo de Impacto da Vizinhança –EIV, até 

porque está em zona rural. 
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6.3.2.5 MISSAL 

O traçado proposto para o empreendimento pretendido irá atravessar o Município de 

Sul para Norte, aproximadamente na sua parte central, sobrepondo-se em parte com os 

limites com o Município de Ramilândia, sempre em área rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.6 RAMILÂNDIA 

O atingimento do território do Município de Ramilândia pelo empreendimento pretendido será 

quase tangencial, praticamente coincidindo com parte dos limites com o Município de Missal, 

integralmente em área rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.7 SANTA HELENA 

O traçado proposto para o empreendimento pretendido atravessará o Município de 

Santa Helena em uma pequena faixa na extremidade sudeste do território, inteiramente em 

área rural (Macrozona Rural). 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.8 DIAMANTE D´OESTE 

O empreendimento pretendido atravessará o extremo Oeste do Município de Diamante 

D´Oeste, inteiramente em área rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.9 SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS 

Também será o extremo Oeste do Município de São José das Palmeiras a faixa 

atravessada pelo empreendimento pretendido, igualmente em área rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 
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6.3.2.10 ENTRE RIOS DO OESTE 

O território do Município de Entre Rios do Oeste será atravessado em sua porção 

Leste, de Sul para Norte, inteiramente em área rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.11 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

O traçado do empreendimento pretendido ingressa no Município de Cândido Rondon 

pelo Sul, próximo aos limites com o Município de Pato Bragado, seguindo sempre na direção 

geral Norte, tangenciando pelo Oeste a Zona de Transição do Distrito de Novo Horizonte, até 

o Município de Mercedes, sempre em área rural, Macrozonas de Uso Rural e de Manacial. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

No que concerne a questão de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, observa-se 

que o empreendimento pretendido não se enquadra nas hipóteses dos arts. 2º e 3º, da Lei 

Complementar Municipal nº 60/2008, além de estar situado em área rural, pelo que a 

exigência não é aplicável. 

6.3.2.12 MERCEDES 

O empreendimento pretendido ingressará no território do Município de Mercedes 

próximo da BR-163, seguindo na direção geral Norte até a fronteira com o Município de Terra 

Roxa, novamente próximo da BR-163, quase integralmente na Macrozona Rural, cruzando 

por duas vezes a faixa da Macrozona da BR-163. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, previsto no art. 16 da Lei Complementar 

Municipal nº 5/2008, não se aplica ao caso do empreendimento pretendido, por este não 

adentrar no espaço urbano. 

6.3.2.13 TERRA ROXA 

O traçado do empreendimento pretendido irá atravessar o território do Município de 

Terra Roxa em dois segmentos: o primeiro, de Sul para Norte, no extremo Sudoeste do 

Município, quase sobre a divisa com o Município de Guaíra; o segundo de Oeste para Leste, 
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na parte Norte do território, cerca de 2,5 km ao Sul do Distrito de Vila Guarani. Em ambos os 

casos, o empreendimento atravessará exclusivamente área rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.14 GUAÍRA 

O empreendimento pretendido ingressará no território do Município de Guaíra pelo Sul, 

seguindo na direção geral Norte próximo aos limites com o Município de Terra Roxa até a 

subestação já existente às margens da BR-272, ao Sul do perímetro urbano, que será 

ampliada. Da subestação, a linha de transmissão partirá na direção geral Leste, passando 

para o Município de Terra Roxa. Em todo o trajeto, o empreendimento estará em área rural, 

passando pelas Macrozonas Rurais de Desenvolvimento e de Desenvolvimento da Agricultura 

Familiar (MRD e MRDAF). 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, previsto no art. 245 e segs. e 331 e segs. 

da Lei Complementar Municipal nº 1/2008, considerando dos arts. 247, 333 e 334, não se 

mostra aplicável ao caso do empreendimento pretendido no que concerne às linhas de 

transmissão, destacando que estas são empreendimentos caracterizados como não 

incômodos segundo os critérios do art. 293. 

Em relação a ampliação da subestação de energia, mesmo diante do disposto no art. 

334, X, da LC nº 1/2008, o EIV pode ser dispensado, por ser ampliação de unidade já existente 

e por impactar área rural. 

6.3.2.15 FRANCISCO ALVES 

O empreendimento irá cruzar o território do Município de Francisco Alves, de Oeste 

para Leste, em sua parte Norte, integralmente em área Rural, adentrando a APA do Rio 

Xambrê 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 
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6.3.2.16 IPORÃ 

O traçado pretendido passará pela parte Norte do Município de Iporã, de Sudoeste 

para Nordeste, sempre em área rural, Macrozona da APA do Rio Xambrê (Decreto Municipal 

nº 66/2009). 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.17 CAFEZAL DO SUL 

O empreendimento atravessará o Município de Cafezal do Sul na direção geral 

Sudoeste para Nordeste, ao Norte da PR-323, integralmente em área rural,  

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.18 PEROBAL 

O empreendimento ingressa no Município de Perobal pelo Oeste, pouco ao Norte da 

Rodovia PR-323, seguindo na direção aproximada Leste, até o limite com o Município de 

Umuarama, sempre em zona rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.19 UMUARAMA 

O traçado do empreendimento atravessará o Município de Umuarama em sua região 

Sul, aproximadamente no centro da Macrozona Rural 3. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.20 CRUZEIRO DO OESTE 

A linha de transmissão pretendida irá atravessar o Município de Cruzeiro do Oeste de 

Oeste para Leste, cerca de 2,5km ao Sul da Sede do Município, inteiramente em Zona Rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 
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6.3.2.21 TUNEIRAS DO OESTE 

O empreendimento pretendido atravessará pelo Município de Tuneiras do Oeste em 

dois segmentos, na extremidade Norte do território, passando a cerca de 3 km ao Norte do 

extremo setentrional da Reserva Biológica das Perobas, sempre em Zona Rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.22 TAPEJARA 

O empreendimento atravessará uma pequena faixa do extremo Sul do território do 

Município de Tapejara, Macrozona Rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.23 CIANORTE 

O trajeto pretendido pelo Empreendimento passará pela parte central do território do 

Município de Cianorte, de Oeste para Leste, atravessando as Glebas Patrimônio Igarité e São 

Januário, Macrozona Rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.24 JUSSARA 

O traçado pretendido para a linha de transmissão passará pelo Município de Jussara, 

de Sudoeste para Nordeste, mais ou menos paralela a PR-323, mas cerca de 4km ao Sul, 

Macrozona de Produção Rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.25 TERRA BOA 

O Município de Terra boa será atravessado de Sudoeste para Nordeste em sua porção 

Norte pelo empreendimento pretendido, que passará cerca de 3 km ao Norte do Distrito de 

Malu, Macrozona Rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 
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6.3.2.26 DOUTOR CAMARGO 

O traçado pretendido atravessará o Município de Doutor Camargo de Sudoeste para 

Nordeste, passando cerca de 2km ao Sul da Sede do Município, sempre em Macrozona Rural 

(da Reserva e de Desenvolvimento Agrícola Sustentável). 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.27 IVATUBA 

O Município de Ivatuba será atravessado de Sudoeste para Nordeste em sua porção 

Norte pelo empreendimento pretendido, passando para o município de Floresta 

aproximadamente no mesmo ponto que a Rodovia PR-551, sempre em Macrozona de 

Produção Rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.28 FLORESTA 

O empreendimento pretendido passará pelo extremo Noroeste do território do 

Município de Floresta, na direção geral Sudoeste para Nordeste, partindo aproximadamente 

do ponto em que a Rodovia PR-551 vem do Município de Dr. Camargo, e passando do 

Município de Maringá cerca de 1,5km a Leste da Rodovia PR-317, sempre em Macrozona de 

Produção Rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.29 MARINGÁ 

O empreendimento pretendido atravessará um pequeno trecho do extremo Sudeste 

do território do Município de Maringá, na direção geral Sudoeste para Nordeste, inteiramente 

em Macrozona Rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.30 MARIALVA 

O traçado proposto para o empreendimento pretendido irá atravessar o território do 

Município de Marialva em três segmentos: o primeiro, na porção Noreoeste no Município, 
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passando a cerca de 2km ao Norte do Distrito de São Luís, e ingressando no Município de 

Sarandi; o segundo , retornando do território de Sarandi, cerca de 2,3km ao Norte da 

confluência dos Córregos Tahy e Ipu, seguindo na direção geral Nordeste até um ponto 

próximo a BR-376, onde deflete progressivamente mais para o Norte, para aproximação para 

entrada na subestação no Município de Sarandi, para deixar o território do Município de 

Marialva cerca de 700m a nordeste do Ribeirão Sarandi; o terceiro, retornando ao Território 

de Marialva pouco além do ponto de saída do segundo trecho, seguindo na direção geral 

Leste-Nordeste, até os Limites com o Município de Mandaguari. 

No primeiro e terceiro trechos, o empreendimento atravessará apenas Macrozona de 

Produção Rural; no segundo trecho, serão atravessados trechos das Macrozonas Urbana e 

de Produção Industrial, em perímetro urbano (Zonas Industrial 2 – ZI2 e Zona Residencial 1 – 

ZR1). 

A atividade pretendida – transmissão de energia elétrica – não é vedada pela 

legislação específica das áreas urbanas atravessadas (LC nº 100/2010, arts. 13, I e 15, II), 

destacando-se que é caracterizada como não incomoda e de baixo risco ambiental, conforme 

os critérios do art. 4º, I e § 1º, da mesma Lei Complementar. 

Assim, não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a 

legislação municipal. 

Por outro lado, as normas reguladoras do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (LC 

nº 95/2009, arts. 73 e segs.), apontam para a inexigibilidade do mesmo no caso em específico.  

6.3.2.31 SARANDI 

O empreendimento pretendido possui dois trechos no território do Município de 

Sarandi: o primeiro, na parte sul, tangenciando a área de expansão urbana, mas em zona 

rural; o segundo, na porção Nordeste do território, vindo da direção Sudeste para Noroeste, 

para conectar a linha de transmissão à subestação lá existente (que será ampliada em 

licenciamento ambiental em separado). 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.32 MANDAGUARI 

O traçado do empreendimento pretendido atravessará o Município de Mandaguari pela 

sua Parte Norte, a cerca de 7 km de distância da Sede do Município, integralmente em Zona 

Rural. 
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Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.33 APUCARANA 

O empreendimento pretendido atravessará o território do Município e Apucarana em 

uma pequena faixa, no extremo Noroeste do Território, a cerca de 2 km ao Norte do Distrito 

de Caixa de São Pedro, inteiramente em área rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.34 ARAPONGAS 

O território do Município de Apucarana será atravessado em sua parte Sul, de Oeste 

para Leste, pelo empreendimento pretendido, quase sempre em área rural. O perímetro 

urbano será interceptado aproximadamente na altura da confluência das Estradas Três 

Marias, Colônia Esperança e das Granjas, área de expansão urbana prioritária. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.35 LONDRINA 

O traçado planejado para o empreendimento pretendido entrará no Município de 

Londrina no território definido para o Distrito de São Luiz, passando cerca de 2,5 km ao Norte 

da sede do Distrito, até alcançar a subestação já existente às margens da Rodovia PR-445, 

inteiramente em Zona Rural. 

Não foi identificada incompatibilidade do empreendimento pretendido com a legislação 

municipal. 

6.3.2.36 CONCLUSÃO QUANTO AOS ASPECTOS LOCACIONAIS RELACIONADOS AOS 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Não foi identificado nenhum impedimento legal explícito à implantação do 

empreendimento pretendido. 
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6.3.3 DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS À IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO NO ESPAÇO PRETENDIDO NO QUE CONCERNE À 

QUESTÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

Outra questão de extrema relevância ligada ao aspecto locacional do empreendimento 

diz respeito à necessidade de supressão da vegetação. 

Observa-se que, segundo o “Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428 de 2006”, 

aprovado pelo Decreto nº 6.660/2008, toda a faixa destinada à implantação do 

empreendimento de transmissão de energia elétrica pretendido está inserida no bioma Mata 

Atlântica, em área de tipologia de cobertura vegetal natural de “floresta estacional 

semidecidual”. 

O bioma Mata Atlântica possui extrema relevância social, ambiental e cultural para o 

Brasil, a ponto da Constituição Federal em seu art. 225, § 4º, reservar-lhe a condição de 

patrimônio nacional e a legislação ambiental conferir-lhe um verdadeiro subsistema normativo 

alicerçado na Lei nº 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 

nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

As linhas orientadoras do regime de autorização de supressão da Mata Atlântica são 

delineadas nos arts. 14 e 11 da Lei da Mata Atlântica: 

“Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio 

avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de 

utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de 

regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e 

interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e 

motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 

alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado 

o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei. 

§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de 

autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência 

prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, 

ressalvado o disposto no § 2º deste artigo. 

§ 2º A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada 

em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal 

competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente, 

com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do 

órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico. 
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§ 3º Na proposta de declaração de utilidade pública disposta na alínea b 

do inciso VII do art. 3º desta Lei, caberá ao proponente indicar de forma 

detalhada a alta relevância e o interesse nacional.” 

 

“Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios 

avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam 

vedados quando: 

I - a vegetação: 

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, 

em território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União 

ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em risco a 

sobrevivência dessas espécies; 

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle 

de erosão; 

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou 

secundária em estágio avançado de regeneração; 

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou 

e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos 

executivos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; 

II - o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação 

ambiental, em especial as exigências da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, no que respeita às Áreas de Preservação Permanente e à 

Reserva Legal.” 

 

Em outras palavras, a justificativa autorizadora da supressão deverá ser o interesse 

público primário prevalente (utilidade pública e interesse social), obstados por apenas duas 

conjunturas: a supressão causar dano ecossistêmico ou paisagístico irreparável (óbice 

intransponível); o imóvel estiver e desconformidade com a legislação ambiental no que 

concerne aos ônus ambientais propter rem, basicamente observâncias das APP e da reserva 

florestal legal (óbice impróprio, superado pela conformação legal). 

No tocante a questão do interesse público, a própria Lei nº 11.428/2006 define: 

“Art. 3º Consideram-se para os efeitos desta Lei: 

(...) 

VII - utilidade pública: 

(...) 



    
 

83 

Volume I - Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra / Guaíra-Sarandi / Sarandi-Londrina 

b) as obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional 

destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, 

declaradas pelo poder público federal ou dos Estados; 

(...)” 

 

Assim, a em tese interesse público primário autorizativo da supressão necessária à 

implantação desejada, máxime porque o empreendimento decorre em última análise de 

iniciativa do órgão regulador federal, com vistas a melhoria do sistema de transmissão de 

energia elétrica. 

Ressalta-se, no entanto, a necessidade de justificação técnica demonstrando que 

eventuais supressões vegetais que forem necessárias representam a alternativa de menor 

impacto negativo ao meio ambiente. 

Assim, ressalvada a excepcional descoberta de espécies da flora e da fauna silvestres 

ameaçadas de extinção cuja intervenção possa causar prejuízo, não existe óbice legal à 

escolha locacional para o empreendimento também por esse viés. 

 DO ASPECTO DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

As questões atinentes às alternativas tecnológicas são por excelência objeto para a 

justificação técnica descritiva da engenharia do empreendimento proposto, cotejada com os 

impactos ambientais específicos que forem detectados. No entanto, pertinentes algumas 

observações jurídicas gerais. 

Inicialmente, no que concerne à atividade pretendida - transmissão de energia elétrica 

- não existe legislação determinativa ou proibitiva de técnicas ou processos específicos. 

Da mesma forma, em princípio, não foram detectadas discussões de ampla 

notoriedade aconselhando ou desaconselhando técnicas ou processos aplicáveis ao caso 

concreto. 

Inobstante, imprescindíveis alguns cuidados: 

 As normas ABNT aplicáveis às diversas circunstâncias abrangidas no 

empreendimento pretendido (listadas em tópico próprio) devem ser 

obrigatoriamente observadas porquanto em que pese não possuam cogência 

legal, representam o mínimo técnico necessário a configurar as “boas práticas” 

exigíveis de qualquer obra ou atividade técnica. 

 Os equipamentos e insumos que forem utilizados na implantação e operação do 

empreendimento deverão estar resguardados com as certificações de segurança 
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ambiental cabíveis, demonstrando sua adequação à legislação ambiental e sua 

presumível segurança para o ambiente e para a saúde pública. 

 Devem ser observadas as posturas municipais quanto às edificações em todos os 

seus aspectos, especialmente no que concerne às estruturas, impermeabilização 

do solo, canteiros de obra, destinação de resíduos da construção civil, dentre 

outros. 

Observados tais cuidados, devidamente justificadas as opções técnicas tomadas e 

ressalvando algum esclarecimento requerido pelo órgão licenciador, a adequação das 

alternativas tecnológicas estará atendida. 

 DOS ASPECTOS JURÍDICO-AMBIENTAIS RELEVANTES DO 

EMPREENDIMENTO 

6.5.1 DO PRINCÍPIO GERAL ORIENTADOR DO PROJETO, DA IMPLANTAÇÃO E DA 

OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Como nota introdutória à análise dos aspectos jurídicos mais relevantes sob a ótica do 

direito ambiental, resgatando o conceito de que em nosso ordenamento jurídico o exercício 

dos direitos de propriedade e da livre iniciativa possuem como condição indissociável e 

intrinsecamente justificadoras a premissa de não geração de danos a terceiros, implicando 

como corolários, sob o prisma ambiental, nos princípios da prevenção e da precaução, o 

princípio geral a permear todo o projeto, a implantação e a operação do empreendimento 

pretendido será a observância dos três pilares que sustentam o licenciamento ambiental: 

 Todos os aspectos ambientais devem ser considerados; 

 O empreendimento deve adotar as técnicas e opções tecnológicas e locacionais 

que causem o menor impacto possível; 

 Os impactos causados devem ser prévia e totalmente diagnosticados e 

remediados ou compensados pelas ações propostas no próprio estudo ambiental, 

inclusive de monitoramento permanente. 

Assim, subjacente a todas as disposições apontadas neste segmento, está implícito 

que em todos os detalhes o estudo ambiental deverá demonstrar claramente a observância 

destes pilares, até em cumprimento aos princípios da segurança jurídica e publicidade que 

submetem o correspondente processo administrativo. 
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6.5.2 DA REGULAMENTAÇÃO AMBIENTAL DA ATIVIDADE PRETENDIDA 

Compete à União, conforme art. 21, XII, "b", da Constituição Federal, “explorar, 

diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão” os “os serviços e instalações 

de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os 

Estados onde se situam os potenciais hidroenergético”, cabendo-lhe igualmente legislar 

privativamente sobre energia, nos termos do art. 22, IV, da carta constitucional. 

As concessões para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são 

disciplinadas pelas Leis nºs 9.074/1995, 9.427/1996, 9.991/2000, 12.111/2009 e 12.783/2013, 

que apesar da premissa geral de “eficiência econômica e energética e valorização do meio 

ambiente”, não apresentam normas específicas de caráter ambiental. 

A Lei nº 11.934/2009, por sua vez, dispõe sobre limites à exposição humana a campos 

elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, visando a proteção da saúde e do meio ambiente, 

plicando-se, dentre outros, a todos os sistemas de energia elétrica destinados a geração, 

transmissão, distribuição e ao uso de energia elétrica no que concerne à trabalhadores e à 

população em geral. 

A referida Lei estabelece que são adotados no Brasil “os limites recomendados pela 

Organização Mundial de Saúde - OMS para a exposição ocupacional e da população em geral 

a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos”, “nos termos da regulamentação 

expedida pelo respectivo órgão regulador federal” (ANEEL). 

Segundo a Resolução Normativa ANEEL nº 398, de 23/03/2010, (com a redação dada 

pela Resolução Normativa ANEEL nº 616, de 01/07/2014), os Níveis de Referência para 

exposição do público em geral e da população ocupacional a campos elétricos e magnéticos 

nas frequências de 50 e 60 Hz são os apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7: Nivel de Referência para exposição a campos elétricos e magnéticos. 

 Instalações em 50 Hz Instalações em 60 Hz 

 
Campo Elétrico 

(kV/m) 
Campo Magnético 

(μT) 
Campo Elétrico 

(kV/m) 
Campo Magnético 

(μT) 
Público em Geral 5,00 200,00 4,17 200,00 

População Ocupacional 10,00 1.000,00 8,33 1.000,00 

 

Por outro lado, a Lei nº 11.934/2009 estabelece que “os concessionários de serviços 

de transmissão de energia elétrica deverão, na fase de autorização e comissionamento de 

novo sistema de transmissão de energia ou sempre que houver alteração nas características 

vigentes dos sistemas de transmissão, realizar medições dos níveis de campo elétrico e 

magnético ou apresentar relatório de cálculos efetuados com metodologia consagrada e 
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verificação de conformidade, conforme estabelecido pela normatização metodológica 

vigente”. 

As medições deverão atender a ABNT NBR 25.415/2016 - Métodos de medição e 

níveis de referência para exposição a campos elétricos e magnéticos na frequência de 50 Hz 

e 60 Hz. 

6.5.2.1 DA EVENTUAL INTERAÇÃO COM OU TRAVESSIA DE FAIXAS DE DOMÍNIO E 

ESTRUTURAS VIÁRIAS PREEXISTENTES 

O Decreto nº 84.398, de 16/01/1980, estabelece regras sobre a ocupação de faixas de 

domínio de rodovias e de terrenos de domínio público e a travessia de hidrovias, rodovias e 

ferrovias, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica, dentre 

as quais merecem destaque: 

 Atendidas as exigências legais e regulamentares referentes aos respectivos 

projetos, as autorizações para a ocupação de faixas de domínio serão por prazo 

indeterminado e sem ônus para os concessionários de serviços públicos de 

energia elétrica (art. 2º); 

6.5.2.2 DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 

PROJETOS RELACIONADOS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

A Lei nº 9.991/2000, em seu art. 3º, prescreve que a concessionárias de serviços 

públicos de transmissão de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante 

de, no mínimo, um por cento de sua receita operacional líquida em pesquisa e 

desenvolvimento do setor elétrico, 40% dos quais em projetos segundo regulamentos da 

ANEEL (art. 4º, II), dentre os quais devem estar incluídos os que tratem da preservação do 

meio ambiente (art. 4º, § 2º). 

A convergência entre esses projetos e aqueles decorrentes das obrigações ambientais 

originadas do licenciamento ambiental será criteriosamente analisada na fase de operação do 

empreendimento. 

6.5.3 DA GESTÃO INTERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM A FLORA 

Dada à característica da região onde se pretende a implantação do empreendimento 

ser em sua maior parte ocupada por terras agrícolas, aliada à altura das torres de transmissão 

e o método de instalação. Somente será realizada a supressão de vegetação nativa, 

ressalvado eventual necessidade, relacionada à alguma torre específica, que impeça sua 
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alteração locacional. Presume-se, portanto, que o impacto sobre a vegetação de porte arbóreo 

será pontual. 

A supressão de vegetação nativa, se imprescindível, será teoricamente admissível no 

caso do empreendimento em questão, inclusive no que concerne a estágio primário de 

vegetação, conforme o permissivo dado pelo arts. 14 e 20 c.c. 3º, VII, “b”, da Lei nº 

11.428/2006. 

De outro aspecto, embora admissíveis dada a natureza de desejabilidade pública do 

empreendimento, tais supressões, se necessárias, implicarão para o empreendedor 

obrigações e cuidados que serão observados. 

A) Da Caracterização do Estágio Sucessional da Vegetação de Mata Atlântica 

Considerando ser esse o ponto central que ditará a aplicabilidade de determinado 

conjunto de regras ou outro ao caso concreto, a primeira missão do estudo ambiental 

relativamente aos impactos sobre a vegetação no presente caso será a identificação do 

estágio sucessional da vegetação de Mata Atlântica ocorrente no local de eventual 

imprescindibilidade de intervenção ou supressão. 

Para tal finalidade, a norma matriz a ser aplicada é a Resolução CONAMA nº 10/1993, 

que estabelece parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica, 

combinada com a Resolução CONAMA nº 02/1994, que define vegetação primária e 

secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica para fins 

de exploração no Estado do Paraná (esta, convalidada pela Resolução CONAMA nº 388/2007 

para os fins do art. 4º da Lei nº 11.428/2006). 

B) Do Inventário da Vegetação 

Além da função óbvia de caracterização da vegetação com vistas a comprovação do 

estágio sucessional de Mata Atlântica no caso concreto, o inventário de vegetação possui 

algumas outras funções essenciais que não podem ser negligenciadas. 

Uma dessas funções é a necessidade de identificar eventuais espécies constantes no 

Anexo II da CITES, com a finalidade, dentre outras, de dar cumprimento a exigência de 

comunicação ao IBAMA em atendimento à Resolução CONAMA nº 378/2006. 

Outra função essencial é a comprovação da ocorrência ou não na área objeto da 

pretendida supressão vegetal de espécies ameaçadas de extinção constantes da Lista Oficial 

de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção ou da lista estadual equivalente, para 

dar atendimento ao disposto no art. 39 do Decreto nº 6.660/2008, que regulamenta a Lei da 

Mata Atlântica: 
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“Art. 39. A autorização para o corte ou a supressão, em remanescentes 

de vegetação nativa, de espécie ameaçada de extinção constante da Lista 

Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção ou 

constantes de listas dos Estados, nos casos de que tratam os arts. 20, 21, 

23, incisos I e IV, e 32 da Lei nº 11.428, de 2006, deverá ser precedida de 

parecer técnico do órgão ambiental competente atestando a inexistência 

de alternativa técnica e locacional e que os impactos do corte ou 

supressão serão adequadamente mitigados e não agravarão o risco à 

sobrevivência in situ da espécie. 

Parágrafo único. Nos termos do art. 11, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 

11.428, de 2006, é vedada a autorização de que trata o caput nos casos 

em que a intervenção, parcelamento ou empreendimento puserem em 

risco a sobrevivência in situ de espécies da flora ou fauna ameaçadas de 

extinção, tais como: 

I - corte ou supressão de espécie ameaçada de extinção de ocorrência 

restrita à área de abrangência direta da intervenção, parcelamento ou 

empreendimento; ou 

II - corte ou supressão de população vegetal com variabilidade genética 

exclusiva na área de abrangência direta da intervenção, parcelamento ou 

empreendimento.” 

 

Tal levantamento, agregado ao estudo de fauna, igualmente visa dar atendimento ao 

art. 27 da LPVN – Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 12.651, de 25/05/2012): 

Art. 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de 

vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de 

extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual 

ou municipal do SISNAMA, ou espécies migratórias, dependerá da adoção 

de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação 

da espécie. 

 

No âmbito federal, a Instrução Normativa MMA nº 06/2008, lista as espécies da flora 

brasileira ameaçadas de extinção, ampliando e substituindo a lista anexa à Portaria IBAMA nº 

37/1992, que define a lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Para o 

Estado do Paraná, a referência legal é a “Lista de Vermelha de Plantas Ameaçadas de 

Extinção no Estado do Paraná” editada em 1995 conjuntamente pelo IAP e GTZ, não havendo 

legislação municipal específica no caso. 
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Ainda, será analisada a eventual caracterização de um "corredor entre 

remanescentes" conforme definido pela Resolução CONAMA nº 09/1996. 

C) Da Eventual Intervenção em APP 

O empreendimento proposto não possui previsão de intervenção em APP (art. 4º, VII, 

da LPVN), cujas ocorrências interceptadas pelo traçado serão superadas apenas pelos cabos 

suspensos. Excepcionalmente, no entanto, alguma torre específica pode ter que ser alocada 

em área de APP. 

Para essa hipótese excepcional, considere-se incialmente que a LPVN estabelece que 

vegetação da APP só pode sofrer intervenções e supressões a título de exceção: 

“Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá 

ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer 

título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 

(...)” 

 

“Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade 

pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta 

Lei. 

(...)” 

 

Em um primeiro aspecto, já foi demonstrado acima que o empreendimento pretendido 

se caracteriza como de utilidade pública na forma da Lei. 

Inobstante, não é demasiado destacar que esta condição se verifica igualmente 

quando cotejada com as disposições da LPVN: 

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

(...) 

VIII - utilidade pública: 

(...) 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços 

públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos 

parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, 

gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações 

necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais 

ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a 

extração de areia, argila, saibro e cascalho; 

(...)” 
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(grifos apostos) 

 

De forma harmônica, a Resolução CONAMA nº 369/2006, que dispõe sobre os casos 

excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APP, dispõe: 

“Art. 1º Esta Resolução define os casos excepcionais em que o órgão 

ambiental competente pode autorizar a intervenção ou supressão de 

vegetação em Área de Preservação Permanente - APP para a 

implantação de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública 

ou interesse social, ou para a realização de ações consideradas eventuais 

e de baixo impacto ambiental. 

§ 1º É vedada a intervenção ou supressão de vegetação em APP de 

nascentes, veredas, manguezais e dunas originalmente providas de 

vegetação, previstas nos incisos II, IV, X e XI do art. 3º da Resolução 

CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002, salvo nos casos de utilidade 

pública dispostos no inciso I do art. 2º desta Resolução, e para acesso de 

pessoas e animais para obtenção de água, nos termos do § 7º , do art. 4º 

, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965.” 

(grifos apostos) 

 

“Art. 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a 

intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente 

caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo 

autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta resolução e 

noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no 

Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das 

Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos: 

I - utilidade pública: 

(...) 

b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos 

de transporte, saneamento e energia; 

(...)” 

(grifos apostos) 

 

D) Da Compensação Ambiental em Função da Eventual Supressão de Vegetação 

A supressão da vegetação de Mata Atlântica, se determinada como imprescindível 

para a implantação do empreendimento, traz como contrapartida necessária a compensação 

ambiental fixada na Lei nº 11.428/2006: 
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“Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos 

estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, 

autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, 

na forma da destinação de área equivalente à extensão da área 

desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, 

nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas 

localizadas no mesmo Município ou região metropolitana. 

§ 1º Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação 

ambiental prevista no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, 

com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica.   

(...)” 

(grifos apostos) 

 

Estabelecido o dever de compensação, o Decreto nº 6.660/2008, que regulamenta a 

Lei da Mata Atlântica, estabelece os critérios pelos quais esta deve se dar, inicialmente 

definindo as modalidades pelas quais esta pode ser efetivada: 

“Art. 26. Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, inciso II, 

da Lei nº 11.428, de 2006, o empreendedor deverá: 

I - destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para 

conservação, com as mesmas características ecológicas, na mesma 

bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 

hidrográfica e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei nº 11.428, de 

2006, em áreas localizadas no mesmo Município ou região metropolitana; 

ou 

II - destinar, mediante doação ao Poder Público, área equivalente no 

interior de unidade de conservação de domínio público, pendente de 

regularização fundiária, localizada na mesma bacia hidrográfica, no 

mesmo Estado e, sempre que possível, na mesma microbacia 

hidrográfica. 

§ 1º Verificada pelo órgão ambiental a inexistência de área que atenda 

aos requisitos previstos nos incisos I e II, o empreendedor deverá efetuar 

a reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à 

desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica. 

§ 2º A execução da reposição florestal de que trata o § 1º deverá seguir 

as diretrizes definidas em projeto técnico, elaborado por profissional 

habilitado e previamente aprovado pelo órgão ambiental competente, 
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contemplando metodologia que garanta o restabelecimento de índices de 

diversidade florística compatíveis com os estágios de regeneração da área 

desmatada.”  (grifos apostos) 

Relevante mencionar que na sequência o Decreto nº 6.660/2008, sem excluir outras 

possibilidades, apresenta opções para o empreendedor realizar a compensação ambiental de 

modo pretensamente menos gravoso financeiramente, mediante a permissão de utilização da 

servidão florestal permanente e a expressa menção à hipótese de converter a área de 

compensação em RPPN: 

“Art. 27. A área destinada na forma de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 

26, poderá constituir Reserva Particular do Patrimônio Natural, nos termos 

do art. 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, ou servidão florestal em 

caráter permanente conforme previsto no art. 44-A da Lei nº 4.771, de 15 

de setembro de 1965 - Código Florestal. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente promoverá vistoria prévia 

na área destinada à compensação para avaliar e atestar que as 

características ecológicas e a extensão da área são equivalentes àquelas 

da área desmatada.” 

 

E) Da Compensação Ambiental em Função da Eventual Intervenção em APP 

Complementarmente ao item anterior, imprescindível caracterizar obrigação legal de 

compensação ambiental sutilmente diferente e mais rígida, relativa àquela vegetação inserta 

em área de APP. 

Conforme dispõe a LPVN, art. 7º e § 1º, a APP em regra não pode ser suprimida e, 

tendo havido por qualquer motivo a sua supressão, será recomposta no mesmo local. 

Excepcionalmente, sendo autorizada a supressão de vegetação em APP na forma 

estabelecida no art. 8º da LPVN, por imprescindível necessidade de utilidade pública, será 

aplicada a regra estabelecida na Resolução CONAMA nº 369/2006: 

“Art. 5º O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à 

emissão da autorização para a intervenção ou supressão de 

vegetação em APP, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e 

compensatório, previstas no § 4º, do art. 4º, da Lei nº 4.771, de 1965, 

que deverão ser adotadas pelo requerente. 

§ 1º Para os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento 

ambiental, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e 

compensatório, previstas neste artigo, serão definidas no âmbito do 

referido processo de licenciamento, sem prejuízo, quando for o caso, 
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do cumprimento das disposições do art. 36, da Lei nº 9.985, de 18 de julho 

de 2000. 

§ 2º As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo 

consistem na efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverão 

ocorrer na mesma sub-bacia hidrográfica, e prioritariamente: 

I - na área de influência do empreendimento, ou 

II - nas cabeceiras dos rios.” (grifos apostos) 

Para parametrizar a fixação das eventuais medidas compensatórias por parte do órgão 

ambiental e até mesmo eventualmente demonstrar a sua desnecessidade no presente caso, 

imprescindível a perfeita quantificação da intervenção na APP. 

F) Da Questão da Anuência do IBAMA 

Em conformidade com o disposto no art. 19 do Decreto nº 6.660/2008, “autorização do 

órgão ambiental competente”, seria necessária a anuência prévia do IBAMA para a supressão 

de vegetação de Mata Atlântica no caso do empreendimento pretendido. 

Entretanto, pela sistemática da Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 07/2008, 

que regulamenta a exploração eventual de espécies arbóreas nativas em remanescentes de 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em ambientes agropastoril e em áreas urbanas, 

art. 10, o pedido de licenciamento será feito diretamente perante o IAP, que, caso necessário, 

buscará a anuência do órgão federal. 

6.5.4 DA GESTÃO DA INTERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM A FAUNA 

A Lei nº 5.197/1967, formalmente “Lei de Proteção à Fauna”, mais propriamente uma 

lei de proibição da caça e apanha, define os animais silvestres como bens públicos: 

“Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies em qualquer fase do seu 

desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo 

a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais 

são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, 

destruição, caça ou apanha. 

(...)” 

 

Contemporaneamente, a fauna assume um papel ainda mais relevante como um 

componente ecossistêmico da biodiversidade e um repositório de patrimônio genético. 

Tal entendimento é verificado já na Constituição: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
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impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público: 

(...) 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais à crueldade. 

(...)” 

 

A Política Nacional da Biodiversidade, estabelecida no Anexo do Decreto nº 

4.339/2002, cristaliza o conceito da biodiversidade como uma expressão ecossistêmica, que 

abrange e indissocia fauna e flora numa relação sinergética e ecologicamente funcional, 

consagrando a proteção à biodiversidade e do ecossistema como bens jurídicos essenciais: 

“2. A Política Nacional da Biodiversidade reger-se-á pelos seguintes 

princípios: 

I - a diversidade biológica tem valor intrínseco, merecendo respeito 

independentemente de seu valor para o homem ou potencial para uso 

humano; 

(...) 

IV - a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade são 

uma preocupação comum à humanidade, mas com responsabilidades 

diferenciadas, cabendo aos países desenvolvidos o aporte de recursos 

financeiros novos e adicionais e a facilitação do acesso adequado às 

tecnologias pertinentes para atender às necessidades dos países em 

desenvolvimento; 

(...) 

VII - a manutenção da biodiversidade é essencial para a evolução e 

para a manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera e, 

para tanto, é necessário garantir e promover a capacidade de reprodução 

sexuada e cruzada dos organismos; 

VIII - onde exista evidência científica consistente de risco sério e 

irreversível à diversidade biológica, o Poder Público determinará 

medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação 

ambiental; 

(...)” (grifos apostos) 

No âmbito do Estado do Paraná, a Política Estadual de Proteção à Fauna Nativa, 

estabelecida pelo Decreto nº 3.148/2004, aborda o tema de forma moderna, assegurando que 



    
 

95 

Volume I - Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra / Guaíra-Sarandi / Sarandi-Londrina 

o Estado defenderá a fauna nativa, os ecossistemas, e as condições necessárias para a 

preservação da biodiversidade: 

“Art. 2º. Encontram-se sob especial proteção no Estado do Paraná todos 

os animais de quaisquer espécies nativas, mantidas em cativeiro ou de 

vida livre, aquelas que utilizam o território paranaense em qualquer etapa 

do seu ciclo biológico, bem como os ecossistemas ou parte destes que 

lhes sirvam de habitat. 

(...)” 

 

“Art. 4º. A Política Estadual de Proteção à Fauna Nativa tem por finalidade 

assegurar a manutenção da diversidade biológica e do fluxo gênico, da 

integridade biótica e abiótica dos ecossistemas bem como das relações 

intra e interespecíficas, através da implementação de ações integradas e 

mecanismos de proteção à fauna e suas funções ecológicas.” 

Merece ainda ser destacado que o Brasil é signatário de diversos tratados 

internacionais protetivos de componentes da fauna, com destaque para os dois mais notórios: 

 Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente 

como "Habitat" de Aves Aquáticas, conhecida como Convenção de Ramsar, 

formalizada em 1971, e internalizada através do Decreto nº 1.905/1996. 

 Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 1992, 

promulgada pelo Decreto nº 2.519/1998. 

Nesse contexto jurídico (e ético), absolutamente imprescindível um diagnóstico preciso 

e detalhado da fauna preexistente e dos potenciais impactos que o empreendimento possa 

llhe causa, para posteriormente ser possível demonstrar a eficiência das medidas 

compensatórios e protetivas da fauna que se evidenciarem necessárias. 

A norma orientadora para o levantamento da fauna (assim como seu resgate, 

destinação e posterior monitoramento) é a Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007, que 

estabelece critérios e padroniza os procedimentos relativos à fauna no âmbito do 

licenciamento ambiental. 

Como referencial de espécies ameaçadas de extinção, são relevantes: 

 A Instrução Normativa MMA nº 03/2003, que define a lista de espécies da fauna 

brasileira ameaçadas de extinção. 
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 A Instrução Normativa MMA nº 05/2004, que define a lista de espécies de 

invertebrados aquáticos e peixes que especifica como ameaçadas de extinção e 

espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação. 

 Os anexos II e III da CITES 

 O art. 3º da Lei Estadual nº 11.067/1995 

 O Decreto Estadual nº 7.264, de 01/06/2010, que reconhece e atualiza Lista de 

Espécies de Mamíferos pertencentes à Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção 

no Estado do Paraná e dá outras providências, atendendo o Decreto nº 3.148, de 

2004.  

 A “Lista Vermelha de Animais Ameaçados de Extinção no Paraná”, editada em 

1995 conjuntamente pelo IAP e GTZ. 

As possíveis interações negativas com a fauna de empreendimentos de transmissão 

de energia elétrica como aquele que é pretendido são comumente descritas basicamente em 

quatro grandes grupos: 

 Danos aos sítios de assentamento de espécimes, durante a implantação; 

 Efeitos decorrentes dos campos elétricos e magnéticos, já na fase de operação; 

 Interações danosas decorrentes da ocupação das torres e equipamentos por 

espécimes da fauna para fins de nidificação ou assentamento; 

 Colisões de espécimes voadores com as linhas de transmissão. 

O levantamento e a avaliação da fauna ocorrente na região de implantação do 

empreendimento em geral, e nos pontos de edificação das torres em particular, sem prejuízo 

de outros aspectos relevantes, deverá abordar necessariamente esses aspectos. 

Feito o correto levantamento da fauna, resgatada e destinada adequadamente durante 

a implantação do empreendimento, e convenientemente monitorada durante este e na fase 

de operação, o empreendimento terá cumprido suas obrigações legais no que concerne à 

fauna. 

6.5.5 DA GESTÃO DE IMPACTOS SOBRE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Conforme definição da Lei nº 9.985/2000, a Lei do SNUC, unidade de conservação 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 especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção”, no qual apenas se admite “o uso indireto dos seus 
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recursos naturais” (proteção integral), ou o “o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais” (uso sustentável). 

Evidentemente a ADA do empreendimento não atinge qualquer unidade de 

conservação. Inobstante, é obrigatório observar que nos termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 

9.985/2000, qualquer empreendimento sujeito a EIA/RIMA que potencialmente possa afetar 

unidade de conservação, mesmo que não de proteção integral ou sua zona de amortecimento, 

exceto APA, exige para o seu licenciamento a autorização do órgão responsável por sua 

administração.  

O Decreto nº 4.340/2002 define que os impactos negativos referidos na Lei do SNUC 

são aqueles considerados não mitigáveis, assim considerados pelo órgão ambiental 

licenciador, ao passo que a Resolução CONAMA nº 428/2010, que trata deste tema, 

esclarece: 

“Art. 1º O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental que possam afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou 

sua Zona de Amortecimento (ZA), assim considerados pelo órgão 

ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental 

e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser 

concedido após autorização do órgão responsável pela administração da 

UC ou, no caso das Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), 

pelo órgão responsável pela sua criação. 

§1º Para efeitos desta Resolução, entende-se por órgão responsável pela 

administração da UC, os órgãos executores do Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação (SNUC), conforme definido no inciso III, art. 6º 

da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. 

§2º Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação desta 

Resolução, o licenciamento de empreendimento de significativo impacto 

ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, 

cuja ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento previsto 

no caput , com exceção de RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 

e Áreas Urbanas Consolidadas.” 

De um primeiro aspecto, o traçado do empreendimento não atinge diretamente (ADA 

e AID) ou indiretamente qualquer unidade de conservação federal, estadual ou municipal de 

proteção integral ou não (exceto APA). 

Nas proximidades da diretriz de traçado, no entanto, existem várias unidades de 

conservação (vide Tabela 8), devendo o traçado definitivo evitar na medida do possível a 
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superposição da AII com tais espaços protegidos ou será avaliado no tópico próprio do 

EIA/RIMA o potencial de impacto que o empreendimento possa ter sobre elas. 

Tabela 8: Unidades de Conservação existentes nas proximidades da diretriz de traçado da linha. 

Status Denominação Municípios Área (ha) Ato de Criação 

UC Federal 
Reserva Biológica das 

Perobas 
Cianorte 8.716 Dec. s/nº, de 20/03/2006 

UC Federal Parque Nacional do Iguaçu 
Foz do Iguaçu, 
São Miguel do 

Iguaçu 
185.262 

Dec. nº 1.035, de 10/01/1939, 
ampliado DL. 6.587, de 

14/06/1944 

UC Federal Parque Nacional de Ilha 
Grande 

Guaíra 78.875 Dec. s/nº, de 30/09/1997 

UC Federal 
APA das Ilhas e Várzeas do 

Rio Paraná 
Londrina 1.003.059 Dec. s/nº, de 30/09/1997 

UC Federal 
Reserva Biológica das 

Perobas 
Tuneiras do Oeste 8.716 Dec. s/nº, de 20/03/2006 

UC Estadual Parque Estadual de Ibiporã Iporã 74 
Dec. 2.301 de 30.04.1980 e 

categorizado pelo Dec. 3741, 
de 23.01.2012 

UC Estadual 
Parque Estadual Mata dos 

Godoy Londrina 690 
Dec. 5.150 de 07.06.1989, 

ampliado pelo Dec. 3.917 de 
30.12.1997 

UC Estadual 
Horto Florestal de 
Mandaguari (a ser 

categorizado) 
Mandaguari 21 Dec. 6.351 de 23.02.1979 

UC Municipal 
Parque Municipal da Colônia 

Mineira 
Apucarana 53 - 

UC Municipal Parque Municipal da Raposa Apucarana 290 - 

UC Municipal 
Parque Municipal das 

Araucárias 
Apucarana 8,49 Lei nº 44/2003 

UC Municipal Parque Municipal Bosque 
dos Pássaros 

Arapongas 3,58 - 

UC Municipal 
APA Intermunicipal do Rio 

Xambrê 
Cafezal do Sul 15.928 - 

UC Municipal Parque Municipal Cinturão 
Verde 

Cianorte 313 
Lei nº 2.017/2000, ampliado 

pelas Leis nº 2.655/2006, 
3.460/2010 e 4.088/2013 

UC Municipal 
APA Intermunicipal de 

Xambrê (Francisco Alves) 
Francisco Alves 9.962 - 

UC Municipal Parque Municipal Enio 
Pepino 

Francisco Alves 36 - 

UC Municipal APA Municipal de Guaíra Guaíra 17.021 - 

UC Municipal 
APA Intermunicipal de 

Xambrê (Iporã) 
Iporã 20.357 - 

UC Municipal Parque Municipal Primavera Iporã 21,55 - 
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Status Denominação Municípios Área (ha) Ato de Criação 

UC Municipal 
Área de Proteção Ambiental 

Orla do Lago Itaipú Itaipulândia 4.169 Decreto nº 131, de 16/06/2006 

UC Municipal 
Bosque Municipal de Nova 

Londrina 
Londrina 4,2 - 

UC Municipal Parque Arthur Thomas Londrina 85,47 - 

UC Municipal 
Parque Ecológico Dr Daisaku 

Ikeda 
Londrina 123,05 - 

UC Municipal Parque Municipal José 
Quirino de Moraes 

Londrina 0 Lei nº 9.476/2004 e Dec. 303, 
de 05/06/2003. 

UC Municipal Parque do Ingá Maringá 47,3 - 

UC Municipal Parque Municipal Borba Gato Maringá 7,65 - 

UC Municipal 
Parque Municipal das 

Palmeiras Maringá 6,11 - 

UC Municipal 
Parque Municipal das 

Perobas 
Maringá 26,34 - 

UC Municipal Parque Municipal do 
Cinqüentenário1 E 2 

Maringá 11,81 - 

UC Municipal Parque Municipal do Sabiá Maringá 8,2 - 

UC Municipal 
Parque Municipal dos 

Pioneiros 
Maringá 57,31 - 

UC Municipal Parque Municipal Guayapo Maringá 1,62 - 

UC Municipal ARIE de Santa Helena Santa Helena 1.479 - 

UC Municipal 
APA Municipal Cidade Real 

de Guairá Terra Roxa 10.931 - 

UC Municipal 
Parque Municipal Horto 

Florestal 
Terra Roxa 2,96 - 

UC Municipal APA Intermunicipal do Rio 
Xambrê (Umuarama) 

Umuarama 29.040 - 

UC Municipal APA Municipal do Rio Piava Umuarama 8.344 
Dec. nº 50/1998, ampliado 
pelas Leis nº 3.796/2011 e 

3.839/2012. 

UC Municipal Parque dos Xetá Umuarama 19,98 - 
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Neste aspecto, segundo informações do sítio eletrônico do IAP, nos Municípios 

atingidos estão localizadas as seguintes RPPN (Tabela 9), todas distantes do traçado definido 

para o empreendimento: 

Tabela 9: RPPNs existentes nos municípios afetados. 
Reconhecimento Características 

Nível Ato Município Denominação Área (ha) 

Estadual Port. IAP/GP nº 194/98 Cruzeiro do Oeste 
RPPN Agropecuária Manaim 

(Mata do Bortolon) 
198,71 

Estadual Port. IAP/GP nº 197/98 Cruzeiro do Oeste 
RPPN Fazenda Urupes (Mata do 

Sestito) 274,6 

Estadual Port. IAP/GP nº 177/98 Londrina RPPN Fazenda Kondo II 86,99 

Estadual Port. IAP/GP nº 195/98 Londrina RPPN Mata do Barão 1126,1 

Estadual Port. IAP/GP nº 178/98 Londrina RPPN Fazenda Kondo I 62,76 

Estadual Port. IAP/GP nº 68/02 Ramilândia RPPN Antoninho Trento e Outros 94,4 

Estadual Port. IAP/GP nº 81/02 Ramilândia RPPN Fazenda Água Cristalina II 37,71 

Estadual Port. IAP/GP nº 82/02 Ramilândia RPPN Fazenda Água Cristalina III 78,9 

Estadual Port. IAP/GP nº 72/02 Ramilândia RPPN Parque das Águas 400 

Estadual Port. IAP/GP nº 49/98 Ramilândia RPPN COTREFAL II 54,2 

Estadual Port. IAP/GP nº 80/02 Ramilândia RPPN Fazenda Água Cristalina I 39,43 

Estadual Port. IAP/GP nº 179/98 Terra Roxa RPPN Antonio Almir dos Santos 182,88 

Estadual Port. IAP/GP nº 187/98 Terra Roxa RPPN Edmundo Pereira Canto 185,48 

Estadual Port. IAP/GP nº 172/98 Terra Roxa RPPN Fazenda Açu 484 

Estadual Port. IAP/GP nº 185/98 Terra Roxa RPPN Paulo Ivan dos Santos 220,29 

 

Por outro lado, a especificidade do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.985/2000, implica que a 

regra de exigibilidade de autorização do órgão responsável pela administração da UC não é 

aplicável a uma hipótese de RAS. 

Logo, desses dois aspectos, conclui-se não cabível ao presente caso um pedido de 

anuência à administração de unidade de conservação. 

A) Da Questão das Áreas Prioritárias para a Conservação 

De forma relacionada à análise de eventuais impactos sobre unidades de 

conservação, será considerado a questão das áreas prioritárias para conservação - APC. 

As APC são uma definição administrativa ligada ao planejamento ambiental, cuja 

finalidade é orientar as ações do Poder Público para preservação e recuperação do meio 

ambiente, conforme pode ser observado do Decreto nº 5.092, de 21/05/2004: 

Art. 4º As áreas a serem instituídas pela portaria ministerial, a que se 

refere o art. 1º deste Decreto, serão consideradas para fins de instituição 

de unidades de conservação, no âmbito do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza - SNUC, pesquisa e inventário da 
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biodiversidade, utilização, recuperação de áreas degradadas e de 

espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de extinção e repartição de 

benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao conhecimento 

tradicional associado. 

 

No âmbito do Estado do Paraná, a Resolução Conjunta SEMA/IAP N° 005/2009, 

estabelece e define o mapeamento de “Áreas Estratégicas para a Conservação e a 

Recuperação da Biodiversidade, que embora sob uma nomenclatura ligeiramente diferente e 

repercussões administrativas mais amplas, cumprem a mesma função geral e possuem a 

mesma natureza que as APC. 

Sendo instrumentos de planejamento administrativo e até porque não possuem 

previsão expressa em Lei, as APC não constituem propriamente uma forma de limitação de 

direitos. O próprio Decreto nº 5.092, de 21/05/2004, em seu art. 5º, deixa claro que tais áreas 

não implicam em restrição adicional à legislação vigente. 

Inobstante, é pertinente que o projeto do empreendimento tome em consideração as 

APC e evite interferências que não sejam imprescindíveis em tais espaços, sempre possuindo 

uma justificativa técnica explícita na hipótese de interferência inevitável. 

Estabelecida tal base, observa-se que tendo como base a Portaria MMA nº 126, de 

27/05/2004, o traçado empreendimento não irá atravessar nenhuma APC federal. 

Do mesmo modo, segundo o mapa anexo à Resolução Conjunta SEMA/IAP N° 

005/2009, igualmente não haverá impactos sobre as APC estaduais. 

6.5.6 DA GESTÃO DA INTERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM AS CONDIÇÕES 

CLIMÁTICAS 

Não há precedente na literatura e, pela natureza e características do empreendimento, 

não se mostra razoável presumir sob qualquer aspecto que este venha a ser apto a implicar 

em qualquer alteração das condições climáticas, ainda que estas sejam consideradas em 

termos de microclima local. 

O reverso, no entanto, é possível, haja vista que, por exemplo, as altas torres metálicas 

podem causar a atração de raios e vendavais podem eventualmente danificar suas estruturas. 

Assim, o estudo do clima será apto não apenas a descrever a climatologia local, mas 

apontar eventuais riscos para o empreendimento, que serão minorados com soluções 

técnicas correspondentes, seguindo os princípios da prevenção e precaução e as normas 
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técnicas aplicáveis, como por exemplo a ABNT NBR 8449:1984 - Dimensionamento de cabos 

para-raios para linhas aéreas de transmissão de energia elétrica. 

6.5.7 DA GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 

Dada a natureza do empreendimento pretendido, a questão da qualidade do ar se 

mostra de relevância secundária e mais ligada a etapa de implantação, como efeito potencial 

das obras de edificação, do que na fase de operação, na qual efeitos sobre a qualidade do ar 

decorreriam em tese apenas em casos de falhas de equipamentos de proteção que 

causassem descargas elétricas tais que resultassem em efeitos sobre o ar circundante, como 

a ionização. 

Inobstante, dada a exigência expressa do Termo de Referência, e considerados os 

aspectos previsíveis e os cenários de risco potencial das fases de implantação e operação do 

empreendimento, a gestão da qualidade do ar merece adequado aprofundamento para 

demonstrar a segurança ambiental do empreendimento pretendido também nesse quesito. 

6.5.8 DA GESTÃO DOS IMPACTOS SOBRE O SOLO E SUBSOLO 

Um aspecto que pode ser considerado crítico em decorrência da natureza do 

empreendimento pretendido são os impactos sobre o solo (em sentido amplo), mais 

especificamente aqueles relacionados com a espeleologia, haja vista o as dimensões e o peso 

das torres e respectivas bases. 

Assim, de um primeiro aspecto, um estudo da geologia, geomorfologia e da pedologia 

são não apenas exigíveis, mas necessários para subsidiar o próprio projeto de engenharia. 

Por outro lado, no que concerne ao aspecto espeleológico, a norma matriz é o Decreto 

nº 99.556/1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes 

no território nacional, e dá outras providências e estabelece: 

Art. 5º-A. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 

operação de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores ou degradadores de cavidades naturais 

subterrâneas, bem como de sua área de influência, dependerão de prévio 

licenciamento pelo órgão ambiental competente. 

(...) 

§ 2º Os estudos para definição do grau de relevância das cavidades 

naturais subterrâneas impactadas deverão ocorrer a expensas do 

responsável pelo empreendimento ou atividade.  

(...) 
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§ 4º Em havendo impactos negativos irreversíveis em cavidades naturais 

subterrâneas pelo empreendimento, a compensação ambiental de que 

trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, deverá ser 

prioritariamente destinada à criação e implementação de unidade de 

conservação em área de interesse espeleológico, sempre que possível na 

região do empreendimento. 

 

Complementarmente a resolução CONAMA nº 347, de 10/09/2004, que dispões sobre 

a proteção do patrimônio espeleológico, define em seu art. 4º, § 3º, que até que definida pelo 

órgão ambiental competente a área de influência sobre o patrimônio espeleológico para dada 

caverna, está será de 250m contados dos limites desta, pelo que a investigação espeleológica 

deve se estender no mínimo por essa distância a partir da ADA relativa as bases das torres e 

subestações. 

6.5.9 DA GESTÃO DOS IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS 

A natureza do empreendimento pretendido - linha de transmissão de energia - não 

implica no uso de recursos hídricos ou no lançamento de efluentes líquidos em corpos d’água. 

Entretanto, a instalação das torres e subestações pode eventualmente afetar a 

microhidrografia, eventualmente impactando nascentes, pequenos córregos e áreas 

hidrologicamente sensíveis, o que torna indispensável o levantamento hidrográfico, até 

porque deste depende a caracterização das APP. 

Em tópico acima já foi comentada a possibilidade de eventual intervenção em APP em 

uma hipótese de ausência de alternativa menos gravosa. No entanto, não é demasiado 

destacar que nos termos do art. 4º da LPVN: 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais 

ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 

de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) 

a 50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 

a 200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com 

até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 

(cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 

de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa 

definida na licença ambiental do empreendimento; 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros; 

(...) 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 

brejoso e encharcado. 

§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de 

reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou 

represamento de cursos d’água naturais. 

(...) 

§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície 

inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção 

prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de 

vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama. 

(...) 

 

Por outro lado, conforme exigido no Termo de Referência, deverá ser feito o 

enquadramento dos cursos d’água atingidos pela AID segundo os critérios da Resolução 

CONAMA nº 357/2005. 

6.5.10 DA GESTÃO DA EMISSÃO DE RUÍDOS E VBRAÇÕES 

É em tese possível que o empreendimento pretendido emita ruídos e vibrações 

próprios de equipamentos de eletricidade de alta potência, notadamente nas subestações, 

devendo a questão ser abordada e esclarecida pelo corpo técnico de engenharia. 
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Sem prejuízo, o diagnóstico atual de níveis de ruído, exigido pelo Termo de Referência, 

torna-se peça essencial de segurança jurídica futura para o empreendimento. 

Por outro lado, as fontes de geração de ruído e vibrações que forem identificadas serão 

analisadas e previamente conformadas com as proteções adequadas para garantia da 

obediência dos limites máximos fixados pela Resolução CONAMA nº 01/1990. 

As medições de ruído, conforme indicado na citada Resolução, deverão adotar as 

normas NBR 10.151 e 10.152: 

“II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item 

anterior aos ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis 

pela norma NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando 

o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT. 

III - Na execução dos projetos de construção ou de reformas de 

edificações para atividades heterogêneas, o nível de som produzido por 

uma delas não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR 

10.152 - Níveis de Ruído para Conforto Acústico, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT.” 

6.5.11 DA PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO, CULTURAL E 

PAISAGÍSTICO 

Não há indícios de que o empreendimento pretendido vá de alguma forma afetar o 

patrimônio arqueológico, cultural e paisagístico, não havendo notícia de que a faixa onde se 

dará sua implantação albergue qualquer elemento dessa natureza. 

No entanto, imprescindível investigar se na AID há ocorrência de sítios históricos ou 

arqueológicos ainda desconhecidos ou não tombados, atendendo à Instrução Normativa 

IPHAN nº 01, de 25/03/2015. 

Havendo, nos termos da norma citada, o empreendimento estará enquadrado no nível 

III, exigindo Elaboração do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico a ser 

previamente autorizado por Portaria do IPHAN. 

Ainda, caso eventualmente durante a implantação do empreendimento seja 

encontrado algum sítio com valor em algum desses aspectos, deverá a o processo ser 

interrompido no seu entorno e imediatamente comunicado o IPHAN e a Secretaria de Estado 

da Cultura. 
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6.5.12 DA GESTÃO DE RESÍDUOS 

Ressalvados os resíduos sólido urbanos e os próprios de estabelecimentos comerciais 

e prestadores de serviços gerados pelas equipes técnicas das subestações, que são 

solucionados pelos sistemas de coleta de resíduos dos municípios em que estas serão 

implantadas, e excetuada a eventual substituição ou reparação de equipamentos, cujos 

resíduos são abrangidos pelos serviços de reparação, não há previsão de geração de 

resíduos durante a fase de operação pelo empreendimento pretendido - linha de transmissão 

de energia. 

Na fase de implantação, no entanto, ocorrerá a geração de resíduos da construção 

civil, implicando na necessidade de observância das regras da Resolução CONAMA nº 307, 

de 05/07/2002, na elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos na forma 

do art. 20, III, da Lei nº 12.305/2010. 

Afastando qualquer dúvida quanto ao momento de elaboração do plano em comento, 

o art. 24 da mesma Lei dispõe: 

“Art. 24. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante 

do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade 

pelo órgão competente do SISNAMA. 

(...) 

§ 2º No processo de licenciamento ambiental referido no § 1º a cargo de 

órgão federal ou estadual do SISNAMA, será assegurada oitiva do órgão 

municipal competente, em especial quanto à disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos.” 

 

Assim, o estudo ambiental do empreendimento pretendido será acompanhado do 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 QUADRO GERAL DE LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

6.6.1 DA SUBMISSÃO DO EMPREENDIMENTO À OBRIGAÇÃO DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 

6.6.1.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, arts. 170, 

VI, 182, §§ 1º, 2º e 4º, 186, 225. 
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Leis Federais 

Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, que fixa normas, nos termos dos 

incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em 

qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Decretos Federais 

Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, que regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 

1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente, sobre a 

criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

Decreto nº 8.437, de 22 de abril de 2015, que regulamenta o disposto no art. 7º, caput, inciso 

XIV, alínea “h”, e parágrafo único, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, 

para estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental 

será de competência da União. 

Resoluções Federais 

Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, que dispõe sobre os critérios básicos e 

as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. 

Resolução CONAMA nº 06, de 23 de janeiro de 1986, que aprova os modelos de publicação 

de pedidos de licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a 

respectiva concessão e aprova os novos modelos para publicação de licenças. 

Resolução CONAMA nº 09, de 03 de dezembro de 1987, que dispõe sobre a audiência pública 

referida na Resolução CONAMA nº 001/86. 

Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, que dispõe sobre conceitos, 

sujeição, e procedimento para obtenção de Licenciamento Ambiental, e dá outras 

providências. 
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Resolução CONAMA nº 378, de 19 de outubro de 2006, que define os empreendimentos 

potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional para fins do disposto 

no inciso III, § 1º, art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências. 

6.6.1.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Constituição do Estado do Paraná, de 05 de outubro de 1989, art. 207; 

Leis Estaduais 

Lei Estadual nº 7.109, de 17 de Janeiro de 1979, que institui o Sistema de Proteção do Meio 

Ambiente, contra qualquer agente poluidor ou perturbador, com aplicação e fiscalização pela 

Administração dos Recursos Hídricos - ARH, e adota outras providências. 

Lei Estadual nº 10.247, de 12 de janeiro de 1993, que dispõe que é de competência do IAP a 

fiscalização pelo cumprimento de normas de proteção da flora e da fauna no Estado do 

Paraná. 

Decretos Estaduais 

Decreto nº 857, de 18 de julho de 1979, que regulamenta a lei nº 7.109, de 17 de janeiro de 

1979, que institui o sistema de proteção do meio ambiente. 

Decreto nº 2.320, de 20 de maio de 1993, que incumbe ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP 

a fiscalização pelo cumprimento das normas federais e estaduais de proteção ambiental, 

impondo as respectivas sanções administrativas 

Resoluções Estaduais 

Resolução CEMA nº 65, de 01 de julho de 2008, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, 

estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, 

degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras providências. 

Resolução SEMA nº 03, de 20 de janeiro de 2004, que estabelece procedimentos de 

integração para emissão da outorga de direitos de uso de recursos e para o licenciamento 

ambiental entre os órgãos do sistema SEMA. 

Resolução SEMA nº 18, de 04 de maio de 2004, que dispõe sobre prazos de validade de cada 

tipo de licença, autorização ambiental ou autorização florestal. 
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6.6.2 DOS ASPECTOS LOCACIONAIS 

6.6.2.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto das Cidades. 

6.6.3 DA REGULAMENTAÇÃO GERAL DA ATIVIDADE PRETENDIDA 

6.6.3.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Leis Federais 

Lei nº 11.934, de 05 de maio de 2009, que dispõe sobre limites à exposição humana a campos 

elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965; e 

dá outras providências. 

Decreto Federal 

Decreto nº 84.398, de 16 de janeiro de 1980, que dispõe sobre a ocupação de faixas de 

domínio de rodovias e de terrenos de domínio público e a travessia de hidrovias, rodovias e 

ferrovias, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica e dá 

outras providências. 

Resoluções Federais 

Resolução CONAMA nº 06, de 16 de setembro de 1987, que determina que as 

concessionárias de exploração, geração e distribuição de energia elétrica, ao submeterem 

seus empreendimentos ao licenciamento ambiental perante o órgão estadual competente, 

deverão prestar as informações técnicas sobre o mesmo. 

Resolução CONAMA nº 279, de 27 de junho de 2001, que estabelece procedimento 

simplificado para o licenciamento ambiental dos empreendimentos com impacto ambiental de 

pequeno porte, necessários ao incremento da oferta de energia elétrica no País. 

Resolução Normativa ANEEL nº 398, de 23 de março de 2010, que regulamenta a Lei 11.934 

de 05.05.2009, no que refere-se aos limites à exposição humana a campos elétricos e 

magnéticos originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica na freqüência de 60 Hz. 

ICNIRP Guideline for limiting exposure to time‐varying electric and magnetic fields (1 HZ- 100 

kHZ) - 2010, adotado pela Resolução Normativa ANEEL nº 398, de 23 de março de 2010. 
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6.6.3.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Resoluções Estaduais 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09, de 03 de novembro de 2010, que estabelece 

procedimentos para licenciamentos de unidades de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica no Estado do Paraná. 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 04, de 14 de março de 2012, que estabelece 

procedimentos complementares para licenciamentos de unidades de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná, altera a Resolução Conjunta SEMA/IAP 

nº. 009/2010, e dá outras providências. 

6.6.4 DA GESTÃO INTERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM A FLORA 

6.6.4.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Leis Federais 

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera 

as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 

22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 

14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências — Lei de Proteção da Vegetação Nativa. 

Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências — Lei da Mata Atlântica. 

Decreto Federal 

Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, que regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428, 

de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica. 

Resoluções Federais 

Resolução CONAMA nº 10, de 01 de outubro de 1993, que estabelece parâmetros básicos 

para análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica. 

Resolução CONAMA nº 02, de 18 de março de 1994, que define vegetação primária e 

secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica para fins 

de exploração no Estado do Paraná. 
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Resolução CONAMA nº 09, de 24 de outubro de 1996, que define "corredor entre 

remanescentes". 

Resolução CONAMA nº 249, de 29 de janeiro de 1999, que aprova as Diretrizes para a Política 

de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica. 

Resolução CONAMA nº 388, de 23 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre a convalidação 

das resoluções que definem a vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 

avançado de regeneração da Mata Atlântica para fins do disposto no art. 4º § 1º da Lei nº 

11.428, de 22 de dezembro de 2006. 

Instrução Normativa MMA nº 06, de 23 de setembro de 2008, que lista espécies da flora 

brasileira ameaçadas de extinção. 

Portaria IBAMA nº 37, de 3 de abril de 1992, que define a lista de espécies da flora brasileira 

ameaçadas de extinção. 

6.6.4.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Lei Estadual 

Lei Estadual nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995, que dispõe sobre a Lei Florestal do Estado, 

e adota outras providências.  

Decreto Estadual 

Decreto nº 4.426, de 17 de março de 2009, que dispõe sobre as infrações administrativas 

contra as espécies da flora ameaçadas de extinção. 

Resoluções Estaduais 

Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 07, de 18 de abril de 2008, que regulamenta a 

exploração eventual de espécies arbóreas nativas em remanescentes de vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica, em ambientes agropastoril e em áreas urbanas e revoga a Portaria IAP 

nº 193, de 27/10/2007, a Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 054, de 10/12/07 e 

Portaria Conjunta IBAMA/IAP nº 002, de 10/12/07. 

Resolução SEMA nº 31, de 24 de agosto de 1998, que estabelece procedimentos 

administrativos referentes a Licenciamento Ambiental, Autorizações Ambientais, Autorizações 

Florestais e Anuência Prévia para Desmembramento e Parcelamento de Gleba Rural (e traz 

a “Lista de Espécies Arbóreas Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná”). 
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6.6.5 DA GESTÃO DA INTERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM A FAUNA 

6.6.5.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Lei Federal 

Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 

providências. 

Decretos Federais 

Decreto nº 1.905, de 16 de maio de 1996, que promulga a Convenção sobre Zonas Úmidas 

de Importância Internacional, especialmente como "Habitat" de Aves Aquáticas, conhecida 

como Convenção de Ramsar, de 02 de fevereiro de 1971.  

Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998, que promulga a Convenção sobre Diversidade 

Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992. 

Instruções Normativas 

Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003, que define a lista de espécies da 

fauna brasileira ameaçadas de extinção. 

Instrução Normativa MMA nº 05, de 21 de maio de 2004, que define a lista de espécies de 

invertebrados aquáticos e peixes que especifica como ameaçadas de extinção e espécies 

sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação. 

Instrução Normativa IBAMA nº 146, de 11 de janeiro de 2007, que estabelece critérios e 

padroniza os procedimentos relativos à fauna no âmbito do licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades que causam impactos sobre a fauna silvestre. 

6.6.5.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Lei Estadual 

Lei Estadual nº 11.067, de 17 de fevereiro de 1995, que dispõe que ficam proibidas, no Estado 

do Paraná, a utilização, perseguição, destruição, caça, apanha, coleta ou captura de 

exemplares da fauna ameaçada de extinção, bem como a remoção, comércio de espécies, 

produtos e objetos que impliquem nas atividades proibidas, conforme especifica. 

Decretos Estaduais 

Decreto nº 3.148, de 15 de junho de 2004, que estabelece a Política Estadual de Proteção à 

Fauna Nativa, seus princípios, alvos, objetivos e mecanismos de execução, define o Sistema 

Estadual de Proteção à Fauna Nativa - SISFAUNA, cria o Conselho Estadual de Proteção à 
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Fauna - CONFAUNA, implanta a Rede Estadual de Proteção à Fauna Nativa - Rede PRÓ-

FAUNA e dá outras providências. 

Decreto nº 7.264, de 01 de junho de 2010, que reconhece e atualiza Lista de Espécies de 

Mamíferos pertencentes à Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná e 

dá outras providências, atendendo o Decreto nº 3.148, de 2004. 

6.6.6 DA GESTÃO DE IMPACTOS SOBRE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS 

PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO 

6.6.6.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Lei Federal 

Lei nº 9.985, em 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e 

dá outras providências. 

Decretos Federais 

Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 

de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

Decreto nº 5.092, de 21/05/2004, que define regras para identificação de áreas prioritárias 

para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no 

âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. 

Resolução Federal 

Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010, que dispõe, no âmbito do 

licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão responsável pela administração da 

unidade de conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985, em 18 de julho 

de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso 

de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras 

providências. 

Portaria Federal 

Portaria MMA nº 126, de 27/05/2004, que reconhecidas como áreas prioritárias para a 

conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira. 
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6.6.6.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Resolução Estadual 

Resolução Conjunta SEMA/IAP N° 005/2009, estabelece e define o mapeamento das Áreas 

Estratégicas para a Conservação e a Recuperação da Biodiversidade no Estado do Paraná e 

dá outras providências. 

6.6.7 DA GESTÃO DOS IMPACTOS SOBRE O SOLO E SUBSOLO 

6.6.7.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Decreto Federal 

Decreto nº 99.556, de 01/10/1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais 

subterrâneas existentes no território nacional, e dá outras providências. 

Resolução Federal 

Resolução CONAMA nº 347, de 10/09/2004, que dispõe sobre a proteção do patrimônio 

espeleológico. 

6.6.8 DA GESTÃO DOS IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS 

6.6.8.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Leis e Decretos Federais 

Decreto (com força de Lei) n.º 24.643, de 10 de julho de 1934, que decreta o Código de Águas. 

Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX 

do artigo 21 da Constituição Federal, e altera o artigo 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 

1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Resolução Federal 

Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 
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6.6.8.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Leis Estaduais 

Lei Estadual nº 6.513, de 18 dezembro de 1973, que dispõe que os efluentes das redes de 

esgotos, os resíduos líquidos das indústrias e os resíduos sólidos domiciliares ou industriais, 

somente poderão ser lançados nas águas situadas no território do Estado, in natura ou depois 

de tratados, quando as águas receptoras, após o lançamento, não sofrerem poluição, e adota 

outras providências. 

Lei Estadual nº 12.726, de 26 de novembro de 1999, que institui a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, cria o sistema Estadual de gerenciamento de Recursos Hídricos e dá 

outras providências. 

Lei Estadual nº 16.242, de 13 de outubro de 2009, que cria o Instituto das Águas do Paraná, 

conforme especifica e adota outras providências. 

Decretos Estaduais 

Decreto Estadual nº 5.316, de 17 de abril de 1974, que aprova o Regulamento da Lei nº 6.513, 

de 18 de dezembro de 1973, que dispõe sobre a proteção dos recursos hídricos contra 

agentes poluidores. 

Decreto Estadual nº 4.646, de 31 de agosto de 2001, que dispõe sobre o regime de outorga 

de direitos de uso de recursos hídricos e adota outras providências. 

Resolução Estadual 

Resolução SEMA nº 39, de 26 de novembro de 2004, que define usos insignificantes de 

recursos hídricos, dispensados de outorga. 

6.6.9 DA GESTÃO DA EMISSÃO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES 

Resolução Federal 

Resolução CONAMA nº 01, de 08 de março de 1990, que dispõe sobre padrões, critérios e 

diretrizes relativos a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas. 
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6.6.10 DA PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO, CULTURAL E 

PAISAGÍSTICO 

6.6.10.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Lei e Decreto-Lei Federal 

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional. 

Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-

históricos. 

Instrução Normativa 

Instrução Normativa IPHAN nº 01, de 25 de março de 2015, que estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe. 

6.6.11 DA GESTÃO DE RESÍDUOS 

6.6.11.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Lei Federal 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. 

Decreto Federal 

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

Resoluções Federais 

Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005, que dispõe sobre a coleta e destinação 

final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 
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6.6.11.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Lei Estadual 

Lei Estadual nº 12.493, de 22 de janeiro de 1999, que estabelece princípios, procedimentos, 

normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e, destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando 

controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais, e adota 

outras providências. 

Decreto Estadual 

Decreto Estadual nº 6.674, de 3 de dezembro de 2002, que aprova o Regulamento da Lei nº 

12.493, de 1999, que dispõe sobre princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à 

geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final 

dos Resíduos Sólidos no Estado do Paraná, visando o controle da poluição, da contaminação 

e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências. 

6.6.12 DAS SANÇÕES PENAIS 

6.6.12.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Lei Federal 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

Decreto Federal 

Decreto n° 6.514, 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações, e dá outras providências. 

Código Penal 

6.6.13 DAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS 

I. Foz do Iguaçu 

Lei Complementar nº 271, de 18 de julho de 2017, que institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado Sustentável – PDDIS/FOZ, que define princípios, objetivos, 

diretrizes e instrumentos para a realização das ações de planejamento no Município de Foz 

do Iguaçu. 
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Lei Complementar nº 276, de 6 de novembro de 2017, que dispõe sobre o zoneamento de 

uso e ocupação do solo do Município de Foz do Iguaçu. 

Lei Complementar nº 168, de 13 de abril de 2011, que dispõe sobre a área territorial do 

Município de Foz do Iguaçu, para fins de delimitação das áreas urbana e rural, de expansão 

urbana e de restrição, além de outras aplicações previstas em lei. 

II. Santa Terezinha do Itaipu 

Lei Complementar nº 122, de 18 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o plano diretor do 

Município de Santa Terezinha do Itaipu/PR e dá outras providências. 

Lei nº 1.522, de 20 de março de 2014, que define o perímetro urbano da Sede do Município 

de Santa Terezinha do Itaipu/PR e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 118, de 27 de novembro de 2006, que dispõe sobre o zoneamento, uso 

e ocupação do solo urbano do Município de Santa Terezinha do Itaipu/PR e dá outras 

providências. 

III. São Miguel do Iguaçu 

Lei nº 2.777, de 8 de março de 2016, que dá nova redação à Lei do Plano Diretor que 

estabelece as diretrizes e proposições de desenvolvimento no Município de São Miguel do 

Iguaçu. 

Lei nº 2.778, de 8 de março de 2016, que dá nova redação à Lei que institui os perímetros 

das zonas urbanas do Município de São Miguel do Iguaçu. 

Lei nº 2.880, de 8 de março de 2016, que dá nova redação à Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

Zoneamento do Município de São Miguel do Iguaçu. 

IV. Itaipulândia 

Lei nº 1.522, de 21 de junho de 2016, que institui o Plano Diretor Municipal, estabelece 

objetivos, diretrizes e instrumentos para as ações de planejamento no Município de 

Itaipulândia e dá outras providências. 

Lei nº 1.526, de 21 de junho de 2016, que institui o perímetro urbano da Sede Urbana de 

Itaipulândia, do Distrito de São José do Itavó, Balneário Jacutinga e Comunidade Santa Inês 

e dá outras providências. 

Lei nº 1.528, de 21 de junho de 2016, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo rural e 

urbano do Município de Itaipulândia, revoga a Lei nº 845/2006 e dá outras providências. 
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V. Missal 

Lei nº 728, de 26 de dezembro de 2005, que institui o Plano Diretor de Uso e Ocupação do 

Solo Municipal de Missal, estabelece diretrizes para o planejamento do município e dá outras 

providências. 

Lei nº 729, de 26 de dezembro de 2005, que dispõe sobre os perímetros das zonas urbanas 

do Município de Missal e dá outras providências. 

Lei nº 730, de 26 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no 

Município de Missal e dá outras providências. 

VI. Ramilândia 

Lei nº 564, de 19 de dezembro de 2008, que institui o Plano Diretor do Município de 

Ramilândia, estabelece as diretrizes gerais da Política de Desenvolvimento Urbano e 

Municipal e dá outras providências. 

Lei nº 565, de 19 de dezembro de 2008, que institui o perímetro urbano do Município de 

Ramilândia e dá outras providências. 

Lei nº 567, de 19 de dezembro de 2008, que dispõe sobre as normas de uso e ocupação do 

solo no Município de Ramilândia. 

VII. Santa Helena 

Lei nº 1.997, de 29 de dezembro de 2009, que institui o Plano Diretor do Município de Santa 

Helena. 

Lei nº 1.998, de 29 de dezembro de 2009, que institui os Perímetros Urbanos da Sede e dos 

Núcleos Urbanos Distritais de Sub-Sede São Francisco, Moreninha, São Clemente, São 

Miguel, São Roque e Vila Celeste, no Município de Santa Helena. 

Lei nº 1.999, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo Urbano do Município de Santa Helena. 

VIII. Diamante d´Oeste 

Lei nº 08, de 27 de abril de 2010, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de 

Diamante D'Oeste e dá outras providências. 

Lei nº 51, de 13 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Perímetro Urbano do Município de 

Diamante do Oeste, e dá outras providências. 

Lei nº 52, de 13 de dezembro de 2011, que institui a lei do Zoneamento e de Uso e Ocupação 

do Solo no Perímetro Urbano do Município de Diamante do Oeste e dá outras providências. 
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IX. São José das Palmeiras 

Lei nº 424, de 10 de dezembro de 2009, que institui o Plano Diretor Municipal, estabelece 

objetivos, diretrizes e instrumentos para as ações de planejamento no Município de São José 

das Palmeiras e dá outras providências. 

Lei nº 425, de 10 de dezembro de 2009, que institui o perímetro urbano do Município de São 

José das Palmeiras e dá outras providências. 

Lei nº 426, de 10 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do 

Município de São José das Palmeiras e dá outras providências. 

X. Entre Rios do Oeste 

Lei Complementar nº 13, de 22 de dezembro de 2008, que institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal para Município de Entre Rios do Oeste. 

Lei Complementar nº 33, de 13 de dezembro de 2011, que institui os perímetros das zonas 

urbanas para Município de Entre Rios do Oeste, e dão outras providências. 

Lei Complementar nº 17, de 15 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o zoneamento de uso e 

ocupação do solo do Município de Entre Rios do Oeste. 

XI. Marechal Cândido Rondon 

Lei Complementar nº 53, de 21 de novembro de 2008, que institui o Plano Diretor do Município 

de Cândido Rondon e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 54, de 21 de novembro de 2008, que define as áreas urbanas, de 

expansão urbana e rural do Município de Cândido Rondon e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 60, de 5 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Estudo Prévio de 

Impacto de Vizinhança e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 66, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o zoneamento de 

uso e ocupação do solo urbano e de expansão urbana industrial do Município de Cândido 

Rondon. 

XII. Mercedes 

Lei Complementar nº 02, de 23 de outubro de 2008, que institui o Plano Diretor do Município 

de Mercedes, estabelece as diretrizes gerais da Política de Desenvolvimento Urbano e 

Municipal, e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 03, de 23 de outubro de 2008, que institui os perímetros urbanos do 

Município de Mercedes e dá outras providências. 
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Lei Complementar nº 05, de 23 de outubro de 2008, que dispõe sobre as normas de uso e 

ocupação do solo no Município de Mercedes e dá outras providências. 

XIII. Terra Roxa 

Lei nº 640, de 15 de dezembro de 2009, que institui o Plano Diretor Municipal, estabelece 

objetivos, diretrizes e instrumentos para as ações de planejamento no Município de Terra 

Roxa e dá outras providências. 

Lei nº 641, de 15 de dezembro de 2009, que institui o perímetro urbano da Sede do Município 

de Terra Roxa e dos distritos de Santa Rita do Oeste, Vila Guarani e Alto Alegre e dá outras 

providências. 

Lei nº 642, de 15 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do 

Município de Terra Roxa e dá outras providências. 

XIV. Guaíra 

Lei Complementar nº 1, de 02 de janeiro de 2008, que institui o Código Urbanístico, que define 

princípios, políticas, estratégias e instrumentos para o desenvolvimento municipal e para o 

cumprimento da função social da cidade e da propriedade no Município de Guaíra, também 

denominado Plano Diretor, bem como estabelece as normas de parcelamento, uso e 

ocupação do solo, perímetro urbano, sistema viário, política ambiental e providências 

complementares. 

XV. Francisco Alves 

Lei nº 975, de 18 de agosto de 2017, que institui o Plano Diretor Municipal, estabelece 

objetivos, diretrizes e instrumentos para as ações de planejamento no Município de Francisco 

Alves e dá outras providências. 

Lei nº 976, de 18 de agosto de 2017, que institui os perímetros urbanos do Município de 

Francisco Alves e dá outras providências. 

Lei nº 977, de 18 de agosto de 2017, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do Município 

de Francisco Alves e dá outras providências. 

XVI. Iporã 

Lei Complementar nº 3, de 14 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano Diretor Municipal 

Participativo de Iporã e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 5, de 14 de junho de 2011, que dispõe sobre a alteração do perímetro 

urbano do Município de Iporã e dá outras providências. 
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XVII. Cafezal do Sul 

Lei nº 572, de 22 de dezembro de 2009, que cria o Plano Diretor do Município de Cafezal do 

Sul. 

Lei nº 573, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o perímetro urbano da Sede do 

Município de Cafezal do Sul e dos Distritos e dá outras providências. 

Lei nº 574, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação 

do solo do Município de Cafezal do Sul, constante Do Plano Diretor Municipal - PDM - do 

Município de Cafezal do Sul e dá outras providências. 

XVIII. Perobal 

Lei Complementar nº 45, de 30 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Plano Diretor do 

Município de Perobal, estabelece diretrizes e proposições para o planejamento, 

desenvolvimento e gestão do território do Município. 

Lei Complementar nº 49, de 30 de novembro de 2011, que institui a Lei do Perímetro Urbano 

e Área de Expansão Urbana do Município de Perobal, Estado do Paraná e dá outras 

providências. 

Lei Complementar nº 72, de 9 de setembro de 2013, que substitui integralmente a redação da 

Lei de Zoneamento do Município de Perobal, Estado do Paraná - Lei Complementar nº 

046/2011 – fazendo-a viger com a redação disposta nessa Lei e dá outras providências. 

XIX. Umuarama 

Lei Complementar nº 437, de 6 de julho de 2017, que institui o Plano Diretor Municipal (PDM) 

de Umuarama. 

Lei Complementar nº 433, de 6 de junho de 2017, que dispõe sobre os Perímetros Urbanos 

do Município de Umuarama. 

Lei Complementar nº 438, de 6 de julho de 2017, que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo 

- Zoneamento - e dá outras providências 

XX. Cruzeiro do Oeste 

Lei Complementar nº 7, de 20 de novembro de 2006, que institui o Plano Diretor de Uso e 

Ocupação do Município de Cruzeiro do Oeste, e dá outras providências. 

Lei nº 91, de 19 de novembro de 2007, que cria a Lei do Perímetro da Zona Urbana e de 

Expansão Urbana do Município de Cruzeiro do Oeste, e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 3, de 31 de janeiro de 2008, que cria a Lei de Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo Urbano do Município de Cruzeiro do Oeste, e dá outras providências. 
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XXI. Tuneiras do Oeste 

Lei nº 41, de 31 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Tuneiras 

do Oeste e dá outras providências. 

Lei nº 43, de 31 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o perímetro do Município de Tuneiras 

do Oeste e de seus Distritos. 

Lei nº 51, de 31 de janeiro de 2006, que dispõe sobre zoneamento, uso e ocupação da área 

urbana da sede do Município de Tuneiras do Oeste e dá outras providências. 

XXII. Tapejara 

Lei Complementar nº 5, de 16 de abril de 2008, que Institui a Lei do Plano Diretor Municipal 

(PDM) do Município de Tapejara, Estado do Paraná. 

XXIII. Cianorte 

Lei nº 2.745, de 10 de outubro de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de 

Cianorte, e dá outras providências. 

Lei nº 2.777, de 5 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a delimitação do perímetro urbano 

da Cidade de Cianorte e dos distritos de Vidigal e São Lourenço constantes do Plano Diretor 

do Município de Cianorte, e dá outras providências. 

Lei nº 2.747, de 10 de outubro de 2006, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação 

do solo da área urbana do Município de Cianorte, e dá outras providencias. 

XXIV. Jussara 

Lei nº 1.268, de 19 de outubro de 2011, que institui o Plano Diretor Municipal de Jussara, 

Estado do Paraná. 

Lei nº 1.287, de 19 de dezembro de 2011, que institui o Perímetro Urbano do Município de 

Jussara, Estado do Paraná. 

Lei nº 1.289, de 19 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o zoneamento do uso e ocupação 

do solo urbano e dá outras providências. 

XXV. Terra Boa 

Lei Complementar nº 1, de 21 de dezembro de 2011, que institui o Plano Diretor Municipal 

(PDM) do Município de Terra Boa, Estado do Paraná. 

Lei Complementar nº 2, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a delimitação do 

Perímetro Urbano do Município de Terra Boa e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 3, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Zoneamento do Uso 

e Ocupação do Solo do Município de Terra Boa e dá outras providências. 
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XXVI. Doutor Camargo 

Lei nº 967, de 8 de novembro de 2006, que institui o Plano Diretor, define princípios, objetivos, 

estratégias e instrumentos para a realização das ações de planejamento no Município de 

Doutor Camargo e dá outras providências. 

Lei nº 1.100, de 28 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os parâmetros para utilização, 

edificação e parcelamento do solo, instrumentos relativos ao Ordenamento Territorial 

complementares à Lei 967/2006, que institui do Plano Diretor de Doutor Camargo. 

XXVII. Ivatuba 

Lei Complementar nº 11, de 21 de dezembro de 2006, que institui o Plano Diretor Municipal 

de Ivatuba (PDMI). 

Lei Complementar nº 12, de 17 de outubro de 2007, que institui o perímetro da Zona Urbana 

da Sede do Município de Ivatuba, e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 18, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Zoneamento do 

Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Ivatuba, e dá outras providências. 

XXVIII. Floresta 

Lei Complementar nº 6, de 5 de dezembro de 2006, que institui o Plano Diretor Municipal de 

Floresta. 

Lei nº 797, de 11 de maio de 2010, que institui o perímetro das Zonas Urbanas do Município 

de Floresta. 

Lei Complementar nº 11, de 10 de abril de 2007, que dispõe sobre o Zoneamento do Uso e 

Ocupação do Solo do Município de Floresta, e dá outras providências. 

XXIX. Maringá 

Lei Complementar nº 632, de 28 de dezembro de 2011, que cria o Plano Diretor do Município 

de Maringá. 

Lei Complementar nº 451, de 23 de dezembro de 2002, que altera o perímetro urbano da 

Cidade de Maringá. 

Lei Complementar nº 297, de 18 de agosto de 1999, que altera o perímetro urbano do Distrito 

de Iguatemi. 

Lei Complementar nº 957, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre a correção dos 

perímetros urbano e industrial do Distrito de Floriano. 
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Lei Complementar nº 888, de 26 de julho de 2011, que substitui a Lei Complementar nº 331/99, 

que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo no Município de Maringá e dá outras 

providências. 

XXX. Marialva 

Lei Complementar nº 95, de 2 de dezembro de 2009, que institui o Plano Diretor Municipal de 

Marialva. 

Lei Complementar nº 97, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Perímetro Urbano 

do Município Marialva. 

Lei Complementar nº 100, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo e dá outras providências. 

XXXI. Sarandi 

Lei Complementar nº 213, de 26 de setembro de 2009, que institui o Plano Diretor Municipal, 

que dispõe sobre o desenvolvimento e os instrumentos que estabelecem as normas gerais 

para integrar e orientar a ação dos agentes públicos e privados na produção e gestão do 

território do Município de Sarandi. 

Lei Complementar nº 214, de 26 de setembro de 2009, que institui o Plano Diretor de Uso e 

Ocupação do solo, que dispõe sobre o perímetro urbano do Município de Sarandi. 

Lei Complementar nº 217, de 26 de setembro de 2009, que dispõe sobre o parcelamento, uso 

e ocupação do solo no Município de Sarandi. 

Lei Complementar nº 219, de 26 de setembro de 2009, que institui o Código Ambiental, dispõe 

sobre os instrumentos da Política Ambiental e estabelece normas gerais para a administração 

da qualidade ambiental do Município de Sarandi. 

XXXII. Mandaguari 

Lei Complementar nº 1.356, de 4 de julho de 2008, que institui o Plano Diretor Municipal de 

Mandaguari. 

Lei nº 1.411, de 19 de dezembro de 2008, que institui o perímetro urbano do Município. 

Lei Complementar nº 1.408, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre o zoneamento de uso e 

ocupação do solo urbano, e dá outras providências. 

XXXIII. Apucarana 

Lei Complementar nº 3, de 19 de dezembro de 2014, que institui o Plano Diretor Municipal de 

Apucarana, estabelece diretrizes para o planejamento do Município e dá outras providências. 
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Lei Complementar nº 4, de 19 de dezembro de 2014, que institui os Perímetros Urbanos do 

Município de Apucarana e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 5, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Uso e a Ocupação 

do Solo no Município de Apucarana e dá outras providências. 

XXXIV. Arapongas 

Lei nº 3.588, de 05 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o Plano Diretor Municipal de 

Arapongas-PR. 

Lei nº 3.594, de 05 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o perímetro urbano de Arapongas. 

Lei nº 3.589, de 05 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação 

de propriedades urbanas e rurais do município de Arapongas e dá outras providências. 

XXXV. Londrina 

Lei nº 10.637, de 24 de dezembro de 2008, que institui as diretrizes do Plano Diretor 

Participativo do Município de Londrina - PDPML e dá outras providências. 

Lei nº 11.661, de 12 de julho de 2012, que define os Perímetros da Zona Urbana, dos Núcleos 

Urbanos dos Distritos e Expansão do Distrito Sede do Município de Londrina. 

Lei nº 12.236, de 29 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Uso e a Ocupação do Solo no 

Município de Londrina e dá outras providências. 

6.6.14 DAS PRINCIPAIS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

6.6.14.1 LINHAS DE TRANSMISSÃO E SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA EM 

GERAL 

ABNT NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas (Parte 1: Princípios gerais; 

Parte 2: Gerenciamento de risco; Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida; Parte 

4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura) 

ABNT NBR 5422:1985 - Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica. 

ABNT NBR 5456:2010 - Eletricidade geral - Terminologia 

ABNT NBR 5460:1992 - Sistemas elétricos de potência 

ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e mantenabilidade 

ABNT NBR 6118:2014 (C1) - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento 

ABNT NBR 6122:201 - Projeto e execução de fundações 
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ABNT NBR 6535:2005 - Sinalização de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica com 

vistas à segurança da inspeção aérea 

ABNT NBR 7095:1981 Versão Corrigida:1998- Ferragens eletrotécnicas para linhas de 

transmissão e subestações de alta tensão e extra alta tensão 

ABNT NBR 7276:2005 - Sinalização de advertência em linhas aéreas de transmissão de 

energia elétrica - Procedimento 

ABNT NBR 8449:1984 - Dimensionamento de cabos pára-raios para linhas aéreas de 

transmissão de energia elétrica - Procedimento 

ABNT NBR 8664:2015 - Sinalização para identificação de linha aérea de transmissão de 

energia elétrica - Requisitos 

ABNT NBR 9541:2006 - Sinalização aeronáutica de obstáculos - Padrões e cores 

ABNT NBR 14165:2015 - Via férrea — Travessia por linhas e redes de energia elétrica — 

Requisitos 

ABNT NBR 15123:2016 - Isoladores para linhas aéreas com tensões nominais acima de 1 

000 V - Cadeias e arranjos de isoladores para sistemas de corrente alternada 

ABNT NBR 15237:2005 - Esfera de sinalização diurna para linhas aéreas de transmissão de 

energia elétrica - Especificação 

ABNT NBR 15238:2005 - Sistema de sinalização para linhas aéreas de transmissão de 

energia elétrica 

6.6.14.2 SUBESTAÇÕES 

ABNT NBR 13231:2014 Emenda 1:2015 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas 

ABNT NBR 15751:2013 - Sistemas de aterramento de subestações - Requisitos 

ABNT NBR 25415:2016 - Métodos de medição e níveis de referência para exposição a 

campos elétricos e magnéticos na frequência de 50 Hz e 60 Hz 
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7 DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII 

A Área de Influência Indireta (AII) para os meios físico, biótico e socioeconômico 

corresponde ao corredor de estudo predeterminado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

- ANEEL. O corredor engloba uma área total de aproximadamente 926 km². 

 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID 

7.2.1 SUBESTAÇÕES DE ENERGIA (SE) 

A Área de Influência Direta (AID) das Subestações é a área existente dentro de um 

raio de 250 metros iniciado a partir do limite da Área Diretamente Afetada (ADA).  

O esquema de delimitação da AID das Subestações é apresentado na Figura 37 

abaixo. 

 
Figura 37: Delimitação da AID nas SEs. 
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7.2.2 LINHA DE TRANSMISSÃO 

A Área de Influência Direta (AID) das LTs é a área existente dentro de um raio de 250 

metros, para cada lado do eixo, iniciado a partir do limite da Área Diretamente Afetada (ADA), 

totalizando uma faixa de 500 metros de abrangência.  

O esquema de delimitação da AID das LTs é apresentado na Figura 38 abaixo. 

 
Figura 38: Delimitação da AID nas LTs. 

 

 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA 

7.3.1 SUBESTAÇÕES DE ENERGIA (SE) 

A ADA para os meios físico, biótico e socioeconômico corresponde ao local de 

implantação/ampliação da SE propriamente dito. 

7.3.2 LINHA DE TRANSMISSÃO 

A ADA da Linha de Transmissão para os meios físico, biótico e socioeconômico 

corresponde a uma faixa de 35 metros, para cada lado, a partir do eixo da LT. 
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Figura 39: Delimitação das Áreas de Influência na LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas. 
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Figura 40: Delimitação das Áreas de Influência na LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas. 
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Figura 41: Delimitação das Áreas de Influência na LT 525 kV Sarandi-Londrina CD e instalações associadas. 
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8 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 DESCRIÇÃO GERAL 

Este volume apresenta as características e os requisitos técnicos básicos 

específicos das instalações de transmissão compostas por: 

 Linha de Transmissão 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra, CD, com aproximadamente 

173 km; 

 Linha de Transmissão 525 kV Guaíra-Sarandi, CD, com aproximadamente 266 

km; 

 Linha de Transmissão 525 kV Sarandi-Londrina, CD, com aproximadamente 75 

km; 

 Remanejamento de um trecho de aproximadamente 1,7km da LT 138kV Guaíra-

Palotina C1 e Marechal Candido Rondon contornando a SE Guaíra e acessando 

a mesma pelo Norte. 

 Remanejamento de 3 circuitos de distribuição em 34,5 kV no local de 

implantação da SE Guaíra; 

 Remanejamento de 1 circuito de distribuição 13,8kV no local de implantação da 

SE GUAÍRA; 

 Remanejamento de aproximadamente 600metros da LT 230kV Umuarama Sul-

Guaíra C1 no local de implantação da SE GUAÍRA; 

 Remanejamento de aproximadamente 750 metros das LTs 230 kV Sarandi-

Maringá C1 e Sarandi-Apucarana no local de implantação da SE Sarandi; 

 Remanejamento de aproximadamente 500metros da LT 138 kV Sarandi-

Horizonte no local de imaplatação da SE Sarandi. 

 SE Foz do Iguaçu 525 kV (Existente – FURNAS); 

 SE Guaíra 525/230 kV – (6+1 Res) x 224 MVA (ampliação do pátio de 230kV e 

novo pátio 525 kV); 

 SE Sarandi 525/230 kV – 525/230 kV (6+1 Res) x 224 MVA (ampliação do pátio 

de 230kV e novo pátio 525 kV); 

 SE Londrina 525 kV (Existente - ELETROSUL). 
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 CONFIGURAÇÃO BÁSICA 

A configuração básica é caracterizada pelas instalações listadas nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 10: Obras de linhas de transmissão. 

Origem Destino Circuito Extensão (km) Tensão (kV) 

Foz do Iguaçu Guaíra CD 173 525 

Guaíra Sarandi CD 266,3 525 

Sarandi Londrina (ESUL) CD 75,5 525 
 

Tabela 11: Obras de subestações. 

Nome 
Tensão 

(kV) 
Arranjo de 

barras 
Equipamentos principais 

Qtde Descrição 

Foz do Iguaçu 525 DJM 

1 Módulo de Infraestrutura Geral do Acessante 

2 Módulo de Entrada de Linha 

1 Módulo de Interligação de Barras 

Guaíra 

525 DJM 

1 Módulo de Infraestrutura Geral 

5 Módulo de Infraestrutura de Manobra 

4 Entrada de Linha 

5 Interligação de Barra 

1 Conexão de Reator de Barra 

4 Reator de Barra Monofásico 50 MVAr 

2 Conexão de Reator de Linha Fixo 

7 Reator de Linha Monofásico 33,3 MVAr 

2 Conexão de Reator de Linha Fixo 

7 Reator de Linha Monofásico 50 MVAr 

2 Conexão de Autotransformador 

525/230  7 
Unidade Monofásica de Transformador 525/230 
kV 224 MVA 

230 BPT 

1 Módulo de Infraestrutura Geral do Acessante 

2 Módulo de Infraestrutura de Manobra 

2 Módulo de Conexão de Transformador 

Sarandi 

525 DJM 

1 Módulo de Infraestrutura Geral 

4 Módulos de Entrada de Linha 

4 Módulos de Interligação de Barras 

2 Módulos de Conexão de Reator de Barra 

7 Unidades Monofásicas de Reator de Barra de 50 MVAr 

2 Módulos de Conexão de Reator de Linha Manobráveis 

7 Unidades Monofásicas de Reator de Linha de 33,3 
MVAr 

2 Módulos de Conexão de Transformador 

525/230  7 
Unidades Monofásicas de Autotransformador de 224 
MVA 

230 BD4 
2 Módulos de Entrada de Linha (p/ SE Paranavaí Norte) 

2 Módulos de Conexão de Transformador 

Londrina 
(ESUL) 

525 DJM 
2 Módulos de Entrada de Linha 

1 Módulo de Interligação de Barras 
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 IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Processo IAP Nº: 15.119.416-8 – Pedido de Licença Prévia 

Denominação: Linha de Transmissão 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra - CD; Linha de 

Transmissão 525 kV Guaíra-Sarandi - CD; Linha de Transmissão 525 kV Sarandi-Londrina – 

CD; SE Guaíra 525/230 kV (ampliação do pátio 230kV e novo pátio 525 kV); SE Sarandi 

525/230 kV (ampliação do pátio 230kV e novo pátio 525 kV); e SE Londrina 525 kV (existente 

– Eletrosul). 

Localização: Paraná - Brasil. 

Descrição do Projeto (Atividade/Empreendimento): Implantação das Linhas de 

Transmissão 525kV, em circuito duplo, Foz do Iguaçu-Guaíra, Guaíra-Sarandi; e Sarandi-

Londrina, assim como instalações associadas, SE Guaíra 525/230 kV (ampliação do pátio 

230kV e novo pátio 525 kV); SE Sarandi 525/230 kV (ampliação do pátio 230kV e novo pátio 

525 kV); SE Londrina 525 kV (existente – Eletrosul), e realocação de um trecho de 1,7km da 

LT 138kV  Guaíra - Palotina contornando a SE Guaíra e acessando a mesma pelo norte e 

alteração do ponto de dos ramais de distribuição de 13,8 e 34,5 kV; 
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Coordenadas UTM dos vértices da LT e das Subestações associadas: 

Tabela 12: Coordenadas UTM dos vértices da LT 525 kV CD Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas. 

  DISTÂNCIA (m) 
COORDENADAS UTM DATUM: 

SIRGAS 2000 FUSO 
VÉRTICE DEFLEXÕES PROGRESSIVA VANTE Leste (E) Norte (N) 

SE Foz do Iguaçu  0.00 119.39 746953.922 7181573.011 21J 
MV01 72°57'46"D 119.39 259.38 746836.774 7181596.038 21J 
MV02 55°39'43"D 378.77 264.65 746810.036 7181854.041 21J 
MV03 51°01'12"D 643.42 990.42 747012.010 7182025.053 21J 
MV04 27°15'46"D 1633.84 873.79 747985.001 7181840.056 21J 
MV05 40°07'18"E 2507.63 3194.86 748673.291 7181301.758 21J 
MV06 41°11'15"E 5702.49 2727.15 751866.014 7181418.469 21J 
MV07 12°48'41"D 8429.64 3666.03 753851.371 7183288.148 21J 
MV08 03°35'43"D 12095.67 2579.26 757011.113 7185147.135 21J 
MV09 03°04'16"E 14674.93 3898.99 759311.812 7186313.051 21J 
MV10 06°05'09"D 18573.92 2388.52 762690.289 7188259.338 21J 
MV11 23°43'40"E 20962.44 6329.88 764874.685 7189225.490 21J 
MV12 00°08'22"D 27292.32 2402.07 769143.946 7193898.901 21J 
MV13 02°41'32"D 29694.39 2942.03 770768.361 7195668.421 21J 
MV14 01°03'50"D 32636.42 1772.60 772857.544 7197739.860 21J 
MV15 09°12'25"E 34409.02 1592.98 774139.253 7198964.329 21J 
MV16 08°56'03"D 36002.00 3282.29 775100.181 7200234.838 21J 
MV17 06°40'37"E 39284.29 2200.44 777462.682 7202513.442 21J 
MV18 06°22'19"D 41484.73 2758.24 778858.138 7204214.806 21J 
MV19 42°46'37"E 44242.97 10541.23 780833.228 7206140.146 21J 
MV20 21°53'30"D 54784.20 2106.58 781376.392 7216667.373 21J 
MV21 03°12'39"D 56890.78 1736.98 782261.520 7218578.976 21J 
MV22 05°40'44"E 58627.76 696.13 783078.492 7220111.829 21J 
MV23 05°00'11"E 59323.89 1072.72 783343.515 7220755.540 21J 
MV24 28°23'51"E 60396.61 2028.44 783663.841 7221779.311 21J 
MV25 00°23'52"E 62425.05 2027.60 783275.982 7223770.331 21J 
MV26 07°53'03"D 64452.65 1254.20 782874.478 7225757.776 21J 
MV27 11°18'54"D 65706.85 2108.51 782797.104 7227009.592 21J 
MV28 05°39'20"E 67815.36 1202.50 783082.466 7229098.702 21J 
MV29 00°37'45"E 69017.86 2288.55 783127.002 7230300.378 21J 
MV30 07°02'42"D 71306.41 3327.84 783186.641 7232588.149 21J 
MV31 05°28'12"D 74634.25 3088.99 783680.733 7235879.109 21J 
MV32 04°52'29"E 77723.24 6764.17 784428.472 7238876.230 21J 
MV33 01°24'34"E 84487.41 6378.73 785502.203 7245554.632 21J 
MV33 02°56'28"E 90866.14 10536.34 786359.504 7251875.485 21J 
MV34 07°11'44"E 101402.48 2523.06 787237.990 7262375.141 21J 
MV35 15°25'51"D 103925.54 3039.61 787131.760 7264895.969 21J 
MV36 00°58'05"E 106965.15 2514.78 787816.445 7267857.457 21J 
MV37 07°02'25"D 109479.93 1726.21 788341.429 7270316.826 21J 
MV38 11°52'10"E 111206.14 8832.02 788905.995 7271948.105 21J 
MV39 02°36'51"D 120038.16 4741.12 790016.098 7280710.085 21J 
MV40 01°16'14"E 124779.28 1180.29 790825.924 7285381.528 21J 
MV41 09°56'22"E 125959.57 3258.97 791001.687 7286548.658 21J 
MV42 00°22'21"E 129218.54 5178.21 790923.453 7289806.688 21J 
MV43 08°55'09"E 134396.75 2316.76 790765.497 7294982.486 21J 
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  DISTÂNCIA (m) 
COORDENADAS UTM DATUM: 

SIRGAS 2000 FUSO 
VÉRTICE DEFLEXÕES PROGRESSIVA VANTE Leste (E) Norte (N) 

MV44 21°44'39"E 136713.51 2692.21 790336.646 7297259.215 21J 
MV45 07°25'18"D 139405.72 9024.93 788893.626 7299532.024 21J 
MV46 11°03'25"D 148430.65 9795.84 785080.953 7307712.061 21J 
MV47 10°01'09"D 158226.49 8583.91 782722.255 7317219.690 21J 
MV48 02°42'46"D 166810.40 4369.38 782136.385 7325783.582 21J 
MV49 06°07'27"E 171179.78 945.91 782044.818 7330152.003 21J 
MV50 09°06'52"D 172125.69 109.23 781924.214 7331090.186 21J 
MV51  172234.92 - 781927.625 7331199.372 21J 

SE Guaíra 07°53'03"D 64452.65 1254.20 782874.478 7225757.776 21J 

Mudança de Fuso 21 para 22 no vértice MV05. 

 
Tabela 13: Coordenadas UTM dos vértices da LT 525 kV CD Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas. 

  DISTÂNCIA (m) 
COORDENADAS UTM DATUM: 

SIRGAS 2000 FUSO 
VÉRTICE DEFLEXÕES PROGRESSIVA VANTE Leste (E) Norte (N) 

SE Guaíra 0 0.00 178.22 782033.400 7331195.000 21J 
MV01 39°57'04"E 178.22 1284.74 782030.900 7331017.000 21J 
MV02 41°57'09"E 1462.96 2206.32 782841.900 7330021.000 21J 
MV03 14°16'16"E 3669.28 11877.48 785021.000 7329680.000 21J 
MV04 13°50'49"E 15546.76 11841.13 796843.600 7330794.000 21J 
MV05 07°45'57"E 27387.89 4255.79 808023.600 7334693.000 21J 
MV06 07°45'57"E 27387.89 4255.79 197900.678 7334820.129 22J 
MV07 14°06'25"D 31643.68 537.52 201606.675 7336912.338 22J 
MV08 04°30'50"D 32181.20 4159.14 202125.043 7337054.532 22J 
MV09 05°27'52"E 36340.34 1737.88 206210.168 7337835.699 22J 
MV10 02°40'56"E 38078.22 5386.16 207878.273 7338323.172 22J 
MV11 04°23'25"E 43464.38 4170.03 212971.836 7340074.282 22J 
MV12 08°25'17"E 47634.41 1652.43 216799.976 7341727.921 22J 
MV13 04°30'54"E 49286.84 6183.65 218204.602 7342598.292 22J 
MV14 24°35'47"D 55470.49 3908.81 223188.215 7346259.038 22K 
MV15 15°51'13"E 59379.30 2943.89 227015.769 7347051.891 22K 
MV16 04°19'33"D 62323.19 3941.75 229625.688 7348413.810 22K 
MV17 08°04'35"E 66264.94 3429.50 233247.860 7349968.571 22K 
MV18 06°42'20"D 69694.44 3509.75 236178.003 7351750.632 22K 
MV19 02°27'06"E 73204.19 3236.32 239369.159 7353211.750 22K 
MV20 03°06'30"E 76440.51 2260.98 242251.375 7354683.682 22K 
MV21 14°48'32"D 78701.49 3548.43 244206.245 7355819.686 22K 
MV22 01°27'59"D 82249.92 4227.27 247628.050 7356759.159 22K 
MV23 05°50'25"D 86477.19 1134.13 251731.776 7357773.665 22K 
MV24 09°41'21"D 87611.32 1336.07 252854.751 7357932.403 22K 
MV25 10°24'50"E 88947.39 8129.23 254190.267 7357894.084 22K 
MV26 12°42'26"E 97076.62 6689.38 262224.442 7359133.598 22K 
MV27 16°12'08"D 103766.00 15076.98 268449.308 7361582.850 22K 
MV28 11°42'59"E 118842.98 2340.19 283462.429 7362969.084 22K 
MV29 09°05'43"D 121183.17 4403.00 285700.463 7363652.975 22K 
MV30 01°34'36"D 125586.17 8712.66 290061.709 7364257.871 22K 
MV31 01°50'58"E 134298.83 13345.19 298721.426 7365216.900 22K 
MV32 13°06'34"E 147644.02 8979.24 311931.198 7367113.195 22K 
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  DISTÂNCIA (m) 
COORDENADAS UTM DATUM: 

SIRGAS 2000 FUSO 
VÉRTICE DEFLEXÕES PROGRESSIVA VANTE Leste (E) Norte (N) 

MV33 15°57'13"D 156623.26 13116.00 320298.288 7370371.820 22K 
MV33 14°44'54"E 169739.26 8929.05 333357.681 7371589.041 22K 
MV34 15°49'54"E 178668.31 2824.76 341744.323 7374653.702 22K 
MV35 08°17'35"D 181493.07 5681.63 344032.354 7376310.273 22K 
MV36 12°10'06"E 187174.70 4201.88 349066.878 7378943.595 22K 
MV37 09°49'41"D 191376.58 17039.11 352296.041 7381632.153 22K 
MV38 18°40'33"D 208415.69 10004.08 367059.473 7390139.350 22K 
MV39 04°16'23"D 218419.77 5455.27 376870.443 7392095.501 22K 
MV40 05°00'23"E 223875.04 9312.34 382285.012 7392760.592 22K 
MV41 01°08'57"E 233187.38 4386.49 391393.548 7394698.196 22K 
MV42 05°59'02"E 237573.87 6016.64 395664.866 7395696.748 22K 
MV43 08°22'08"E 243590.51 9629.62 401348.836 7397669.691 22K 
MV44 02°06'41"D 253220.13 5909.30 409889.542 7402117.826 22K 
MV45 17°28'23"E 259129.43 1417.94 415227.632 7404652.515 22K 
MV46 46°33'50"E 260547.37 749.67 416266.785 7405617.245 22K 
MV47 45°51'55"E 261297.04 612.50 416274.152 7406366.874 22K 

SE Sarandi 0 261909.54 - 415838.763 7406797.691 22K 

 

Tabela 14: Coordenadas UTM dos vértices da LT 525 kV CD Sarandi-Londrina CD e instalações associadas 

  DISTÂNCIA (m) 
COORDENADAS UTM DATUM: 

SIRGAS 2000 FUSO 
VÉRTICE DEFLEXÕES PROGRESSIVA VANTE Leste (E) Norte (N) 

SE Sarandi 0 0 1212.87 415894.657 7406848.552 22K 

MV01 53°03'16"E 1212.87 10531.53 416817.974 7406062.082 22K 

MV02 17°30'21"D 11744.40 2995.95 427094.641 7408364.968 22K 

MV03 02°19'54"D 14740.35 3879.96 430079.748 7408110.357 22K 

MV04 07°06'22"D 18620.31 7925.61 433929.062 7407623.596 22K 

MV05 14°43'17"E 26545.92 6053.75 441608.638 7405664.189 22K 

MV06 19°51'43"D 32599.67 4868.94 447662.234 7405707.316 22K 

MV07 22°53'06"E 37468.61 1034.20 452253.207 7404085.721 22K 

MV08 17°17'06"D 38502.81 3413.95 453285.558 7404147.617 22K 

MV09 03°05'13"D 41916.76 3072.38 456600.185 7403330.147 22K 

MV10 11°37'01"E 44989.14 4984.64 459539.243 7402434.887 22K 

MV11 21°40'40"E 49973.78 2840.58 464502.371 7401972.360 22K 

MV12 13°13'20"D 52814.36 4280.36 467228.030 7402772.176 22K 

MV13 06°37'18"D 57094.72 2610.56 471501.997 7403005.992 22K 

MV14 02°49'23"E 59705.28 4898.20 474107.714 7402847.060 22K 

MV15 28°54'34"E 64603.48 4415.29 479005.579 7402790.014 22K 

MV16 27°27'15"D 69018.77 2382.40 482895.247 7404879.337 22K 

MV17 09°29'49"E 71401.17 194.00 485277.429 7404912.108 22K 

MV18 59°58'10"E 71595.17 126.74 485468.313 7404946.747 22K 

SE Londrina 0 71721.91 - 485511.129 7405066.032 22K 
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A implantação das LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD; LT 525 kV Guaíra-Sarandi 

CD; LT 525 kV Sarandi-Londrina CD e subestações e instalações associadas faz parte do 

conjunto de LTs 525 kV, circuito duplo, integrantes do Lote 1 do Edital de Leilão n°005/2016 

– ANEEL, pertencente a Elétricas Reunidas do Brasil S.A. O empreendimento em questão 

encontra-se em fase inicial de licenciamento ambiental junto ao órgão licenciador IAP. 

Os critérios elétricos adotados foram o Gradiente Superificial, Rádio Interferência, 

Ruído Audível e campos Elétrico e Magnético. 

Desta forma, foi definido que as faixas de servidão para as linhas LT 525 kV Foz do 

Iguaçu-Guaíra CD, LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e LT 525 kV Sarandi-Londrina CD terão, 

respectivamente, 63, 64 e 62 metros de largura. 
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Figura 42: Faixa de servidão LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas. 

Dimensões em mm 

Largura da faixa de servidão = 63 m 



    
 

141 

Volume I - Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra / Guaíra-Sarandi / Sarandi-Londrina 

 

 

 

Figura 43: Faixa de servidão LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas.  

Dimensões em mm 

Largura da faixa de servidão = 64 m 
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Figura 44: Faixa de servidão LT 525 kV Sarandi-Londrina CD e instalações associadas.  

Dimensões em mm 

Largura da faixa de servidão = 62 m 
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O empreendimento prevê, ainda, ampliações pontuais (obras necessárias à instalação 

de equipamentos para as novas conexões) em três subestações existentes: 

 SE Foz do Iguaçu, em tensão de 525 kV, localizada no município de Foz do 

Iguaçu, a aproximadamente 10 km da sede do município e acessada pela Avenida 

Tarquínio Joslin dos Santos; 

 SE Guaíra, em tensões 525 e 230 kV, localizada no município de Guaíra, a 

aproximadamente 4 km da sede do município e acessada pela Rodovia BR-272; 

 SE Sarandi, em tensões 525 e 230 kV, localizada no município de Sarandi, a 

aproximadamente 5 km da sede do município e acessada pela Rodovia BR-376; 

 SE Londrina, em tensão 525 kV, localizada no município de Londrina, a 

aproximadamente 15 km da sede do município e acessada pela Rodovia PR-445. 

A Figura 45 apresenta a localização das linhas de transmissão e as novas subestações 

a serem implantadas, bem como os municípios interceptados e seus respectivos centros 

urbanos.  

 
Figura 45: Localização das LTs 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra, Guaíra-Sarandi, Sarandi-Londrina. 
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Figura 46: Localização e via de acesso para LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas. 

 
Figura 47: Municípios transpassados pela LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas. 
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Figura 48: Localização e via de acesso para LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas. 

 
Figura 49: Municípios transpassados pela LT 525 kV Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas. 
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Figura 50: Localização e via de acesso para LT 525 kV Sarandi-Londrina CD e instalações associadas. 

 
Figura 51: Municípios transpassados pela LT 525 kV Sarandi-Londrina CD e instalações associadas. 
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Nas tabelas a seguir são apresentadas as listas dos municípios interceptados pelos 

corredores das LTs 525 kV, a extensão desta nos municípios e o percentual relativo à 

extensão total do empreendimento.  

Tabela 15: Municípios interceptados pela LT 525 kV Foz do Iguaçu - Guaíra. 

MUNICÍPIO UF EXTENSÃO (km) % EM CADA MUNICÍPIO 

1 Foz do Iguaçu PR 6,98 4,00 

2 Santa Terezinha do Itaipu PR 10,824 6,21 

3 São Miguel do Iguaçu PR 27,567 15,81 

4 Itaipulândia PR 4,244 2,43 

5 Ramilândia PR 1,815 1,04 

6 Missal PR 19,347 11,10 

7 Santa Helena PR 7,664 4,40 

8 Diamante D´Oeste PR 9,992 5,73 

9 São José das Palmeiras PR 11,744 6,74 

10 Entre Rios do Oeste PR 4,146 2,38 

11 Marechal Cândido Rondon PR 25,672 14,72 

12 Mercedes PR 13,385 7,68 

13 Terra Roxa PR 1,9 1,09 

14 Guaíra PR 29,075 16,68 

  Total 174,355 100 

 
Tabela 16: Municípios interceptados pela LT 525 kV Guaíra - Sarandi. 

 MUNICÍPIO UF EXTENSÃO (km) % EM CADA MUNICÍPIO 

1 Guaíra PR 6,894 2,777 

2 Terra Roxa PR 18,5 7,452 

3 Francisco Alves PR 22,05 8,882 

4 Iporã PR 16,55 6,666 

5 Cafezal do Sul PR 14,57 5,869 

6 Perobal PR 8,63 3,476 

7 Umuarama PR 8,63 3,476 

8 Cruzeiro do Oeste PR 23,93 9,639 

9 Tapejara PR 2,56 1,031 

10 Tuneiras do Oeste PR 24,1 9,708 

11 Cianorte PR 22 8,862 

12 Jussara PR 13,65 5,498 

13 Terra Boa PR 13,66 5,502 

14 Doutor Camargo PR 10,08 4,060 

15 Ivatuba PR 10,18 4,101 

16 Floresta PR 7,55 3,041 

17 Maringá PR 5,047 2,033 

18 Marialva PR 11,55 4,652 

19 Sarandi PR 8,128 3,274 

  Total 248,259 100 
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Tabela 17: Municípios interceptados pela LT 525 kV Sarandi-Londrina. 

 MUNICÍPIO UF EXTENSÃO (km) % EM CADA MUNICÍPIO 

1 Sarandi PR 1 1,39 

2 Marialva PR 5,16 7,18 

3 Mandaguari PR 14,413 20,06 

4 Apucarana PR 9,9 13,78 

5 Arapongas PR 23,676 32,95 

6 Londrina PR 17,712 24,65 

  Total 71,861 100 

 

 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nas tabelas 18 e 19 são apresentados os detalhamentos das obras de linha de 

transmissão e das subestações de energia. 

Tabela 18: Obras de Linhas de Transmissão. 

LT Origem Destino Circuito Tensão (kV) Extensão (km) Municípios 

LT
 5

25
 F

oz
 d

o 
Ig

ua
çu

-G
ua

íra
 C

D
 

SE Foz do 
Iguaçu 

SE Guaíra 
Duplo 
(CD) 

525 173,2 km 

Foz do Iguaçu-PR 

Santa Terezinha do Itaipu-PR 

São Miguel do Iguaçu-PR 

Itaipulândia-PR 

Ramilândia-PR 

Missal-PR 

Santa Helena-PR 

Diamante D´Oeste-PR 

São José das Palmeiras-PR 

Entre Rios do Oeste-PR 

Marechal Cândido Rondon-PR 

Mercedes-PR 

Terra Roxa-PR 

Guaíra-PR 

LT
 5

25
 k

V 
G

au
íra

-S
ar

an
di

 C
D

 

SE Guaíra 
SE 

Sarandi 
Duplo 
(CD) 

525 266,9 km 

Guaíra-PR 

Terra Roxa-PR 

Francisco Alves-PR 

Iporã-PR 

Cafezal do Sul-PR 

Perobal-PR 

Umuarama-PR 

Cruzeiro do Oeste-PR 

Tapejara-PR 

Tuneiras do Oeste-PR 

Cianorte-PR 

Jussara-PR 

Terra Boa-PR 
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LT Origem Destino Circuito Tensão (kV) Extensão (km) Municípios 

Doutor Camargo-PR 

Ivatuba-PR 

Floresta-PR 

Maringá-PR 

Marialva-PR 

Sarandi-PR 

LT
 5

25
 k

V 
Sa

ra
nd

i-
Lo

nd
rin

a 
CD

 

SE 
Londrina 

SE 
Sarandi 

Duplo 
(CD) 

525 73,5 km 

Sarandi-PR 

Marialva-PR 

Mandaguari-PR 

Apucarana-PR 

Arapongas-PR 

Londrina-PR 
 
Tabela 19: Obras da Subestações. 

Subestação kV 
Arranjo de 

Barras 
Equipamentos Principais 
Descrição Quantidade 

SE
 F

oz
 

do
 

Ig
ua

çu
 

52
5 

kV
  

525 DJM 
Módulo de Infraestrutura Geral do Acessante 1 
 Módulo de Entrada de Linha 2 
Módulo de Interligação de Barras 1 

SE
 G

ua
íra

 5
25

/2
30

 k
V 

525/230 

DJM 

Módulo de Infraestrutura Geral 1 
Módulo de Infraestrutura de Manobra 5 
Entrada de Linha 4 
Interligação de Barra 5 
Conexão de Reator de Barra 1 
Reator de Barra Monofásico 50 MVAr 4 
Conexão de Reator de Linha Fixo 2 
Reator de Linha Monofásico 33,3 MVAr 7 
Conexão de Reator de Linha Fixo 2 
Reator de Linha Monofásico 50 MVAr 7 
Conexão de Autotransformador 2 

  Unidade Monofásica de Transformador 525/230 kV 224 MVA 7 

BPT 
Módulo de Infraestrutura Geral do Acessante 1 
Módulo de Infraestrutura de Manobra 2 
Módulo de Conexão de Transformador 1 

SE
 S

ar
an

di
 5

25
/2

30
 k

V 

525/230 

DJM 

 Módulo de Infraestrutura Geral 1 
Módulos de Entrada de Linha 4 
Módulos de Interligação de Barras 4 
Módulos de Conexão de Reator de Barra 2 
Unidades Monofásicas de Reator de Barra de 50 MVAr 7 
Módulos de Conexão de Reator de Linha Manobráveis 2 
Unidades Monofásicas de Reator de Linha de 33,3 MVAr 7 
Módulos de Conexão de Transformador 2 

   Unidades Monofásicas de Autotransformador de 224 MVA 7 

BD4 
Módulos de Entrada de Linha (p/ SE Paranavaí Norte) 2 
Módulos de Conexão de Transformador 2 

SE
 

Lo
nd

rin
a 

52
5 

kV
 

525 DJM 

Módulos de Entrada de Linha 2 

Módulos de Interligação de Barras 1 
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8.4.1 NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

Na elaboração dos projetos serão obedecidas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT pertinentes ao assunto, sempre em suas últimas revisões, 

estendendo-se à especificação dos materiais a serem empregados. Também serão utilizadas 

normas técnicas de outras entidades nacional e internacionalmente reconhecidas, sendo elas: 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 ANSI - American National Standards Institute; 

 AS - Australian Standard; 

 ASCE - American Society of Civil Engineers; 

 ASME - American Society of Mechanical Engineers; 

 ASTM - American Society for Testing and Materials; 

 EIA - Electronics Industries Association; 

 IEC - International Electrotechnical Commission; 

 IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers; 

 INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

 ISO - International Organization for Standardization; 

 NEMA - National Electrical Manufacturers Association. 

De forma geral, serão consideradas normas técnicas aplicáveis ao projeto, à matéria 

prima, à fabricação, à ensaios, à inspeção, à embalagem e embarque das estruturas, aos 

cabos, aos isoladores e às ferragens a serem utilizados nas Linhas de Transmissão.  

Na Tabela 20 são especificadas as distâncias elétricas de segurança e distâncias 

mínimas dos cabos ao solo estabelecidas pela NBR 5422. 

Tabela 20: Distâncias elétricas de segurança e distâncias mínimas dos cabos ao solo (NBR 5422). 
Natureza da Região ou Obstáculo Atravessado Pela LT ou que dela se aproxima Distância (m) 

Locais acessíveis apenas a pedestres  12,5 
Locais onde circulam máquinas agrícolas  12,5 

Rodovias, ruas e avenidas  12,5 
Ferrovias não eletrificadas  12,5 

Ferrovias eletrificadas ou com previsão de eletrificação  14,8 
Suporte de linha pertencente à ferrovia  6,8 

Águas navegáveis  H + 4,7 
Águas não navegáveis  8,8 

Linhas de transmissão de energia elétrica com para-raios  4,0 
Linhas de telecomunicações  4,6 

Telhados e terraços  6,8 
Paredes  5,8 

Paredes cegas  3,9 
Instalações transportadoras  5,8 

Veículos rodoviários e ferroviários  5,8 
Vegetação de preservação permanente  6,7 
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8.4.2 DETALHAMENTO DAS INSTALAÇÕES 

8.4.2.1 TORRES, CABOS CONDUTORES E PARA-RAIOS 

O Condutor a ser utilizado na LT em pauta foi objeto de estudo específico o qual faz 

parte da documentação disponibilizada pelo Edital da ANEEL. O estudo recomenda para as 

fases a seguinte configuração: feixe formado por 4 condutores CAA 954 MCM RAIL 45/7 por 

fase dispostos nos vértices de um quadrado de 457 mm de lado. 

Para o projeto básico, ora elaborado, foi feito novo estudo onde optou-se pela 

substituição do condutor tipo CAA acima exposto, pelo cabo CAL-1120 (Al liga 1120) 

eletricamente equivalente.  

Resultou desse estudo a seleção de um feixe formado por 4 condutores CAL-1120 

1000 MCM, 61 fios, com feixe de espaçamento de 457 mm. O cabo de liga de alumínio 1120 

comparativamente com o cabo CAA apresenta menor peso com carga de ruptura equivalente. 

As LTs terão cabos OPGW como um dos para-raios. Serão utilizadas fibras ópticas 

tipo monomodo de dispersão normal conforme NBR 13488. O número de fibras ópticas no 

núcleo óptico será definido no decorrer do projeto executivo.  

Os cabos adotados no presente projeto básico (OPGW1, OPGW2 e OPGW3) poderão 

diferir dos cabos que vierem a ser propostos pelos fornecedores. Fica desde já garantido que 

os cabos OPGW efetivamente comprados terão capacidade de corrente e resistências 

elétricas similares às dos cabos OPGW1, OPGW2 e OPGW3 de modo a garantir o 

desempenho especificado no que se refere ao escoamento de correntes de curto circuito e 

perdas Joule.  

Os cabos para-raios OPGW deverão também ter características eletromecânicas 

compatíveis com os cabos para-raios convencionais. 
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Figura 52: Silhueta da estrutura da torre. 
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Tabela 21: Série de estruturas - tipos, aplicação e alturas (LT Foz do Iguaçu-Guaíra) 

Características 

FLEL FLSL FLSP FLST FLAA FLAT 

Estaiada de 
Suspensão Leve 

Autoportante de 
Suspensão Leve 

Autoportante de 
Suspensão 

Pesada 

Autoportante de 
Suspensão para 

Transposição 

Autoportante de 
Ancoragem em 

Ângulo 

Autoportante de 
Ancoragem em 

Ângulo 

Autoportante de 
Ancoragem 

Terminal 

LT 500 kV (CD) FOZ DO IGUAÇU-GUAÍRA 

Vão de vento 585 m, a 0° 585 m, a 0° 800 m, a 0° 585 m, a 0° 430 m, a 30° 430 m, a 60° 430 m, a 20° 

Deflexão máxima 1° 1° 5° 4° (3) 30° 60° 20° (1) 

Vão de peso        

Condutor 700 m 700 m 1000 m 700 m 1200 m 1200 m 600 m 

Para-raios 750 m 750 m 1050 m 750 m 1300 m  1300 m 700 m 

Alturas 

Mastro (2) 28,7 a 43,7 m 20 m  20 m 20 m 12 m 12 m 

Torre 
Básica 

 6/12/18/24 m 6/12/18/24 m 6/12/18 m 6/12/18 m 6/12 m 

Corpos  1,5 a 10,5 1,5 a 10,5 m 1,5 a 10,5 m 4,5 a 10,5 m 4,5 a 10,5 m 
Notas:    1. A torre terminal será locada com ângulos de até 30° no lado em tensão plena e até 20° no lado em tensão reduzida. 

2. As pernas e os mastros têm alturas variando em intervalos de 1,5 m. A altura do mastro é referida ao nível do subcondutor mais baixo (altura útil). A altura da torre básica é 
referida ao nível da face inferior da mísula mais baixa (altura nominal). 
3. A torre FLSP (autoportante de suspensão pesada) é usada para transição de cabos para-raios, admitindo vão de vento máximo de 500m, a 0° e vão de peso máximo de 650m 
para essa aplicação. 
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Tabela 22: Série de estruturas - tipos, aplicação e alturas (LT Guaíra-Sarandi). 

Características 

FLEL FLSL FLSP FLST FLAA FLAT 

Estaiada de 
Suspensão Leve 

Autoportante de 
Suspensão Leve 

Autoportante de 
Suspensão 

Pesada 

Autoportante de 
Suspensão para 

Transposição 

Autoportante de 
Ancoragem em 

Ângulo 

Autoportante de 
Ancoragem em 

Ângulo 

Estaiada de Suspensão 
Leve 

LT 525 kV (CD) GUAÍRA-SARANDI 

Vão de vento 550 m, a 0° 550 m, a 0° 750 m, a 0° 550 m, a 0° 400 m, a 30° 400 m, a 60° 400 m, a 20° 

Deflexão máxima 1° 1° 5° 4° (3) 30° 60° 20° (1) 

Vão de peso        

Condutor 700 m 700 m 1000 m 700 m 1200 m 1200 m 600 m 

Para-raios 750 m 750 m 1050 m 750 m 1300 m 1300 m 700 m 

Alturas 

Mastro 28,7 a 43,7 m 20 m 20 m 20 m 12 m 12 m 

Torre 
Básica 

 6/12/18 m 6/12/18/24 m 6/12/18 m 6/12/18 m 6/12 m 

Corpos  1,5 a 10,5 m 1,5 a 10,5 m 1,5 a 10,5 m 4,5 a  m 4,5 a 10,5 m 

Notas:    1. A torre terminal será locada com ângulos de até 30° no lado em tensão plena e até 20° no lado em tensão reduzida. 
2. As pernas e os mastros têm alturas variando em intervalos de 1,5 m. A altura do mastro é referida ao nível do subcondutor mais baixo (altura útil). A altura da torre básica é 
referida ao nível da face inferior da mísula mais baixa (altura nominal). 
3. A torre FLSP (autoportante de suspensão pesada) é usada para transição de cabos para-raios, admitindo vão de vento máximo de 500m, a 0° e vão de peso máximo de 650m 
para essa aplicação. 
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Tabela 23: Série de estruturas - tipos, aplicação e alturas (LT Sarandi-Londrina). 

Características 

FLEL FLSL FLSP FLAA FLAT 

Estaiada de Suspensão 
Leve 

Autoportante de 
Suspensão Leve 

Autoportante de 
Suspensão 

Pesada 

Autoportante de 
Ancoragem em 

Ângulo 

Autoportante de 
Ancoragem em Ângulo 

Autoportante de 
Ancoragem Terminal 

LT 525 kV (CD) SARANDI-LONDRINA 

Vão de vento 585 m, a 0° 585 m, a 0° 830 m, a 0° 430 m, a 30° 445 m, a 60° 445 m, a 20° 

Deflexão máxima 1° 1° 5° 30° 60° 20° (1) 

Vão de peso       

Condutor 700 m 700 m 1000 m 1200 m 1200 m 600 m 

Para-raios 750 m 750 m 1050 m 1300 m  1300 m 700 m 

Alturas 

Mastro (2) 28,7 a 43,7 m 20 m  20 m 12 m 12 

Torre Básica  6/12/18 m 6/12/18/24 m 6/12/18 m 6/12 m 

Corpos  1,5 a 10,5 1,5 a 10,5 m 4,5 a 10,5 m 4,5 a 10,5 m 

Notas:    1. A torre terminal será locada com ângulos de até 30° no lado em tensão plena e até 20° no lado em tensão reduzida. 
2. As pernas e os mastros têm alturas variando em intervalos de 1,5 m. A altura do mastro é referida ao nível do subcondutor mais baixo (altura útil). A altura da torre básica é 
referida ao nível da face inferior da mísula mais baixa (altura nominal). 
3. A torre FLSP (autoportante de suspensão pesada) é usada para transição de cabos para-raios, admitindo vão de vento máximo de 500m, a 0° e vão de peso máximo de 650m para 
essa aplicação. 
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8.4.2.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DAS SUBESTAÇÕES 

As subestações a serem acessadas serão a SE Foz do Iguaçu, SE Guaíra, SE Sarandi 

e SE Londrina. A seguir são apresentadas as informações sobre a titularidade e regularidade 

ambiental de cada uma delas. A seguir será apresentado o detalhamento das obras em cada 

SE. 

8.4.2.2.1 SE Foz do Iguaçu 

Na Subestação Foz do Iguaçu será utilizado o pátio já existente Furnas 525kV onde 

serão implantados 2 módulos de entrada de linha 525kV e 01 módulo de manobra 525kV.  

 
Figura 53: Subestação de Foz do Iguaçu. 
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8.4.2.2.2 SE Guaíra 

A Subestação Guaíra tem uma área que já se encontra instalada, no entanto, em 

função das intervenções necessárias à implantação do empreendimento, a SE Guaíra será 

seccionada em três pátios diferentes.  

No novo pátio, de 525 kV da subestação serão realizadas todas as obras de 

infraestrutura descritas no módulo geral – Resolução ANEEL nº 191, de 12 de dezembro de 

2005, tais como terraplenagem, drenagem, malha de terra, serviço auxiliar, casa de comando, 

acesso, dentre outras. Tais intervenções são necessárias para a instalação, manutenção e 

operação dos módulos de Entrada de Linha, Interligação de Barras, transformadores e outros.  

Na área já existente da SE Guaíra encontram-se os outros dois pátios, diferenciados 

entre si pela voltagem, sendo um de 230 kV e outro de 138 kV. Tais pátios terão as obras de 

ampliação para conexão dos transformadores e para o remanejamento da LT de 138 kV. 

Para a construção do pátio de 525 kV planeja-se ainda a realocação de linhas de 

transmissão e de ramais de distribuição já existentes:  

 Remanejamento de um trecho de aproximadamente 1,7km da LT 138 kV Guaíra 

- Palotina C1 e Marechal Candido Rondon contornando a SE Guaíra e acessando 

a mesma pelo Norte. 

 Remanejamento de 3 circuitos de distribuição em 34,5 kV no local de 

implantação da SE Guaíra; 

 Remanejamento de 1 circuito de distribuição 13,8kV no local de implantação da 

SE GUAÍRA; 

 Remanejamento de aproximadamente 600metros da LT 230 kV Umuarama Sul-

Guaíra C1 no local de implantação da SE GUAÍRA; 
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Figura 54: Subestação de Guaíra. 

8.4.2.2.3 SE Sarandi  

A Subestação Sarandi será seccionada em três pátios diferentes. No novo pátio, de 

525 kV da subestação e na ampliação do pátio de 230kV serão realizadas todas as obras de 

infraestrutura descritas no módulo geral – Resolução ANEEL nº 191, de 12 de dezembro de 

2005, tais como terraplenagem, drenagem, malha de terra, serviço auxiliar, casa de comando, 

acesso, dentre outras. Tais intervenções são necessárias para a instalação, manutenção e 

operação dos módulos de Entrada de Linha, Interligação de Barras, transformadores e outros.  

No pátio de 230 kV existente serão realizadas as obras inerentes as conexões dos 

transformadores. Já no pátio de 138 kV não existem obras previstas. 
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Figura 55: Subestação de Sarandi. 

 

Para implantação da subestação ainda estão previstos os remanejamentos de linhas 

de transmissão identificados abaixo: 

 Remanejamento de aproximadamente 750 metros das LTs 230 kV Sarandi-

Maringá C1 e Sarandi-Apucarana no local de implantação da SE Sarandi; 

 Remanejamento de aproximadamente 500 metros da LT 138 kV Sarandi-

Horizonte no local de implantação da SE Sarandi. 
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8.4.2.2.4 SE Londrina 

Para a implantação da Linha de Transmissão 525 kV Sarandi-Londrina, serão 

contruídos 2 módulos de entrada de linha e 01 módulo de interligação de barras da na já 

existente Subestação não havendo a necessidade de intervenção física em terreno além de 

onde a SE já está implantada. 

 

 
Figura 56: Subestação de Londrina. 
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8.4.2.3 SISTEMA DE ATERRAMENTO E BLINDAGEM CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS NAS SUBESTAÇÕES 

É considerado sistema de aterramento a malha de aterramento e todo sistema 

associado ao aterramento dos equipamentos, painéis, estruturas, pórticos, postes, cercas, 

portões, interligação ao cabo para-raios das linhas de transmissão, etc., existentes na área 

da subestação. A blindagem são os cabos para-raios instalados nos topos dos pórticos sobre 

os equipamentos das subestações para proteção das estruturas, bem como de pessoas e 

instalações, contra as descargas atmosféricas. 

Para que seja alcançado o desempenho a descargas atmosféricas especificado no 

Edital, tem-se que:   

a) LT 525 kV Foz do Iguaçu - Guaíra CD:  Resistência de aterramento das 

estruturas está sendo limitada a 17 Ω.  

b) LT 525 kV Guaíra - Sarandi CD: Resistência de aterramento das estruturas está 

sendo limitada a 19 Ω.  

c) LT 525 kV Sarandi - Londrina CD: Resistência de aterramento das estruturas 

está sendo limitada a 20 Ω.  

Serão aceitas estruturas esparsas com resistências de aterramento superiores ao 

valor acima desde que no trecho situado em torno das estruturas em questão a média das 

resistências de aterramento atenda o limite especificado. 

 Valas - A abertura das valas para alojamento dos cabos da malha deverá ser 

executada de acordo com o projeto de maneira contínua e uniforme, sendo 

posteriormente reaterrada e devidamente compactada até que se obtenha um 

grau de compactado semelhante ao da plataforma da subestação. 

Esta compactação deverá ser executada em camadas de no máximo 10 cm de 

espessura. O grau de umidade do material deverá estar próximo do especificado 

para execução do maciço do aterro. 

 Conexões - Na execução da malha de aterramento, todos os cruzamentos de 

cabos entre si ou hastes, trilhos, etc. deverão ter conexões executadas através de 

soldas exotérmicas, por pessoal treinado neste processo, utilizando-se moldes, 

cartuchos, acendedores, etc., ou através de conectores à compressão com 

ferramenta adequada, conforme indicação do projeto. 
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Os condutores de derivação terão o comprimento necessário para atingir os 

conectores de aterramento dos equipamentos e de outros pontos a serem aterrados, nos 

locais indicados no projeto.  

Caso um determinado equipamento não esteja completamente montado na ocasião 

de instalação do condutor de derivação, este será deixado enrolado, com um comprimento 

suficiente para que não haja emenda não prevista no projeto. 

Após a execução de cada conexão (soldada) entre condutores ou entre estes 

equipamentos ou estruturas a serem aterrados, será procedida uma minuciosa revisão, a fim 

de se garantir a sua perfeição e a continuidade do sistema. 

 Interferências - Todas as interferências dos cabos de cobre da malha de 

aterramento com qualquer instalação da subestação serão levadas ao 

conhecimento da fiscalização que indicará a melhor solução a ser adotada. 

 Execução - Para execução das conexões exotérmicas, serão observadas todas 

as recomendações e especificações do fabricante do material e das indicações de 

projeto. 

Serão rigorosamente observadas as indicações quanto às bitolas dos cabos para 

utilização dos moldes e números dos cartuchos de pó a serem utilizados. 

Para o lançamento do cabo, deverá ser mantida a amarração das pontas utilizadas 

no corte para que o encordoamento não seja desfeito. 

 Moldes - Após a ajustagem dos cabos nos moldes, deverá ser verificada a 

inexistência de folgas entre as paredes dos furos existentes e as superfícies 

externas dos cabos, evitando-se dessa maneira, vazamento durante o processo 

de soldagem. 

 Derivações - Durante a execução da malha de aterramento, antes de ser feito o 

reaterro, serão executadas as conexões necessárias ao aterramento das 

estruturas metálicas e equipamentos, conforme indicações de projeto. 

Para os casos em que as estruturas e os equipamentos não estiverem montados, 

serão executadas conexões à malha de aterramento e enrolados os cabos para 

posterior fixação e conexão dos rabichos. 

O aterramento de cercas, alambrados, portões, suportes e demais locais onde o 

projeto indicar também são considerados como atividades a serem executadas na malha de 

terra. 

No caso dos para-raios e equipamentos de potência, os aterramentos serão 

executados obrigatoriamente com cabo contínuo entre o equipamento e a rede de terra.  
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Serão ligadas ao sistema de terra todas as partes metálicas não energizadas de todas 

as estruturas e equipamentos elétricos, tais como motores, transformadores, painéis, chaves 

seccionadoras, eletrodutos, bandejas, etc., nos pontos indicados nos desenhos do projeto 

para segurança de pessoal. 

Nas caixas de passagem, as extremidades dos eletrodutos metálicos serão aterrados 

através de buchas de aterramento adequado, interligadas com o cabo de cobre nu de 

aterramento. 

 Hastes - Para complementação da malha de aterramento, serão cravadas hastes 

de aterramento, de acordo com as indicações de projeto. 

Ao ser cravada a haste, deverá ser observado com máximo rigor se o capeamento 

de cobre não se desprende do núcleo de aço. Caso isto ocorra, a haste deverá 

ser substituída. 

O sistema de blindagem contra descargas atmosféricas consiste em uma rede 

formada por cabos e hastes, ligadas à malha de aterramento da subestação, 

visando proporcionar proteção contra incidência direta de descargas atmosféricas. 

O sistema será ampliado para a cobertura das novas instalações. Serão utilizados 

cabos de aço extrafortes, idênticos aos existentes nas subestações. 

 Canaletas e Caixas de Passagem - Nas canaletas serão instalados cabos de 

aterramento e blindagem em seu sentido longitudinal, ligados à malha principal de 

20 em 20 metros. Serão segregados fisicamente os circuitos de proteção primária, 

proteção alternada, e força. As canaletas e caixas de passagem possuirão tampas 

de concreto, que juntamente com sua parte estrutural, serão ligadas à malha de 

terra da instalação. 

8.4.2.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO NAS LINHAS DE TRANSMISSÃO 

O uso de contrapeso e de hastes de aterramento e sua efetividade na proteção de LTs 

contra surtos atmosféricos são temas que vêm sendo estudados há várias décadas, havendo 

um volume substancial de literatura sobre o assunto.  

São indicados a seguir alguns pontos do conhecimento acumulado sobre o uso de 

contrapeso e hastes de aterramento, relevantes para o projeto do sistema de aterramento a 

ser adotado:  

a) O contrapeso é efetivo na redução do número de descargas devidas a surtos 

atmosféricos, tanto instalado no sentido perpendicular aos condutores como no sentido 
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paralelo. O contrapeso é marginalmente mais efetivo (5 a 10%) quando instalado 

paralelamente aos condutores.  

b) Contrapesos muito longos são menos efetivos do que o mesmo comprimento 

subdividido em vários ramais menores adequadamente afastados entre si.  

c) A eficácia do contrapeso depende do comprimento dos ramais instalados; contudo, 

a partir de comprimentos da ordem de 120 metros as melhoras no desempenho 

passam a ser pouco significativas.  

d) Ramais excessivamente curtos não devem ser usados pois causam reflexões da 

onda do surto, prejudicando o desempenho do sistema de aterramento. Respeitados 

os limites da faixa de servidão o espaçamento entre ramais será o maior possível.  

e) O material e bitola do contrapeso têm pouca influência na sua eficácia como redutor 

da resistência de aterramento das estruturas, devendo ser selecionados visando a 

durabilidade, facilidade de manuseio e instalação e sua resistência à corrosão, assim 

como sua capacidade de transportar a parcela das correntes de curto-circuito que 

descem pelas estruturas e escoam para o solo.  

f) A profundidade de enterramento do contrapeso tem pouca influência sobre seu 

desempenho e será escolhida visando protegê-lo contra atos de vandalismo.  

g) Hastes de aterramento enterradas verticalmente também são efetivas na redução 

do número de descargas devidas a surtos atmosféricos. A forma mais comum de haste 

é a barra redonda de aço zincado a quente ou revestida de cobre (copperweld), 

usualmente com diâmetro de 16 mm e 2 a 3 m de comprimento, extensível por meio 

do acoplamento de duas ou mais barras. Cantoneiras de aço zincado a quente também 

são usadas, com comprimento entre 2 e 3 m, não extensível.  

h) O desempenho das hastes depende principalmente de seu comprimento enterrado, 

porém essa relação não é linear, havendo melhoras apenas marginais a partir de 

comprimentos enterrados elevados. Na maior parte dos solos uma profundidade 

enterrada em torno de 3,0m tem-se mostrado satisfatória.  

i) O desempenho do sistema de aterramento pode ser melhorado conectando-se 

várias hastes em paralelo.  

j) Se a distância entre as hastes for suficientemente grande quando comparada com o 

comprimento individual de cada haste, a resistência tenderá a ser reduzida na mesma 

proporção do número de hastes. Caso contrário haverá interferência entre os campos 

elétricos das várias hastes e a consequente redução de sua eficácia. 
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8.4.2.5 ESPECIFICAÇÃO DO CONTRAPESO E CONECTORES ASSOCIADOS  

Será utilizado como contrapeso cabo de aço zincado por imersão a quente (classe B) 

3/8” SM, com 9,144 mm de diâmetro.  

O sistema de aterramento proposto compreende quatro fases normais e uma especial, 

como indicado a seguir, entretando, serão confirmados durante a elaboração do projeto 

executivo: 

Tabela 24: Máquinas e equipamentos padrão ANEEL. 

FASE CONFIGURAÇÃO 

I Quatro ramais com 25 metros de contrapeso por ramal. 

II Quatro ramais com 50 metros de contrapeso por ramal. 

III Quatro ramais com 75 metros de contrapeso por ramal. 

IV Quatro ramais com 100 metros de contrapeso por ramal. 

V (Especial) 
Fase especial para trechos com resistividade extremamente elevada consistindo na instalação 
de ramais de contrapeso associados a hastes de aterramento, em configuração a ser definida 
pelo projetista das LTs. 

 

8.4.2.6 ESPECIFICAÇÃO DAS HASTES DE ATERRAMENTO E CONECTORES 

ASSOCIADOS 

 Serão utilizadas hastes de aterramento formadas por cantoneiras com abas iguais de 

40 mm, espessura de 5 mm e 2400 mm de comprimento. As cantoneiras serão fabricadas em 

aço estrutural ASTM A36 e zincadas por imersão a quente. Uma das extremidades da haste 

deverá ser chanfrada para facilitar o cravamento no solo.  

As hastes de aterramento serão conectadas ao cabo contrapeso por meio de 

conectores aparafusados de aço, zincados por imersão a quente.  

8.4.2.7 ARRANJO FÍSICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO  

O sistema de aterramento será formado por quatro ramais de fio contrapeso ligados 

às estruturas e aos estais e de comprimento adequado a resistividade medida em cada 

estrutura.  

Os quatro ramais devem se afastar dos pontos de fixação às estruturas em direções 

radialmente opostas, formando ângulos de 45° com o eixo das linhas de transmissão (torres 

autoportantes) ou orientados na direção das fundações dos estais (torres estaiadas).  

Ao atingir pontos situados a 0,5 metro do limite da faixa de servidão os ramais devem 

passar a se deslocar paralelamente à faixa, em sentidos opostos, até terem sido instalados 
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comprimentos de contrapeso por ramal correspondentes à fase de aterramento selecionada 

para a estrutura em questão. 

 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

Em todas as fases da obra, deverá ser observado o que dispõem as Normas 

Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 e suas alterações e as Normas Técnicas Nacionais. 

Na ausência destas, serão consideradas preferencialmente as Normas Internacionais ISO 

(International Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical 

Commission), organizações às quais o Brasil é filiado. 

Todas as atividades concernentes à instalação do empreendimento e aplicáveis ao 

projeto, tais como matéria-prima, fabricação, ensaios, inspeção, embalagem e embarque das 

estruturas, cabos, isoladores e ferragens seguirão as normas técnicas dos órgãos 

normatizadores citados anteriormente.  

As especificações técnicas e maiores detalhamentos das estruturas a serem 

instaladas constam no Projeto Executivo. 

8.5.1 ASPECTOS GERAIS PARA SUBESTAÇÕES 

8.5.1.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS 

A ERB1, acessante das subestações Foz do Iguaçu, Londrina (ESUL), Guaíra e 

Sarandi, irá observar os critérios e requisitos básicos das subestações, bem como 

providenciar as obras de infraestrutura incluídas no Módulo Geral – Resolução ANEEL nº 

191, de 12 de dezembro de 2005, necessárias para a instalação, manutenção e operação 

dos módulos de Entrada de Linha. Entre as possíveis obras necessárias encontram-se, 

dentre outras: a extensão de barramentos, compra de terreno, serviços auxiliares, cabos, 

tubos, estruturas, suportes, pórticos, cercas divisórias de seus ativos, conexões de terra entre 

seus equipamentos e a malha de terra da subestação, canaletas secundárias, recomposição 

da infraestrutura construída como, por exemplo, reposição de britas, supressão de 

vegetação, dentre outras. 

Para o novo pátio 525 kV da subestação Guaíra serão realizadas todas as obras de 

infraestrutura descritas no módulo geral – Resolução ANEEL nº 191, de 12 de dezembro de 

2005, como terraplenagem, drenagem, malha de terra, serviço auxiliar, casa de comando, 

acesso, dentre outras, para a instalação, manutenção e operação dos módulos de Entrada 

de Linha, Interligação de Barras, transformadores e outros. A área mínima a ser 
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considerada para a subestação é de 189.000 m² (cento e oitenta e nove mil metros 

quadrados). 

Ainda em relação ao novo pátio 525 kV da SE Guaíra, a ERB1 deverá remanejar: 

 Trecho da Linha de Transmissão 230 kV Umuarama Sul – Guaíra C1, pertencente 

a Caiuá Transmissora de Energia, na chegada à SE Guaíra. Isto compreende, 

segundo o R4, o deslocamento de cerca de 600 m de linha de transmissão; 

 Trechos das Linhas de transmissão 138 kV para Palotina C1 e Marechal Candido 

Rondon, pertencentes a Copel Distribuição, existentes em circuitos simples, 

incluindo a modificação dos pórticos dessas entradas de linha e aquisição de terreno 

(caso seja necessária) para nova faixa de servidão e/ou alteração dos pórticos. 

Devendo respeitar as expansões previstas para o setor de 138 kV, conforme o 

relatório R4 da SE Guaíra; 

 3 circuitos em 34,5 kV, pertencentes a Copel Distribuição, que cruzam parte da 

área prevista para a transformação 525/230 kV; e 

 1 circuito em 13,8 kV, pertencente a Copel Distribuição, que perpassa parte da 

área prevista para o setor de 525 kV. 

Para o novo pátio 525 kV da subestação Sarandi serão realizadas todas as obras de 

infraestrutura descritas no módulo geral - Resolução ANEEL nº 191, de 12 de dezembro de 

2005, como terraplenagem, drenagem, malha de terra, serviço auxiliar, casa de comando, 

acesso, dentre outras, para a instalação, manutenção e operação dos módulos de Entrada 

de Linha, Interligação de Barras, transformadores e outros. A área m para implantação do 

setor de 525 kV desta subestação é de 130.000 m² (cento e trinta mil metros quadrados), 

devendo contemplar espaço suficiente para as instalações a serem implantadas de imediato e 

para as futuras ampliações descritas nos relatórios técnicos referenciados neste anexo. A 

disposição da área a ser construída da subestação, dentro da área mínima a ser considerada, 

deve maximizar o aproveitamento do terreno para as possibilidades de expansões futuras. 

Ainda em relação ao novo pátio 525 kV da SE Sarandi, a ERB1 deverá realocar trechos 

das Linhas de Transmissão 230 kV Sarandi - Maringá C1 e Sarandi - Apucarana, 

pertencentes à Copel Geração e Transmissão S.A., na chegada à SE Sarandi. Isto 

compreende a construção de cerca de 750 m de linha de transmissão, devendo a ERB1 

respeitar os padrões da Copel G&T detentora do ativo. Caso, durante a implantação, a ERB1 

levante a existência de outras instalações que devam ser remanejadas para implantação de 

seu objeto contratual, também essas serão de sua responsabilidade. 
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Na subestação Paranavaí Norte, serão realizadas todas as obras de infraestrutura, 

descritas no módulo geral - Resolução ANEEL nº 191, de 12 de dezembro de 2005, como 

compra de terreno, terraplenagem, drenagem, malha de terra, serviço auxiliar, casa de 

comando, acesso, dentre outras, para a instalação, manutenção e operação dos módulos de 

Entrada de Linha, Interligação de Barras, transformadores e outros. A área mínima a ser 

considerada para a subestação Paranavaí Norte é de 100.000 m² (cem mil metros 

quadrados), devendo contemplar espaço suficiente para as instalações a serem implantadas 

de imediato e para as futuras ampliações descritas nos relatórios técnicos referenciados 

neste anexo. A disposição da área a ser construída da subestação, dentro da área mínima a 

ser considerada, será de tal forma a maximizar as possibilidades de expansões futuras. 

Para a implantação da Linha de Transmissão 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte CD, 

será necessário realocar trecho da Linha de Transmissão 138 kV Sarandi - Horizonte na 

chegada à SE Sarandi. Isto compreende, segundo o respectivo relatório R4, a instalação de 

aproximadamente de 500 m de extensão de linha de transmissão, devendo a ERB1 respeitar 

os padrões da Copel Distribuição, detentora do ativo. Caso, durante a implantação, a ERB1 

levante a existência de outras instalações que devam ser remanejadas para implantação de 

seu objeto contratual, também essas serão de sua responsabilidade. 

Ainda para a implantação da Linha de Transmissão 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte 

CD, será necessária a aquisição de terreno para ampliação do setor de 230 kV da SE Sarandi. 

A área mínima a ser adquirida para ampliação do setor de 230 kV desta subestação é de 10.000 

m² (dez mil metros quadrados), devendo contemplar espaço suficiente para as instalações a 

serem implantadas de imediato e para as futuras ampliações descritas nos relatórios técnicos 

referenciados neste anexo. A disposição da área a ser construída da subestação, dentro da 

área mínima a ser considerada, deve maximizar o aproveitamento do terreno para as 

possibilidades de expansões futuras. 

8.5.1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

Os serviços topográficos necessários à implantação e/ou ampliação das subestações 

serão executados em conformidade com as prescrições da NBR 13133 da ABNT. 

No caso de ampliação de Subestações cujas áreas estejam terraplenadas, drenadas, 

com malha de aterramento e britadas, não serão previstos serviços de topografia, salvo os 

casos em que sejam necessárias as confirmações de locação de algumas fundações, pórticos 

e ou distâncias e elevações existentes. 
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8.5.1.3 SONDAGEM 

Para cada subestação será feito um plano de sondagens e a sua respectiva execução 

de modo a permitir a elaboração do projeto executivo de fundações das estruturas, dos 

suportes de equipamentos e das edificações. 

Para as ampliações que serão feitas em pátios existentes ou em ampliações de 

pequenas áreas adjacentes a estes pátios, em princípio, serão utilizadas as informações do 

solo existentes na documentação da SE. No caso de serem necessárias sondagens adicionais 

para simples reconhecimento do solo e definições de fundações, essas serão executadas em 

pontos estratégicos definidos pelo projeto.  

Todas as sondagens serão executadas por firma especializada com equipamentos e 

procedimentos definidos na norma NBR 6484. As finalidades das sondagens são a exploração 

por perfuração e amostragem do solo e a medida da resistência à penetração para fins de 

Engenharia Civil. 

8.5.1.4 ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO 

Serão realizados ensaios de compactação e determinação do índice de suporte 

Califórnia, referentes aos trabalhos de terraplenagem. 

8.5.1.5 TERRAPLANAGEM NAS SUBESTAÇÕES 

A partir dos arranjos básicos da subestação e dos levantamentos geotécnico e 

topográfico, serão definidas as cotas de implantação das plataformas das áreas das 

ampliações e as inclinações dos taludes, de modo a otimizar os serviços de movimentação 

de terra. Para a execução de aterro serão adotadas as recomendações da NBR 5681 e NBR-

7180 a 7182 da ABNT. 

Os serviços de terraplenagem englobam as seguintes atividades, onde necessárias: 

8.5.1.5.1 Desmatamento 

Consiste na derrubada e remoção, após concessão de licenciamento ambiental pelos 

órgãos competentes, de toda a vegetação composta de árvores com diâmetro superior a 150 

mm e arbustos existentes no terreno, inclusive a extração de raízes. Estes materiais serão 

removidos para locais previamente aprovados pela Fiscalização, de tal modo que não causem 

prejuízos à execução dos serviços na obra, ao paisagismo local e nem ao meio ambiente e a 

terceiros. Em qualquer caso, será executado um projeto paisagístico, após consulta aos 

viveiros disponíveis na região, para utilização de árvores consoantes com a flora regional. 
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8.5.1.5.2 Limpeza Superficial e Raspagem do Terreno 

Consiste na remoção da vegetação rasteira e da camada superficial do solo. A camada 

do solo vegetal será retirada por meio de raspagem de toda a área e removida para os locais 

pré-fixados. A raspagem deverá atingir a profundidade de aproximadamente 30 cm. Caso a 

raspagem deva ser maior do que o valor acima especificado, será considerada como 

escavação. Nessa raspagem o solo deverá ficar isento de raízes e detritos. A remoção 

mencionada será feita para a área de bota-fora, onde haverá espalhamento em camadas, 

compactação e revegetação de modo a não prejudicar a aparência da vizinhança de obra. O 

solo vegetal proveniente dessa raspagem será estocado, para posterior utilização no plantio 

de grama nos taludes e ajardinamento. 

8.5.1.5.3 Corte 

O material escavado e não aproveitado na construção de aterros será removido para 

a área de bota-fora a ser aprovada pela Fiscalização e deverá ser executada compactação 

controlada a fim de se evitar erosões, com posterior revegetação da área de bota-fora. 

As inclinações dos taludes em razão de corte do terreno serão executadas conforme 

especificadas no projeto, de maneira a garantir a estabilidade dos mesmos. Atingida a cota 

final de escavação, caso a superfície do solo apresente áreas com grau de compactação 

natural inferior ao especificado para os aterros, será executada uma escavação adicional de 

0,5 m com posterior reaterro e compactação em camadas. 

8.5.1.5.4 Aterro e Compactação 

O maciço de aterro terá as dimensões indicadas no projeto. Os equipamentos 

utilizados na compactação (rolos pé-de-carneiro, vibratórios, pneumáticos, dentre outros) irão 

satisfazer às exigências e aos fins a que se destina o aterro. O material a ser utilizado na 

construção do maciço será o material retirado do corte. Entretanto, caso este seja insuficiente 

ou inadequado, será utilizado material de empréstimo para correção ou substituição total, 

proveniente de área de empréstimo licenciada e aprovada pela Fiscalização. A área a ser 

aterrada será limpa e isenta de raízes, detritos e materiais com fraca capacidade de suporte, 

tais como argila mole com materiais orgânicos e/ou areia muito fofa. 

O material de aterro será lançado e compactado em camadas horizontais com cerca 

de 20 cm de solo solto. O material será homogeneizado por meio de grades e, caso 

necessário, será utilizado caminhão pipa para a regularização da umidade do solo 

homogeneizado. O desvio da umidade deverá estar entre mais ou menos 2% da umidade 

ótima do Ensaio Normal de Compactação (NBR 7182). 
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Em caso de correção de umidade, o material deverá ser escarificado, gradeado e 

recompactado. O material do maciço deverá ser compactado com a umidade ótima até atingir 

um grau de compactação não inferior a 95% do Ensaio Normal de Compactação (NBR 7182). 

Será feito um ensaio de compactação por camada nos pontos indicados pela Fiscalização 

observando o disposto na NBR-5681. 

Os controles de compactação e umidade serão feitos por pessoal especializado. A 

Fiscalização deverá liberar cada uma das camadas compactadas de acordo com a NBR-5681. 

As várias etapas dos serviços de compactação serão previamente autorizadas pela 

Fiscalização com base nos dados obtidos do material e sua aplicação. A superfície da crista 

do maciço deverá ficar no nível indicado em projeto. 

Os taludes devem ser acertados manualmente onde se fizer necessário, observando-

se as inclinações de projeto. Os taludes de corte e aterro deverão receber proteção vegetal 

que será definida em projeto específico, de acordo com as características climáticas da região. 

8.5.1.5.5 Escavações 

As escavações para execução das fundações deverão obedecer às dimensões 

indicadas no projeto. Em função da natureza do solo e da profundidade das escavações, serão 

definidos a necessidade e o tipo de escoramentos a utilizar. 

O material das escavações adequado para o reaterro será estocado ao longo das valas 

ou das áreas de escavação a uma distância conveniente para evitar desmoronamento, retorno 

à escavação e/ou empecilhos para execução dos demais serviços. O material inadequado 

para reaterro e o material em excesso serão removidos para locais determinados pela 

Fiscalização. As escavações serão mantidas sem presença de água através de 

bombeamento, se necessário, tomando-se também providências para que a água da 

superfície não escoe para dentro das mesmas. 

8.5.1.5.6 Reaterro 

O material para reaterro será previamente aprovado pela Fiscalização. Se o material 

proveniente da escavação não for adequado ou suficiente para o reaterro, será feita a 

indicação das áreas de empréstimo, que serão aprovadas pela Fiscalização. Os locais a 

serem reaterrados deverão estar limpos, removendo-se pedaços de madeira ou outros 

materiais, obedecendo-se aos mesmos controles e exigências expostos neste item. 

O reaterro será executado em camadas de 20 cm de material solto, com umidade 

ótima e compactado manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactação de no 
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mínimo 95% do Ensaio Normal de Compactação (NBR 7182). O controle da compactação 

será visual e, em caso de dúvidas, a Fiscalização fará verificações através de processos 

expeditos de campo, medindo-se o peso específico através da cravação de cilindro 

amostrador de paredes finas e determinando-se a umidade, através de equipamento "Speed". 

Após a execução dos reaterros e acertos do terreno, a terra excedente será removida 

para local a ser aprovado pela Fiscalização, onde será espalhado em camadas, compactado 

e revegetado. 

8.5.1.5.7 Material de Empréstimo 

O solo necessário à construção do maciço de aterro, não sendo possível obtê-lo das 

escavações obrigatórias, virá de empréstimo de área externa. Será feita a indicação da jazida, 

que deverá ser licenciada e aprovada pela Fiscalização. 

8.5.1.5.8 Proteção Vegetal dos Taludes 

Receberão proteção vegetal todos os taludes de cortes e aterros, com espécies 

definidas de acordo com as características edafoclimáticas da região. 

8.5.1.6 DRENAGEM 

Para os casos das SEs existentes em que os pátios estão preparados para receber as 

ampliações, podem ser necessárias interferências para adequação do sistema de drenagem 

aos novos arranjos e recuperação das instalações que sofrerem modificações ocasionadas 

pela construção das novas fundações. 

8.5.1.7 FUNDAÇÕES 

As fundações serão projetadas e executadas de acordo com as Normas da ABNT para 

cada particularidade. Considerando cargas, esforços dinâmicos, peso próprio, curto-circuito, 

carga de vento além das condições geotécnicas do local da subestação, poderão ser 

utilizados os seguintes tipos de fundação: 

 Fundação em estacas pré-moldadas de concreto e ou metálicas; 

 Fundação em sapatas de concreto armado; 

 Fundação em tubulões de concreto simples ou armado; 

 Fundação para postes e suportes de concreto armado pré-moldados; 

 Fundações em blocos simples ou armados; 

 Fundações por cravação com simples reaterro da cava. 
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A locação das fundações será feita topograficamente e com base no desenho locação 

das fundações. Os chumbadores serão locados com o uso de gabaritos. As fundações 

deverão ficar todas abaixo do nível do terreno acabado, exceto as bases para suportes de 

estruturas metálicas, as quais ficarão 20 cm acima. 

8.5.1.7.1 Fundação em Estacas 

As estacas poderão ser metálicas ou pré-moldadas de concreto. 

As peças de concreto poderão ou não ser centrifugadas e serão providas de anéis 

metálicos, soldados à armadura longitudinal e projetadas de maneira a permitir a emenda das 

estacas durante a cravação. As emendas garantirão uma união rígida de seus elementos e 

uma unidade no conjunto que terá igual resistência ao longo de todo o comprimento. 

O concreto das estacas pré-moldadas deverá apresentar uma resistência igual ou 

superior a 20MPa. O aço será o CA-50. 

As estacas pré-moldadas só serão transportadas e cravadas depois de decorridos no 

mínimo, 28 dias de sua concretagem. As estacas pré-moldadas serão dimensionadas para 

resistir, além da carga normal de projeto, as tensões oriundas da cravação e do transporte. 

As estacas metálicas serão soldadas com solda de topo, com reforço de tala soldada 

em todo o perímetro. As estacas metálicas serão isentas de corrosão, trincas ou qualquer 

deficiência que possa comprometer sua segurança.  

As estacas serão cravadas conforme indicado no projeto sendo tolerados desvios de 

inclinação de até 1%. 

As estacas serão cravadas por percussão de modo contínuo até profundidade tal que 

permita obter, com segurança, a carga de projeto requerida. A cravação será executada 

segundo programa previamente apresentado e aprovado pela Fiscalização. Logo que a 

profundidade prevista for atingida, a cravação será interrompida, e será executado ensaio ou 

outro método de inspeção aprovado pela Fiscalização que permita verificar a obtenção da 

capacidade de carga (NEGA). 

8.5.1.7.2 Fundação em Sapatas de Concreto Armado 

Serão executadas em conformidade com o projeto, obedecendo às elevações, 

dimensões, armaduras e resistência do concreto especificado. 
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8.5.1.7.3 Fundação em Tubulões de Concreto Simples ou Armado 

Consta de um poço escavado mecânica ou manualmente sem alargamento de base. 

Após a escavação será efetuada a remoção de solo solto, a colocação da armadura e o 

preenchimento com concreto especificados no projeto. 

8.5.1.8 FORMAS 

Serão construídas com as dimensões indicadas no projeto, possuindo a resistência 

necessária para suportar tanto os esforços do lançamento quanto às pressões do concreto 

vibrado. Serão fixadas de maneira a não sofrerem deformações pela ação destes esforços, 

ou de fatores de ambiente (clima). O material deverá ser de boa qualidade, e permitir o 

acabamento exigido pelo projeto. 

Antes do lançamento, as juntas das formas serão vedadas e será efetuada limpeza, 

afim de que as superfícies que ficarão em contato com o concreto estejam livres de impurezas 

que possam prejudicar a qualidade do acabamento. As formas em madeira serão molhadas 

até a saturação, antes do lançamento do concreto. A remoção será efetuada cuidadosamente, 

de maneira a não danificar o concreto. 

8.5.1.9 BARRAS E ARMADURAS DE AÇO 

Serão empregados aços CA-50A, CA-60 ou telas de aço soldado, conforme 

especificado no projeto. Todas as condições da armadura (dobramento, emendas, ganchos, 

espaçamentos, colocações) obedecerão às exigências das normas da ABNT. 

As armaduras deverão estar limpas, sem a presença de terra, ferrugem, pintura, graxa, 

cimento ou óleo. Uma limpeza com escova metálica será efetuada antes da colocação e 

concretagem, para eliminar impurezas. 

8.5.1.10 CHUMBADORES 

Para fixação dos chumbadores, serão utilizados gabaritos. Os chumbadores serão 

concretados juntamente com a fundação (em primeiro estágio). 

8.5.1.11 CONCRETO 

O cimento a ser utilizado, bem como todos os agregados, estará de acordo com as 

prescrições da ABNT. 

Durante a execução da obra, serão realizados ensaios para atestar a obediência a tais 

prescrições. Nenhum componente será utilizado sem a concordância da Fiscalização. 
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8.5.1.12 RECOBRIMENTO DE BRITA 

No caso de ampliações das SEs que se encontram totalmente britadas, será 

necessária a recomposição da camada de brita na área ocupada pela ampliação, caso as 

obras civis da ampliação decomponham o recobrimento existente. Esta recomposição utilizará 

brita de mesma granulometria e mesma espessura da camada existente na subestação. O 

terreno será acertado de forma a manter ligeira declividade no sentido das linhas de 

drenagem, permitindo que toda a água que caia sobre o piso da subestação escoe 

rapidamente. Ao término do acerto, o terreno ficará na cota final indicada no projeto e de 

acordo com a camada de brita das áreas adjacentes. 

No caso de implantações de pátio, as áreas possuirão camadas de brita nas condições 

definidas em projeto. 

8.5.1.13 CANALETAS PARA CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM E TAMPAS 

Para as ampliações das subestações existentes, as canaletas destinadas a alojar os 

cabos de força, comando e controle, serão executadas de forma equivalente às existentes, 

utilizando-se do mesmo material (alvenaria ou concreto).  

8.5.1.14 REDE DE DUTOS 

Os dutos serão em ferro galvanizado, PVC, ou flexíveis do tipo Kanaflex, conforme 

necessidade e definição de projeto. Poderão ser “envelopados” em areia ou concreto ou 

simplesmente reaterrados com eventual proteção de placas testemunhas em concreto, além 

de fitas de aviso enterradas próximas da superfície. 

8.5.1.15 EDIFICAÇÕES 

Em todas as subestações estão previstas casas de comando onde serão instalados 

os painéis de proteção, controle e supervisão, quadros de distribuição de serviços auxiliares 

CA e CC, baterias, carregadores, painéis de interface, painéis de tele proteção e 

equipamentos de telecomunicações.  

De forma a otimizar a interligação entre os equipamentos do pátio e os painéis de 

proteção, controle e supervisão e quadros de distribuição de serviços auxiliares, em algumas 

subestações poderão ser previstas casas de relés no pátio onde serão instalados os referidos 

painéis e quadros. 

Nas subestações onde há instalações a serem transferidas para as concessionárias 

das linhas a serem seccionadas, estão previstas casas de comando exclusivas para cada 
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concessionária, com padrão de construção similar ao da Mantiqueira, respeitando, porém, as 

normas e padrões técnicos da concessionária da linha. 

As casas de comando e casas de relés serão projetadas e construídas com o conceito 

de otimização, sem perdas de qualidade e da confiabilidade requeridas para o tipo de 

instalação além do atendimento das normas aplicáveis. 

Nos itens seguintes são descritos detalhes previstos, a título de ilustração, na 

concepção do projeto básico destas edificações. 

8.5.1.15.1 Paredes em Alvenaria 

A argamassa de assentamento será de cimento, cal e areia no traço 1:4:8. 

Os vãos de portas e aberturas de ar condicionado que não tenham peças estruturais 

em seu nível superior terão vergas de concreto convenientemente armadas. 

Quando a alvenaria partir de pilares de concreto, serão deixados nos mesmos 

vergalhões distribuídos ao longo de sua altura para garantir a integração da alvenaria. 

A alvenaria ao nível do chão será revestida até 30 cm acima desse nível com 

argamassa e impermeabilizante. 

8.5.1.15.2 Cobertura 

As estruturas dos telhados poderão ser do tipo metálicas galvanizadas ou em madeira. 

 Madeiramento 

As estruturas de madeira de sustentação do telhado serão montadas com peças 

adequadas, previamente tratada para a aplicação visando serem impermeabilizadas e 

imunizadas contra fungos e cupins. 

Nas emendas, interseções, justaposições e outros pontos que venham a ocorrer na 

construção do madeiramento, será previsto o emprego de ferragens apropriadas, tais como: 

chapas de ligação, grampos, estribos e outras, sempre fixadas com parafusos, porcas e 

arruelas. 

 Telhas de fibrocimento ou telhas metálicas pré pintadas 

As placas não poderão apresentar defeitos, sobretudo deformações ou fendas. A 

fixação das telhas será feita rigorosamente de acordo com as instruções dos fabricantes e 

nos arremates serão colocadas peças especiais da mesma fabricação, tais como: rufos, 

cumeeiras, pingadeiras e demais peças necessárias a uma perfeita vedação. 
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 Captação de Águas Pluviais 

As edificações serão dotadas de um sistema de captação de águas pluviais, composta 

de calhas, condutores e coletores e projetadas conforme especificações e procedimentos da 

NBR-10844. 

8.5.1.15.3 Esquadrias, Portas, Batentes e Ferragens 

As esquadrias, assim como todas as peças complementares, fechaduras, dobradiças, 

alavancas, puxadores, serão fabricadas e montadas de acordo com os respectivos desenhos 

executivos do projeto arquitetônico, obedecendo rigorosamente os detalhes contidos nos 

mesmos, ou às suas especificações para compra, no caso de peças comerciais. 

O assentamento das esquadrias será cuidadosamente feito com ferragens 

especificadas e apropriadas. 

8.5.1.15.4 Pisos e Rodapés 

Os pisos serão do tipo convencional com execução de canaletas para interligação dos 

cabos. A concepção será melhor detalhada e especificada na fase do Projeto Executivo. 

 Camada Impermeabilizadora 

O piso será efetuado sobre uma camada de concreto, chamada camada 

impermeabilizadora, que será simples ou armada conforme definido em projeto, sempre com 

adição de impermeabilizante também como definido em projeto. 

 Soleiras 

As soleiras serão construídas ou assentadas de forma a criar um rebaixo de 3 cm no 

máximo, impedindo a passagem de águas da lavagem de pisos. 

8.5.1.15.5 Impermeabilização 

Todas as superfícies a serem impermeabilizadas serão cuidadosamente secas e 

limpas, removendo-se o eventual excesso de argamassa, partículas soltas, materiais 

estranhos, graxas e óleos. 

8.5.1.15.6 Pintura 

Para pintura será dada preferência a tintas já preparadas na fábrica. Todas as pinturas 

serão executadas conforme instruções dos fabricantes. Sempre haverá limpeza prévia e 

completa das superfícies, com remoção de manchas de óleos, graxas, mofos e outras 

porventura existentes. 
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8.5.1.15.7 Sistema de Ar Condicionado 

O sistema será constituído de condicionadores de ar do tipo “split” com tecnologia 

inverter, fornecidos com todos os acessórios e tubulações de modo a permitir o seu perfeito 

funcionamento. Para seu fornecimento e instalação serão seguidos os projetos, e as 

especificações do fabricante. 

8.5.1.15.8 Sistema de Proteção Contra Incêndio 

Será prevista a proteção anti-incêndio adequada à instalação envolvida seguindo as 

especificações da ABNT pertinentes ao assunto, bem como o Decreto Lei nº 20.811. 

8.5.1.15.9 Iluminação, Tomadas e Telefones 

As edificações serão providas de sistema de iluminação, pontos de tomadas de força 

e de telefone, obedecendo às recomendações da NBR 5410. 

8.5.1.15.10Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto 

A água para o consumo nas SE´s será proveniente de poço tubular profundo, que, 

bombeada para o reservatório elevado, abastece por gravidade todos os pontos de consumo, 

quando não houver fornecimento pela rede pública. O sistema de esgoto sanitário destinado 

à rede pública, quando houver disponibilidade, ou Sistema de fossa – filtro e sumidouro. 

8.5.1.16 URBANIZAÇÃO 

Para a ampliação das SE´s existentes ou em implantação (pátios novos), considera-

se que todos os elementos urbanísticos principais, inclusive o recobrimento vegetal de taludes 

e áreas circunvizinhas do pátio, as cercas e portões de acesso encontram-se prontos. Em 

função das modificações nestas áreas poderão ser necessários intervenções com alterações 

nos projetos. 

8.5.1.17 CERCAS E PORTÕES 

Para as ampliações de SEs será previsto ampliações/adequações de cercas e portões 

existentes, podendo ser necessários reparos ocasionados por interferências da obra, ou ainda 

alguns acréscimos de acordo com os arranjos a serem desenvolvidos. 

Em todo caso, a cerca da área energizada e a que envolve equipamentos deverá ser 

aterrada, com cabo de aço e arame galvanizados, às malhas de terra existentes nas 

Subestações. As cercas externas serão aterradas na faixa de servidão. A cerca é seccionada 

na extensão da faixa e aterrada. Deverá ser utilizado seccionador pré-formado da “Gerdau” 
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ou similar, haste para aterramento de aço galvanizado e arame liso de ferro galvanizado. Os 

portões também serão aterrados conforme as indicações do Projeto Executivo. 

8.5.1.18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

Para as ampliações das subestações existentes, deverá ser confirmada a necessidade 

de instalação de extintores de pátio e parede das edificações. 

Para os equipamentos instalados no pátio serão previstos extintores de CO2 sobre 

rodas, os quais utilizarão as vias internas da subestação e as tampas das canaletas para sua 

movimentação. 

8.5.1.19 LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO FINAL DA OBRA 

Após a conclusão dos trabalhos de construção, será procedida a desmobilização do 

canteiro e a limpeza da obra. As áreas internas e externas ao pátio, as calçadas, os bueiros 

e caixas de passagem serão limpas, bem como as suas adjacências. Todo o entulho será 

removido para um local adequado, de acordo com a Fiscalização. 

8.5.1.20 INSPEÇÃO E TESTES 

Depois de concluídas as atividades envolvidas na construção, será executada uma 

inspeção final, juntamente com a fiscalização da obra, para verificar a fidelidade da construção 

aos desenhos executivos e às respectivas especificações e normas. 

8.5.2 ASPECTOS GERAIS PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO 

8.5.2.1 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA LT   

8.5.2.1.1 Geral 

As atividades de construção terão início após a obtenção da Licença de Instalação e 

Autorização de Supressão de Vegetação, concedidas pelo órgão ambiental licenciador, bem 

como da licença de passagem obtida com os proprietários e com a entrega da documentação 

de projeto, tais como desenhos, especificações técnicas e instruções de montagem. 

Inicialmente, haverá a instalação dos canteiros de obras, localizados estrategicamente em 

relação ao traçado, levando também em consideração a infraestrutura dos potenciais locais. 

O canteiro de obras é usualmente composto por um conjunto de edificações, onde 

será instalado o escritório técnico-administrativo do empreendimento para o trecho 

correspondente, o almoxarifado de ferramentais e equipamentos, pátio para depósito e guarda 

de materiais de aplicação (estruturas metálicas, cabos condutores e ferragens), cantina e 
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instalações sanitárias. Normalmente, o alojamento dos colaboradores é feito mediante a 

locação de imóveis na localidade onde é instalado o canteiro.  

8.5.2.2 CANTEIROS DE OBRAS 

Estão previstos canteiros de obras principais nas seguintes regiões: Guraíra e 

Diamante do Oeste (L1 – F/G), Umuarama (L2 – G/S) e Londrina (L3 – S/L). Entretanto, a 

disponibilidade de outros locais já utilizados com esse objetivo (canteiros de obras 

secundários), também serão verificados. Podemos citar o exemplo do município de Iporã, que 

possui estrutura e mão-de-obra qualificada por outro empreendimento elétrico, recentemente 

implantado na região de Guaíra. 

As diretrizes gerais para localização e operação de canteiros são as seguintes: 

 A localização dos canteiros centrais priorizará os aspectos relevantes levantados 

nos estudos ambientais (meio antrópico, em especial); 

 Os canteiros serão localizados nas proximidades de cidades, objetivando causar 

o mínimo de impacto e facilitar o transporte de material por estradas estruturadas, 

bem como o transporte diário da mão de obra até as frentes de trabalho e para 

fora delas em suas horas de lazer; 

 Será evitada a implantação de canteiros próximos a reservas florestais, unidades 

de conservação e áreas com remanescentes florestais, em especial Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e demais áreas especialmente protegidas, 

escolas, creches, centros de saúde e hospitais, comunidades (principalmente 

tradicionais) áreas exclusivamente residenciais e/ou densamente povoadas, 

áreas com declividades acentuadas, próximas a corpos hídricos, áreas alagadas 

ou sazonalmente inundáveis; 

 A área a ser utilizada deverá, preferencialmente, já ter sido impactada. Sendo 

previsto também a possibilidade de se reaproveitar a infraestrutura instalada 

quando as obras terminarem. 

 O local de cada área a ser escolhida deve ter como requisitos básicos o tipo de 

solo e acessos compatíveis com o porte dos veículos/equipamentos e a 

intensidade do tráfego. Será dotado de sinalização de trânsito e drenagem 

superficial, com um plano de manutenção e limpeza periódica da área; 

 Nas regiões próximas a cidades com infraestrutura, a localização não deve 

interferir no sistema viário e de saneamento básico, sendo necessário contatar a 
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prefeitura, órgãos de trânsito, segurança pública, sistema hospitalar, 

concessionárias de água, esgoto, energia elétrica, telefone, etc., para qualquer 

intervenção em suas áreas e redes de atuação, em face da implantação dos 

canteiros de obras; 

 Os efluentes gerados pelos canteiros de obras não serão despejados diretamente 

nas redes de águas pluviais e de águas servidas sem que haja aprovação prévia 

da gestão ambiental do empreendedor, em conjunto com os órgãos públicos do 

município. O lançamento na rede pública será efetuado, caso exista tratamento 

adequado de esgoto urbano; 

 Não existindo infraestrutura serão previstas instalações completas para o 

tratamento dos efluentes sanitários e águas servidas, atendendo aos requisitos da 

Norma NBR 7.229/93 (Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques 

Sépticos), incluindo a disposição dos efluentes e o lodo sedimentado, objetivando 

preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o conforto e a segurança dos 

habitantes locais; 

 Quanto aos resíduos oriundos das oficinas mecânicas (águas oleosas), das 

lavagens e lubrificação de equipamentos e veículos, será prevista a construção 

de caixas coletoras e de separação dos produtos para posterior remoção do óleo 

em caminhões ou dispositivos apropriados. Todos os resíduos serão 

adequadamente tratados e dispostos; 

 Os canteiros devem contar com equipamentos adequados, de forma a minimizar 

a emissão de ruídos e gases e diminuir a poeira (caminhão-pipa); 

 O tráfego de caminhões e de equipamentos pesados deve se restringir aos 

horários em que causem a menor perturbação possível na vida cotidiana da 

população; 

 Os canteiros devem conter com sistema próprio de coleta e disposição de 

resíduos, ou onde haja sistema público de coleta e disposição, se negociará com 

o órgão competente para a utilização desse sistema; 

 Os canteiros também serão dotados de serviços médicos próprios prestados no 

ambulatório instalado e equipado com ambulância, material e instrumentos 

necessários ao atendimento de primeiros socorros e abastecimento de Água 

 Com realçao ao abastecimento de Água, caso o local não tenha abastecimento 

público ou poço já existente, a água potável será captada de poços artesianos 
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perfurados na área de localização dos canteiros. Para tanto, os principais 

procedimentos são: 

 Atestar a potabilidade da água consumida nos canteiros das subestações, 

através de laboratório idôneo (Portaria 518/GM/2004 do Ministério da 

Saúde), caso não seja suprida pela rede de abastecimento urbana; 

 Caso seja necessário manipular qualquer produto químico para o tratamento 

e/ou desinfecção da água a ser utilizada, assegurar-se de seu manuseio, 

armazenamento e transporte, evitando riscos ao meio ambiente, de uma 

forma geral, e às pessoas e animais, em particular; 

 Proteger todo o sistema de abastecimento de água contra contaminação, 

especialmente caixas d’água e poços, por meio da localização adequada, 

de cercas, sobre-elevações e obras similares. 

8.5.2.2.1 Contratação de Mão de Obra 

Durante as etapas previstas para a implementação das obras, para serviços gerais, 

poderá ser feita a contratação local, mas a mão de obra especializada quando necessário virá 

de fora. 

Quando admitidos, todos os trabalhadores (inclusive os não especializados) terão 

treinamento adequado, para que se comprometam com suas tarefas e se conscientizem da 

necessidade dos cuidados ambientais e de saúde/segurança do trabalho. 

8.5.2.2.2 Geração e Destinação de Resíduos e Efluentes 

A construção das Linhas de Transmissão e demais instalações associadas implica na 

execução de diversas atividades que geram diferentes tipos de resíduos, desde inertes até 

aqueles que deverão receber disposição final em local adequado, tais como sobras de 

ferragens das estruturas das torres, madeira oriunda das bobinas, caixas de transporte das 

ferragens e isoladores, formas utilizadas nas fundações das torres, borracha e plástico 

utilizados para transporte de material, óleo queimado de máquinas e motosserras, lixo 

orgânico (alimentação e escritório) e sobras de concreto. A disposição inadequada de 

resíduos representa uma fonte de riscos de acidentes para os trabalhadores da obra, 

população em geral e meio ambiente. 

As diretrizes para o gerenciamento e disposição de resíduos constituem um conjunto 

de recomendações e procedimentos que visa, de um lado, reduzir ao mínimo a geração de 

resíduos e, de outro, traçar as diretrizes para o manejo e disposição daqueles resíduos e 
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materiais perigosos ou tóxicos, de forma a minimizar seus impactos ambientais. Tais 

procedimentos e diretrizes estarão incorporados às atividades desenvolvidas diariamente pela 

empreiteira, desde o início da obra, e serão alto de acompanhamento da Gestão Ambiental 

do empreendimento 

O objetivo básico dessas diretrizes é assegurar que a menor quantidade possível de 

resíduos seja gerada durante a obra, e que esses resíduos sejam adequadamente coletados, 

estocados e dispostos, para que não emitam gases, líquidos ou sólidos, provocando impacto 

no meio ambiente. As diretrizes indicam os procedimentos a serem elaborados pela 

empreiteira e que serão submetidos à aprovação dos responsáveis pela gestão ambiental do 

empreendimento. 

Os serviços a serem desenvolvidos para o gerenciamento dos resíduos e efluentes 

abrangerão a execução, principalmente, das seguintes ações: 

 Previsão dos principais resíduos e efluentes a serem gerados, segundo a 

classificação ABNT NBR 10004:2004 e a Resolução CONAMA Nº 307, de 5 de 

julho de 2002, devidamente complementada pela Resolução CONAMA Nº 348, de 

16 de agosto de 2004, com estimativas iniciais de suas quantidades, e alterada 

pela Resolução Nº 469, de 29 de julho de 2015. 

 Caracterização dos resíduos e efluentes, indicando procedimentos para 

segregação, acondicionamento, tratamento, quando for o caso, transporte e 

destinação final; 

 Levantamento, anterior à obra, das empresas locais e regionais de coleta, 

tratamento, transporte e de destinação final dos resíduos e efluentes previstos; 

 Estabelecimento de acordos/convênios com os governos estaduais e municipais 

para a utilização de equipamentos e instalações de tratamento/destinação de 

resíduos e efluentes; 

 Manejo de resíduos e efluentes nos canteiros, nas obras e nos alojamentos; 

 Inclusão, no treinamento ambiental dos trabalhadores, dos aspectos de manejo 

de resíduos e efluentes; e 

 Fiscalização contínua das atividades geradoras de resíduos e efluentes durante 

as obras pela gestão ambiental do empreendimento. 
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O gerenciamento ambiental dos resíduos está baseado nos princípios da redução na 

geração, na segregação, na maximização da reutilização e no transporte, tratamento e 

disposição final apropriados, sempre dando prioridade ao envio para a reciclagem. 

Os resíduos a serem gerados nas obras serão manejados também de acordo com as 

Resoluções CONAMA nos 307/02 e 348/04, que classificam os resíduos, e com a Norma NBR 

10.004/04, da ABNT, que os define quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 

pública, para que eles possam ter manuseio e destinação final adequados. Seguirão, também, 

o padrão de cores, para os recipientes coletores, estabelecido pela Resolução CONAMA 

275/01, no caso de coleta seletiva. 

O sistema de coleta e armazenamento de resíduos será possível utilizando-se 

sistematicamente bombonas plásticas e/ou metálicas, bigbags (grandes sacos de ráfia), baias 

e caçambas estacionárias, com seus devidos fechamentos. Todas, exceto as últimas, serão 

devidamente forradas, identificadas e marcadas, conforme padrão de cores adequadas ao 

prescrito na já citada Resolução CONAMA 275/01, distribuídas de forma a atender a toda a 

área das obras e de acordo com os tipos preferenciais de resíduos gerados em cada locação. 

8.5.2.3 EXECUÇÃO 

8.5.2.3.1 Implantação dos Canteiros de Obras, Escritórios de Apoio e Alojamentos 

Essa fase compreende as atividades relacionadas à seleção e preparação de locais 

ao longo do eixo da linha de transmissão ou nas suas proximidades, já dotados de 

infraestrutura necessária ao alojamento de pessoal, almoxarifado, abrigo e manutenção dos 

equipamentos de construção, sistema de esgotamento sanitário e disposição adequada de 

resíduos sólidos, atendendo às exigências das normas de Segurança e Medicina do Trabalho.   

Os canteiros de obras serão instalados, preferencialmente, em área urbana. Para 

definição dos locais, será considerada a disponibilidade de infraestrutura necessária.  

Durante a execução da obra, serão desenvolvidos Programas de Educação Ambiental 

e Comunicação Social, com o objetivo de respeitar os costumes e cultura da região e 

sensibilizar os colaboradores à tomada de atitudes ambientalmente corretas na área do 

canteiro de obras e implantação do empreendimento. Essas ações serão implementadas, 

conforme o estabelecido no Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental.   

Após concluídos os serviços, será efetuada a limpeza da área e das instalações 

utilizadas e tudo será devolvido aos seus proprietários em condições as mais próximas 

possíveis dos originais. 
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8.5.2.3.2 Critérios para Abertura de Vias de Acesso 

Considerando o perfil eminentemente plano ou ondulado do terreno e considerando 

ainda a necessidade de caminho de serviço pelo centro da faixa de servidão para os trabalhos 

de lançamento de cabos condutores, a abertura de outras vias de acesso só será 

concretizada, se não for possível fazer o que está preconizado a seguir: 

 Priorizar o uso de estradas existentes para o acesso até o eixo da faixa de servidão 

da linha de transmissão. 

 No eixo da faixa de servidão, deve-se abrir um acesso de no mínimo quatro metros de 

largura, removendo-se tocos, evitando-se cortes de terreno, passagens molhadas ou 

a instalação de bueiros, preservando-se a vegetação de porte e as áreas de 

preservação definidas; 

Para ter a dimensão da malha viária da região, é apresentada a tabela a seguir:  

 
Tabela 25: Lista dos pontos de cruzamentos da LT com as principais rodovias federais e estaduais. 

Rodovias Federais 
BR 467 Marechal Cândido Rondon  
BR 163 Mercedes e Guaíra 

Rodovias Estaduais 
PR 870 Santa Terezinha do Itaipu 
PR 479 São Miguel do Iguaçu 
PR 488 Diamante d'Oeste 
PR 495 Missal 
PR 317 São José das Palmeiras 

LT GUAÍRA - SARANDI 
Rodovias Federais 

BR 376 Marialva 
BR 272 Francisco Alves 

Rodovias Estaduais 
PR 364 Terra Roxa 
PR 485 Cafezal do Sul 
PR 323 Cafezal do Sul 
PR 468 Umuarama 
PR 487 Cruzeiro do Oeste 
PR 567 Cianorte 
PR 558 Terra Boa 
PR 082 Jussara 
PR 325 Doutor Camargo 
PR 551 Ivatuba 

Rodovias Estaduais 
PR 444 Apucarana 
PR 538 Londrina 
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8.5.2.3.3 Supressão de Vegetação 

8.5.2.3.3.1 Supressão na Fase de Serviços Preliminares de Engenharia 

Nessa fase, somente será necessária, eventualmente, a abertura de uma picada no 

eixo da linha de largura suficiente para que se possa efetuar visadas nos pontos onde serão 

posteriormente instaladas as estruturas (largura máxima de 1m). Essa picada é feita de forma 

manual com uso de foices com baixo impacto na vegetação local, não necessitando de 

qualquer tipo de destoca ou intervenção no solo. Essa supressão será conduzida de acordo 

com a Autorização de Abertura de Picada: 
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8.5.2.3.3.2 Supressão na Fase de Construção 

A limpeza da faixa, o corte de árvores e as atividades de poda seletiva, serão feitos de 

acordo com os critérios estabelecidos pela NBR 5422/85 e o Programa de Supressão de 

Vegetação. 

Nos locais de implantação das estruturas autoportantes, serão abertas clareiras com 

dimensões de até 50 m x 50m. No caso de estruturas estaiadas, a intervenção será feita em 

área de 80 m x 80 m. As chamadas praças de montagem, com supressão da vegetação e 

limpeza da área, serão feitas de forma criteriosa, limitando ao mínimo viável a intervenção na 

vegetação e solo local, não sendo permitida a raspagem do terreno. Essa ação tem por 

objetivo evitar danos desnecessários à vegetação no entorno do terreno das fundações, o que 

pode ocasionar processos erosivos. 

Dessa forma, executar-se-á a supressão, ao longo da faixa, de forma manual ou 

mecânica sem, contudo, ser efetuada a raspagem do solo local. As áreas destinadas ao 

acesso de veículos e equipamentos serão, preferencialmente, locadas no eixo da faixa de 

servidão. Nas praças de montagem e lançamento dos cabos, eventualmente, além da 

supressão efetuada de forma manual, poderá ser necessário efetuar o processo de destoca 

da área, de modo a permitir o trânsito e circulação de veículos e equipamentos. 

Nas áreas de vegetação nativa, serão evitadas, ao máximo, interferências nos 

fragmentos florestais interceptados, nas matas ciliares, caso houver, sendo utilizadas torres 

de maior altura útil minimizando o impacto sobre a vegetação. 

Para possibilitar e facilitar os trabalhos de lançamento dos cabos, será necessária a 

abertura de uma faixa central estritamente para a passagem dos equipamentos de montagem 

e lançamento dos cabos, além do corte e poda de árvores que possam ameaçar a segurança 

operacional da linha de transmissão, na fase de operação. 

8.5.2.4 IMPLANTAÇÃO DAS TORRES 

8.5.2.4.1 Fundação das Estruturas 

A execução das fundações das estruturas das LTs será iniciada pela locação e 

nivelamento das cavas de fundação, posteriormente à supressão da vegetação e à limpeza 

do solo propriamente dito, com a finalidade de preparar as praças de montagem. 

Após a execução dos trabalhos de fundação e montagem de estruturas, as praças de 

montagem serão limpas, sendo retirados todos os restos de materiais e embalagens de 

materiais utilizados durante a construção. Serão estabelecidos locais estratégicos para 
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acondicionamento de restos de materiais utilizados na montagem das estruturas, evitando 

que tais materiais fiquem expostos no ambiente. Para tal, serão adotadas medidas 

relacionadas aos cuidados adequados com resíduos resultantes dessa atividade. 

Os trabalhos de escavação e reaterro serão executados com toda a cautela 

necessária, a fim de não interferir no meio circunvizinho, objetivando, desse modo, não 

interferir nas condições de estabilidade do terreno. 

Outros cuidados importantes serão seguidos, tais como evitar os trabalhos de 

escavação em dias chuvosos e cobrir as cavas abertas para evitar acidentes com pessoas e 

animais. 

8.5.2.4.2 Montagem das Estruturas 

A montagem das estruturas das LTs, em condições normais, terá início com a limpeza 

e preparação das “praças” e pela pré-montagem no solo das seções predeterminadas, 

prosseguindo com o içamento e acoplamento das seções. 

A montagem será executada respeitando rigorosamente os desenhos do fabricante 

das estruturas e seguindo as listas construtivas, os desenhos e as especificações do projetista 

do empreendedor, e principalmente as diretrizes dispostas na NR 35 (trabalho em altura). 

8.5.2.4.3 Aterramento das Estruturas 

Serão aterradas, através de cabo contrapeso, todas as estruturas, sem exceção. Os 

trabalhos de instalação do sistema de aterramento se efetivarão, simultaneamente com a 

execução das fundações, aproveitando-se as escavações e conectando-se os cabos 

contrapeso às mesmas, estendendo-os em valetas cavadas, dentro dos limites da faixa de 

servidão, com as seguintes profundidades: 

 50 cm em terreno não cultivado; 

 75 cm em terrenos cultivados ou que tenham possibilidades de serem cultivados. 

As valetas oriundas dessa instalação serão fechadas com terra, devidamente 

compactada, após a instalação do contrapeso, devendo ser reconstituída a vegetação na 

superfície, objetivando evitar a erosão do solo.  

8.5.2.4.4 Aterramento e seccionamento de cercas 

Tendo em vista a necessidade de se garantir a segurança contra eventuais induções 

elétrica, todas as cercas metálicas que cruzem a faixa de servidão da linha de transmissão ou 
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venham a se situar dentro de seu perímetro serão seccionadas e/ou aterradas 

convenientemente. 

8.5.2.5 TÉCNICAS DE LANÇAMENTO DOS CABOS 

A atividade de lançamento de cabos para-raios, piloto e condutores deverá ser 

executada de acordo com as normas e especificações técnicas de segurança para linhas de 

transmissão. Não deverá ocorrer com tempo chuvoso ou com ventos fortes. 

O lançamento do cabo piloto será feito passando sobre os fragmentos de vegetação 

nativa, causando a menor interferência possível, somente onde não for possível o acesso 

haverá a abertura de picadas.  

Durante todas as etapas do lançamento deverá ser observado o seguinte: 

 Em cada tramo de lançamento será colocada uma bandola com aterramento na 

primeira torre de chegada dos cabos, uma no meio do tramo e uma na última torre 

de saída dos cabos; 

 As bandolas devem ser aterradas a cada 5 (cinco) torres; 

 No caso de LT nova não paralela a outra existente, as bandolas não precisam ser 

aterradas; 

 Serão aterrados o puller, o freio e as roldanas deslizantes; 

 Um aterramento do tipo móvel será instalado a 6 (seis) metros, no máximo, do 

freio e do guincho, de modo que todos subcondutores, cabos para-raios, cabo guia 

e pilotos estejam constantemente aterrados; 

 Nos casos de intervenção na bandola ou no cabo, deverá ser instalado um 

aterramento de cada lado da torre, de modo que o trabalho seja realizado entre 

dois aterramentos; 

 Os cabos lançados devem ser mantidos com aterramento temporário em trechos 

previamente determinados, quando houver paralelismo com LT energizada, até o 

término de construção da LT; 

 As fases instaladas, já esticadas, devem ser mantidas com aterramento 

temporário em pontos previamente determinados pelo projeto e a critério da 

fiscalização, até o término do serviço e 

 Nenhum trabalho será iniciado sem que antes tenham sido feitos todos os 

aterramentos necessários. 
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Para as praças de lançamento, devem ser escolhidos terrenos com baixa resistividade, 

evitando-se terrenos rochosos. As praças devem ser instaladas em terrenos previamente 

nivelados, seguindo as premissas básicas abaixo: 

 Em cada praça de lançamento, todos os equipamentos utilizados devem ser 

estacionados sobre uma malha metálica conectada a quatro hastes cravadas na 

terra, a 80 cm de profundidade, e os aterramentos presos à malha deverão ainda 

ser protegidos por uma tela plástica, formando uma cerca; 

 Os estropos dos mortos da ancoragem de cabos e de estaiamento dos 

equipamentos serão de cabo de aço de carga de ruptura compatível; 

 Os mortos da ancoragem de cabos e de estaiamento dos equipamentos terão 

profundidade de 3 metros e o tronco que será lançado pelo estropo no fundo da 

cava será de madeira resistente, com espessura de mais ou menos 50 cm; 

 O freio (“tensioner”) deve ter proteção contra chuva no seu disco de frenagem e 

cobertura na lateral para proteção do operador; 

 O equipamento de tração (“puller”) deverá ser dotado de banco com altura 

apropriada, para que o operador possa operar o equipamento sentado, e 

cobertura na lateral para sua proteção, e; 

 Mesmo estaiadas, as rodas do “tensioner” devem ser calçadas. 

Os cabos condutores e para-raios serão executados a partir das praças de 

lançamento, sob tensão mecânica controlada automaticamente, até ser obtido o fechamento 

recomendado pelo projeto para cada vão da LT, seguindo-se do grampeamento deles. 

Durante o lançamento, serão adotados os seguintes procedimentos: 

 Cuidar para que os cabos saiam sempre por baixo das bobinas; 

 Controlar a velocidade de rolamento da bobina; 

 Utilizar rádio portátil para a comunicação entre os empregados que estiverem 

puxando o cabo e aqueles que estiverem controlando a bobina; 

 Cuidar para que não ocorram danos a bens, a terceiros e suas propriedades; 

 Proteger os pontos de ancoragem provisória dos cabos ao solo, para evitar que 

se soltem acidentalmente ou por vandalismo; 
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 Distribuir o pessoal ao longo do trecho de lançamento, equipando-o com rádio 

portátil, devendo existir comunicação direta entre os operadores dos 

equipamentos de tração e de freio; 

 Cuidar para que balanços laterais dos cabos, que estão sendo lançados, não 

alcancem outras LTs paralelas ou outros obstáculos; 

 O lançamento dos cabos para-raios será feito antes do lançamento dos 

condutores; 

 O lançamento dos condutores será iniciado pela fase que ficar mais distante da 

linha energizada e concluído pela fase mais próxima; 

 Será utilizado um dispositivo de guia dos cabos dentro dos canais das roldanas 

do freio e a movimentação dos cabos será observada atentamente pelo operador; 

 A operação da passagem do balancim será atentamente observada por um 

elemento que disponha de equipamentos de comunicação direta com o operador 

do “puller”; 

 A operação de lançamento será feita na mesma direção, em todas as fases, com 

a utilização de dinamômetro, visando medir o esforço mecânico nos cabos 

tracionados; 

 O equipamento de lançamento será do tipo tambor duplo, com capacidade para 

enrolamento de, pelo menos, 5 (cinco) voltas de cabo; 

 O cabo piloto, quando ligado ao balancim, articulado por meios de luvas giratórias 

do tipo “Swage”, será cortado em 30 cm após 3 (três) lançamentos consecutivos; 

 As ancoragens provisórias devem ser do tipo apropriado, com suficiente rigidez, 

para suportar os condutores, sem causar esforços indevidos nas torres 

adjacentes; 

 A inclinação do condutor entre as bobinas e as roldanas situadas na primeira torre, 

para lançamento, será, no máximo, de 19º; 

 A passagem de luvas de reparo ou emendas pela roldana será permitida; 

 As roldanas devem ser lubrificadas todos os dias, para que se movimentem fácil 

e livremente; 

 Quando se fizer o lançamento, fase por fase, será lançado primeiro o feixe da fase 

central; 
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 Quando se fizer o lançamento simultâneo das três fases, o condutor da fase 

central deve passar pela roldana pelo menos 15m em avanço a qualquer das fases 

externas. Uma destas, por sua vez, deve estar em avanço de, pelo menos, 7,5m 

em relação à outra. 

8.5.2.6 PRINCIPAIS RESTRIÇÕES AO USO DA FAIXA DE SERVIDÃO E ACESSOS 

PERMANENTES 

Os proprietários da terra, ao longo da faixa de servidão das LTs, serão contatados 

antes da sua implantação e, com cada um, será firmada uma “Escritura de Servidão de 

Passagem Individual”, onde serão definidas, após negociação, as condições de uso dessa 

faixa. No ato da assinatura da Escritura, será paga uma “Indenização de Servidão de 

Passagem”, a ser calculada caso a caso, de acordo com as diretrizes de normas específicas 

da ABNT para avaliação de propriedades. 

O traçado definitivo das LTs foi ajustado para evitar impactos socioambientais, como 

a passagem por conjuntos urbanos, sedes de propriedades rurais assim como construções 

isoladas e benfeitorias em geral. 

Assim como a faixa de servidão, todas as estradas de acesso utilizadas pelas obras 

serão mantidas em condições iguais ou melhores que as iniciais, com o objetivo de viabilizar 

o tráfego de veículos. Os acessos permanentes às torres, após a conclusão das obras e 

durante toda a fase operacional, serão mantidos em boas condições de tráfego. 

8.5.3 GERAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES 

A construção das LTs Foz do Iguaçu-Guaíra, Guaíra-Sarandi e Sarandi-Londrina e 

instalações associadas implica na execução de diversas atividades que geram diferentes tipos 

de resíduos, desde inertes até aqueles que deverão receber disposição final em local 

adequado, tais como sobras de ferragens das estruturas das torres, madeira oriunda das 

bobinas, caixas de transporte das ferragens e isoladores, formas utilizadas nas fundações das 

torres, borracha e plástico utilizados para transporte de material, óleo queimado de máquinas 

e motosserras, lixo orgânico (alimentação e escritório) e sobras de concreto. A disposição 

inadequada de resíduos representa uma fonte de riscos de acidentes para os trabalhadores 

da obra, população em geral e meio ambiente. 

As diretrizes para o gerenciamento e disposição de resíduos constituem um conjunto 

de recomendações e procedimentos que visa, de um lado, reduzir ao mínimo a geração de 

resíduos e, de outro, traçar as diretrizes para o manejo e disposição daqueles resíduos e 

materiais perigosos ou tóxicos, de forma a minimizar seus impactos ambientais. Tais 
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procedimentos e diretrizes deverão estar incorporados às atividades desenvolvidas 

diariamente pela empreiteira, desde o início da obra. 

O objetivo básico dessas diretrizes é assegurar que os resíduos gerados durante a 

obra sejam adequadamente coletados, estocados e dispostos, para que não emitam gases, 

líquidos ou sólidos, provocando impacto no meio ambiente. As diretrizes indicam os 

procedimentos a serem elaborados pela empreiteira e que serão submetidos à aprovação dos 

responsáveis pela gestão ambiental do empreendimento. 

Os serviços a serem desenvolvidos para o gerenciamento dos resíduos e efluentes 

abrangerão a execução das seguintes ações: 

 Previsão dos principais resíduos e efluentes a serem gerados, segundo a 

classificação ABNT NBR 10004:2004 e a Resolução CONAMA Nº 307, de 5 de 

julho de 2002, devidamente complementada pela Resolução CONAMA Nº 348, de 

16 de agosto de 2004, com estimativas iniciais de suas quantidades, e alterada 

pela Resolução Nº 469, de 29 de julho de 2015. 

 Caracterização dos resíduos e efluentes, indicando procedimentos para 

segregação, acondicionamento, tratamento, quando for o caso, transporte e 

destinação final; 

 Levantamento, anterior à obra, das empresas locais e regionais de coleta, 

tratamento, transporte e de destinação final dos resíduos e efluentes previstos; 

 Estabelecimento de acordos/convênios com os governos estaduais e municipais 

para a utilização de equipamentos e instalações de tratamento/destinação de 

resíduos e efluentes; 

 Manejo de resíduos e efluentes nos canteiros, nas obras e nos alojamentos; 

 Inclusão, no treinamento ambiental dos trabalhadores, dos aspectos de manejo 

de resíduos e efluentes; 

 Fiscalização contínua das atividades geradoras de resíduos e efluentes durante 

as obras das LTs. 

O gerenciamento ambiental dos resíduos está baseado nos princípios da redução na 

geração, na segregação, na maximização da reutilização e no transporte, tratamento e 

disposição final apropriados.  

Os resíduos a serem gerados nas obras serão manejados também de acordo com as 

Resoluções CONAMA nos 307/02 e 348/04, que classificam os resíduos, e com a Norma NBR 
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10.004/04, da ABNT, que os define quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 

pública, para que eles possam ter manuseio e destinação final adequados. Seguirão, também, 

o padrão de cores, para os recipientes coletores, estabelecido pela Resolução CONAMA 

275/01, no caso de coleta seletiva. 

O sistema de coleta e armazenamento de resíduos será possível utilizando-se 

sistematicamente bombonas plásticas e/ou metálicas, bigbags (grandes sacos de ráfia), baias 

e caçambas estacionárias, com seus devidos fechamentos. Todas, exceto as últimas, serão 

devidamente forradas, identificadas e marcadas conforme padrão de cores adequadas ao 

prescrito na já citada Resolução CONAMA 275/01, distribuídas de forma a atender a toda a 

área das obras e de acordo com os tipos preferenciais de resíduos gerados em cada locação. 

A disposição dos resíduos sanitários deverá ser feita principalmente por infiltração no 

terreno (tanque séptico e filtro anaeróbio). Os resíduos sólidos serão dispostos em aterros 

controlados, de acordo com as normas federais, estaduais e municipais em vigor, e os 

resíduos perigosos se destinarão à reciclagem, à incineração ou à disposição em aterros 

especiais. 

Os resíduos serão retirados, armazenados em área adequada (área bem identificada, 

segura, com pavimentação impermeável, drenagem, cobertura e ventilação), onde os 

dispositivos de estocagem bem identificados serão dispostos com a capacidade suficiente 

para atender a qualquer demora no recolhimento para transporte. 

8.5.4 CONTINGENTE DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIA 

Prevê-se que no auge da fase de instalação sejam mobilizados cerca de 2.000 

trabalhadores diretos e 400 trabalhadores indiretos para as obras da LT e, até 200 

trabalhadores para cada SE, sendo, no caso das SEs, cerca de 75% de pessoal não 

especializado e 15% de pessoal com algum grau de especialização técnica. A tabela a seguir 

apresenta a estimativa do contingente de mão de obra necessárias para as SEs. O hitograma 

completo de mão de obra direta e indireta necessárias para a implantação da LT será 

apresentado na sequência. 

Tabela 26: Estimativa do contingente de mão de obra na fase de instalação das SEs. 

MÃO DE OBRA QUANTITATIVO 

Setor Administrativo / Recursos Humanos / Almoxarifado / Departamento de Compras / 
Serviço de Limpeza / SMSQ (Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Qualidade) 

50 

Montagem / Lançamento de Cabos / Eletricistas 50 

Operadores de Máquinas / Motoristas / Vigias 30 

Ajudantes 70 
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Quando admitidos, todos os trabalhadores (inclusive os não especializados) terão 

treinamento adequado, para que se comprometam com suas tarefas e se conscientizem da 

necessidade dos cuidados ambientais e de saúde/segurança do trabalho. 

8.5.5 TIPOS DE ACIDENTES QUE PODEM ACONTECER 

As principais causas de mortes de trabalhadores são acidentes de trânsito e quedas 

de pessoas e material. 

Para reduzir ao máximo os acidentes de trânsito, os funcionários motoristas de 

automóveis, caminhões e maquinário terão treinamento específico, incluindo orientação 

quanto aos riscos do excesso de velocidade, impudências e bebidas alcoólicas. 

Com relação à quedas de pessoas e material, devem ser tomadas todas as medidas 

necessárias para que as atividades se desenvolvam com total segurança para o trabalhador 

e terceiros. Sendo assim, em todo serviço executado em altura igual ou superior a 2 m deverá 

ser previsto sistema de proteção contra queda, que abrange os seguintes cuidados: 

 Todo procedimento de subida, movimentação e descida deve seguir o método 

100% conectado, adequado a cada situação de trabalho e devidamente orientado 

por profissional de segurança e/ou supervisores e fiscais de obra presentes no 

local; 

 Os trabalhadores deverão usar capacete de segurança, cinto de segurança tipo 

paraquedista, talabarte “Y”, calçado de segurança com solado de borracha, luva 

de couro e evitar roupas largas e soltas em altura elevada; 

 Os capacetes de segurança serão bem ajustados à cabeça, possibilitando a 

circulação de ar e serem seguros ao queixo junto à jugular; 

 Será empregado o talabarte “Y” com absorvedor de impacto de 1m, gancho de 

110 mm de abertura e fita de ancoragem com comprimento de 60 cm; 

 Os cintos de segurança serão sempre guardados e revisados; 

 Os trabalhadores deverão descer ou subir nas torres somente pelos pedaróis; 

 Será expressamente proibida a descida das torres deslizando nos estais; 

 Não deverá ser permitida a descida por corda e trava-queda direto do vão, entre 

torres, salvo em condição de emergência; 

 Escalada usando talabarte em “Y”. O procedimento consiste em escalar a 

estrutura sempre ancorado em um ponto, tanto em deslocamento vertical, como 
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horizontal, conforme mostrado na Figura 57 (A). O talabarte deverá ser fixado em 

local seguro, que sustente o peso do trabalhador, observando-se se não está 

preso em peças frouxas ou frágeis; 

 Escalada com instalação da linha de vida com talabarte em “Y” e uso de trava 

quedas. Primeiramente, enquanto uma equipe prepara o ferramental na base da 

torre, um trabalhador escala a torre usando talabarte em “Y”, levando a corda de 

linha de vida, sendo esta liberada por outro na base da torre Figura 57 (B). A corda 

linha de vida será ancorada na estrutura da torre, no local onde serão realizados 

os serviços, por meio de fita de alta resistência, com uma volta ao redor do perfil 

metálico e presa por mosquetão pelas duas pontas. Ao chegar à mísula, a corda 

linha de vida é ancorada na estrutura com estropo duplo e mosquetão de aço de 

40 kN, numa posição que facilite ao máximo a escalada da estrutura com trava 

quedas. Após a ancoragem da corda linha de vida na estrutura superior e na base 

da torre com um peso para mantê-la esticada, os demais trabalhadores sobem e 

descem a estrutura utilizando trava quedas, conforme ilustrado na Figura 57 (C); 

 
 

Figura 57: Escalada com talabarte “Y” (A) e escalada da torre com trava queda (C). (Fonte: ELETRONORTE). 

 

Com relação às montagens das estruturas, içar peças ou conjunto de peças também 

deverá seguir normas básicas de segurança, tais como: 
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 Para içar peças, ferramentas ou conjuntos pré-montados, serão utilizadas cordas 

apropriadas e acionadas pelos trabalhadores auxiliares de serviço em solo; 

 Os cabos (cordas) auxiliares usados para içar devem ser de material não condutor. 

Utilizar, de preferência, cordas de polipropileno 3/4” ou 7/8”; 

 Os cabos de aço, estropos para içar, ganchos e similares serão verificados 

diariamente. Os estropos precisam ser substituídos quando apresentarem 5% de 

fios partidos; 

 Os cabos não poderão ser submetidos a uma carga superior a 1/3 de sua carga 

de ruptura. 

 É proibido o uso de refugo de cabo para-raios; 

 O estaiamento provisório deverá ser feito através de “mortos” instalados 

convenientemente e resistentes aos esforços que deverão sustentar; 

 Os conjuntos de peças devem ser içados e/ou descidos entrelaçados lentamente 

e com corda. É expressamente proibido o lançamento direto de peças do alto das 

estruturas; 

 Os conjuntos de peças não devem ser movimentados sobre operários que 

estiverem trabalhando no solo, nem estes devem transitar debaixo de carga 

suspensa; 

 Não será permitido o estacionamento ou permanência de veículos debaixo das 

torres em montagem. Isso será feito a uma distância segura. 

 Para a montagem de estruturas autoportantes: 

 Os processos e métodos utilizados na montagem não devem submeter os 

componentes a esforços maiores que os especificados, ou que possam 

comprometer a estabilidade da estrutura; 

 Em terrenos com desnível acentuado, as torres devem ser montadas peça por 

peça; 

 Em terrenos uniformes, as torres podem ser montadas por seções no solo e depois 

içadas; 

 No início da montagem, quando as porcas recebem apenas o aperto inicial para 

manter a estrutura estável, especial atenção será dada para que as peças não 
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fiquem muito frouxas, sujeitas à vibração decorrente da ação de ventos. O aperto 

final será feito o mais rápido possível, utilizando-se torquímetros; 

 Todas as peças das seções horizontais devem estar montadas e ter os parafusos 

colocados antes que quaisquer peças das seções superiores sejam superpostas; 

 Os equipamentos de guindaste e acessórios serão inspecionados periodicamente 

para garantir a execução dos serviços com segurança; 

 O operador de guindaste deve seguir as orientações de uma única pessoa ao 

fazer qualquer movimentação de carga, tais como içar, abaixar ou translação. 

 Para montagem de estruturas metálicas estaiadas: 

 O local onde serão instaladas as praças para montagens das torres deverá ter 

solo aplanado, terreno regular e estar desimpedido de qualquer material; 

 Para montagem das estruturas no solo, devem ser utilizados calços de madeira 

apropriados e estáveis, para que as peças não sejam indevidamente solicitadas; 

 A estrutura só será içada quando todas as peças estiverem montadas no corpo 

dessa estrutura. 

 Quando as torres forem içadas, todos os esforços devem estar compatíveis com 

o recomendado pelo fabricante; 

 Quando não for possível a montagem das torres no solo, será montado o conjunto 

formado pelos mastros, vigas estais. No local da instalação da torre, as cruzetas 

e os suportes dos cabos para-raios devem ser montados separadamente e 

colocados na torre após o levantamento do conjunto (mastros, vigas e estais); 

 As estruturas devem ter seu aperto final nos parafusos e porcas, ainda em solo, 

utilizando torquímetro antes de serem içadas; 

 As estruturas devem ser levantadas com os estais já fixados; 

 Imediatamente após as estruturas serem içadas os estais devem ser tensionados. 

Montagem de torres metálicas próximas a linhas de transmissão ou de distribuição 

energizadas: 

 Todo equipamento utilizado na montagem será aterrado; 

 As peças da torre, seções pré-moldadas ou torres completas devem ser 

depositadas ao lado das fundações e o mais afastado possível e no lado oposto à 

linha energizada; 
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 Especial atenção será dada por um supervisor, orientando os operadores de 

guindaste e os montadores, para garantir que todos os cabos, equipamentos e 

peças da torre sejam mantidos aterrados e à distância da linha energizada; 

 O guindaste também será aterrado eletricamente. 

 Instalação da cadeia de isoladores: 

 Não deverá ser permitido o estacionamento ou permanência de veículos debaixo 

da torre. Eles devem parar a uma distância mínima de 10 metros da vertical de 

fixação de mísulas; 

 Quando peças forem içadas por cordas, será utilizado o sistema de arrevio, isto é, 

a corda deverá passar em uma roldana fixada no pé da torre, de forma que o 

puxamento da corda pelos operários seja no sentido horizontal, com utilização de 

“canga” para melhor distribuição do esforço; 

 Verificar antes de içar cadeias de isoladores se todos os seus componentes estão 

no lugar e se os parafusos, porcas, arruelas e contrapinos foram instalados 

corretamente; 

 As cadeias de isoladores serão içadas lentamente, tendo seu ponto de fixação 

entre o 3º e 4º isoladores da cadeia, deixando duas unidades livres para 

segurança e maior facilidade de encaixe na ferragem, no lado da estrutura; 

 Usar escada fixa ao montante da mísula para executar os serviços nas cadeias 

de isoladores; 

 Usar escada isolante, quando da proximidade de LTs energizadas; 

 Testar, antes de içar cada cadeia de isoladores, os freios e travas do guincho. 

8.5.5.1 LOGÍSTICA DE SAÚDE, TRANSPORTE E EMERGÊNCIA MÉDICA DAS FRENTES 

DE TRABALHO 

Dados os riscos de acidentes com a mão de obra que são inerentes a 

empreendimentos como o que aqui é considerado, é indispensável à implantação do 

Programa de Saúde e Segurança nas Obras, com os seguintes objetivos gerais: 

 Promover as condições de preservação da saúde e segurança de todos os 

empregados da obra; 

 Dar atendimento às situações de emergência; 
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 Ampliar o conhecimento sobre prevenção da saúde e de acidentes aos 

trabalhadores vinculados à obra; 

 Atender às normas do empreendedor. 

A estratégia desse programa é exigir da empreiteira os serviços necessários na área 

de saúde e segurança, assim como fiscalizar e avaliar, continuamente, a execução desses 

serviços.  

Definem-se como objetivos estratégicos: 

 Estabelecer procedimentos e orientar a provisão de recursos materiais e humanos 

a serem utilizados em segurança, assistência à saúde e emergências médicas, 

visando evitar danos físicos, preservar vidas e propiciar o adequado atendimento 

nas diversas etapas da obra; 

 Definir diretrizes para atuação da empreiteira no controle de saúde dos seus 

empregados, garantindo a aplicabilidade do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional - NR-7, do Ministério do Trabalho; 

 Prever ações gerais de educação e saúde que minimizem os impactos 

socioculturais sobre a ocorrência de acidentes e agravos à saúde dos 

trabalhadores envolvidos e à comunidade local; 

 Exigir uma estrutura organizacional da empreiteira para atendimento e 

coordenação das emergências, primeiros socorros e controle de saúde; 

 Estabelecer os recursos locais de assistência à saúde e de remoção das vítimas 

de acidentes. 

O escopo dessas diretrizes prevê que a empresa elabore e execute um plano de 

atuação em segurança e medicina do trabalho, onde esteja definida sua política de atuação 

quanto aos procedimentos de saúde e segurança na obra. Esse plano deverá ser estruturado 

com base no Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), 

atendendo à NR-4, tendo como atribuições principais: 

 Elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO, segundo a NR-7, com as avaliações clínicas e exames admissionais, 

periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de função, demissionais e exames 

complementares diversos, mantendo os registros dos empregados; 

 Elaborar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, segundo 

a NR-9, verificando as hipóteses de acidentes nesse tipo de obra; 
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 Elaborar e implementar o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

na Indústria de Construção (PCMAT), segundo a NR-18, executando ações de 

educação e treinamento para todos os empregados, em diversos temas, nos quais 

os riscos de acidentes ou acontecimentos na obra sejam previsíveis, tais como 

saúde, higiene e primeiros socorros; prevenção de doenças infecciosas e 

parasitárias; combate ao alcoolismo, tabagismo e drogas; acidentes com animais 

peçonhentos; riscos de natureza física, química e biológica. 

Deverá ser criada, caso exigível, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 

CIPA, segundo a NR-5, a qual se reunirá periodicamente e elaborará o Mapa de Riscos 

Ambientais e definirá os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), segundo a NR-6, 

cuidando para que sejam mantidos estoques de reposição. 

Deverá ser elaborado um Plano de Contingência para Emergências Médicas e 

Primeiros Socorros, incluindo a implementação de convênios com os serviços hospitalares 

das cidades mais próximas à obra, garantindo o pronto atendimento de casos emergenciais, 

quando a remoção for necessária. 

A meta desse programa é, portanto, estruturar serviços de segurança industrial e de 

saúde, atendendo à rotina de prevenção e controle de casos emergenciais. 

8.5.6 CRONOGRAMA FÍSICO E CUSTO GLOBAL DO PROJETO 

O cronograma físico apresentado no Contrato de Concessão N° 22/2017 - ANEEL 

discrimina todas as etapas de implantação do empreendimento, abrangendo a elaboração do 

projeto básico, assinatura de contrato, declaração de utilidade pública, licenciamento 

ambiental, aquisição de equipamentos e material, obras civis, montagem e comissionamento, 

totalizando 60 meses até a operação comercial. 

8.5.6.1 CUSTO GLOBAL - SUBESTAÇÕES 

O custo global estimado para a implantação das SEs é de R$ 449.996.707,52. 

8.5.6.2 CUSTO GLOBAL - LINHAS DE TRANSMISSÃO  

O custo global estimado para a implantação das LTs é de R$ 1.251.559.799,93. 
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8.5.6.3 CRONOGRAMA DO EMPREENDIMENTO 

 
Figura 58: Cronograma físico geral do empreendimento. 
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Figura 59: Cronograma físico para LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra/Guaíra-Sarandi/Sarandi-Londrina. 
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8.5.7 ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

O período de construção das LTs Foz do Iguaçu-Guaíra, Guaíra-Sarandi e Sarandi-

Londrina é estimada em 24 meses, assim como o período estimado para concluir a fase de 

construção das Subestações. 

A programação e o planejamento das atividades de construção e montagem englobam 

as obras de infraestrutura de apoio (áreas de armazenamento, canteiros de obras, acessos, 

etc.) e as obras principais de instalação e montagem das LTs e SEs. 

A construção das LTs consiste em uma sequência de atividades, envolvendo 

inicialmente a mobilização de serviços preliminares e posteriormente a efetiva construção e 

montagem. 

8.5.7.1 ACESSOS 

As vias destinadas ao tráfego de veículos para transporte de equipamentos pesados 

deverão ter características como largura, raio de curva, declividade máxima, carga por eixo, 

etc., fixadas de acordo com os requisitos dos veículos e peso dos equipamentos a serem 

transportados, obedecendo aos valores mínimos da pista e da faixa livre nos trechos retos de 

4m e 6m, respectivamente. 

As faixas destinadas ao tráfego de veículos para transporte de equipamentos de menor 

porte, como componentes de disjuntores e seccionadores, TPCs, TCs e para-raios, deverão 

ter largura mínima de 2,5m, dimensionada para suportar cargas de até 5tf (50kN) por roda. 

Em ambos os casos, serão fixados no projeto afastamentos adequados em relação às partes 

vivas dos equipamentos, quando for permitida a passagem de veículos sem interrupção prévia 

de energia. 

Para o dimensionamento da base da pavimentação, serão feitos ensaios de Índice 

Suporte Califórnia (CBR) em pontos predeterminados das camadas superficiais do greide. 

O tipo de pavimentação das vias seguirá solução semelhante à da pavimentação 

existente, com as adaptações necessárias para atender às novas cargas e tipos de veículos 

previstos para os setores ampliados. 

Os trechos de vias de acesso e vias internas existentes que ficarem sujeitos ao tráfego 

de veículos para transporte de equipamentos maiores do que aqueles para os quais foram 

projetados serão adaptados às novas condições de utilização. 

Se for necessário, os serviços de melhoria compreenderão: 

 Aumento de raios de curvatura; 
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 Alteração do greide, com a finalidade de reduzir a declividade das rampas; 

 Correção de taludes de cortes e aterros; 

 Recomposição da drenagem; 

 Regularização do leito, reforço do subleito, execução das bases e sub-bases; 

 Pavimentação. 

Todas as vias projetadas ou modificadas deverão ter seção transversal abaulada, com 

caimento mínimo de 1% para as sarjetas e caimento mínimo longitudinal de 0,5% da linha de 

sarjeta no sentido dos bueiros. 

No momento já foi identificada a necessidade de abertura de alguns novos acessos, 

no entanto, a manutenção dos acessos existentes, assim como o reforço de pequenas pontes, 

conservação de bueiros, mata-burros e cancelas, será priorizada.  

Para os novos acessos, deve-se respeitar às normas de acordo com sua classificação, 

impactando o mínimo possível o ambiente local, mantendo o cuidado para o adequado 

escoamento de água, a fim de evitar erosão. A malha viária do local pode ser observada nos 

Mapas de Sistema Viário de cada trecho. 

 
Figura 60: Mapa do sistema viário para a LT 525 kv Foz do Iguaçu-Guaíra CD e instalações associadas. 
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Figura 61: Mapa do sistema viário para a LT 525 kv Guaíra-Sarandi CD e instalações associadas. 

 
Figura 62: Mapa do sistema viário para a LT 525 kv Sarandi-Londrina CD e instalações associadas. 
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8.5.7.2 CANTEIROS DE OBRAS 

Estão previstos canteiros de obras principais nas seguintes regiões: Guraíra e 

Diamante do Oeste (L1 – F/G), Umuarama (L2 – G/S) e Londrina (L3 – S/L). Entretanto, a 

disponibilidade de outros locais já utilizados com esse objetivo (canteiros de obras 

secundários), também serão verificados. Podemos citar o exemplo do município de Iporã, que 

possui estrutura e mão-de-obra qualificada por outro empreendimento elétrico, recentemente 

implantado na região de Guaíra. 

As diretrizes gerais para localização e operação de canteiros são as seguintes: 

 A localização dos canteiros centrais priorizará os aspectos relevantes levantados 

nos estudos ambientais (meio antrópico, em especial); 

 Os canteiros serão localizados nas proximidades de cidades, objetivando causar 

o mínimo de impacto e facilitar o transporte de material por estradas estruturadas, 

bem como o transporte diário da mão de obra até as frentes de trabalho e para 

fora delas em suas horas de lazer; 

 Será evitada a implantação de canteiros próximos a reservas florestais, unidades 

de conservação e áreas com remanescentes florestais, em especial Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e demais áreas especialmente protegidas, 

escolas, creches, centros de saúde e hospitais, comunidades (principalmente 

tradicionais) áreas exclusivamente residenciais e/ou densamente povoadas, 

áreas com declividades acentuadas, próximas a corpos hídricos, áreas alagadas 

ou sazonalmente inundáveis; 

 A área a ser utilizada deve, preferencialmente, já ter sido impactada. Será prevista 

também a possibilidade de se reaproveitar a infraestrutura instalada quando as 

obras terminarem; 

 O local de cada área a ser escolhida deve ter como requisitos básicos o tipo de 

solo e acessos compatíveis com o porte dos veículos/equipamentos e com a 

intensidade do tráfego. Será dotado de sinalização de trânsito e drenagem 

superficial, com um plano de manutenção e limpeza periódica da área; 

 Será priorizado o recrutamento de mão de obra local, 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.). Esse procedimento 

contribui também para evitar a transmissão de doenças e para minimizar o 

aumento dos casos de prostituição e violência, entre outros problemas; 
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 Nas regiões próximas a cidades com infraestrutura a localização não deve 

interferir no sistema viário e de saneamento básico, sendo necessário contatar a 

prefeitura, órgãos de trânsito, segurança pública, sistema hospitalar, 

concessionárias de água, esgoto, energia elétrica, telefone, etc., para qualquer 

intervenção em suas áreas e redes de atuação, em face da implantação dos 

canteiros de obras; 

 Os efluentes gerados pelos canteiros de obras não devem ser despejados 

diretamente nas redes de águas pluviais e de águas servidas sem que haja 

aprovação prévia da gestão ambiental do empreendedor, em conjunto com os 

órgãos públicos do município. O lançamento na rede pública somente pode ser 

aprovado caso exista tratamento adequado de esgoto urbano; 

 Não existindo infraestrutura devem ser previstas instalações completas para o 

tratamento dos efluentes sanitários e águas servidas, atendendo aos requisitos da 

Norma NBR 7.229/93 (Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques 

Sépticos), incluindo a disposição dos efluentes e o lodo sedimentado, objetivando 

preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o conforto e a segurança dos 

habitantes locais; 

 Quanto aos resíduos oriundos das oficinas mecânicas (águas oleosas), das 

lavagens e lubrificação de equipamentos e veículos, será prevista a construção 

de caixas coletoras e de separação dos produtos para posterior remoção do óleo 

em caminhões ou dispositivos apropriados. Todos os resíduos devem ser 

adequadamente tratados e dispostos; 

 Os canteiros devem contar com equipamentos adequados, de forma a minimizar 

a emissão de ruídos e gases e diminuir a poeira (caminhão-pipa); 

 O tráfego de caminhões e de equipamentos pesados deve se restringir aos 

horários em que causem a menor perturbação possível na vida cotidiana da 

população; 

 Os canteiros devem contar com sistema próprio de coleta e disposição de 

resíduos, ou onde haja sistema público de coleta e disposição, se deve negociar 

com o órgão competente para a utilização desse sistema; 

 Os canteiros também serão dotados de serviços médicos próprios prestados no 

ambulatório instalado e equipado com ambulância, material e instrumentos 

necessários ao atendimento de primeiros socorros e consultas. 
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8.5.7.2.1 Abastecimento de Água 

Caso não tenha abastecimento público ou poço já existente, a água potável será 

captada de poços artesianos perfurados na área de localização dos canteiros. Para tanto, os 

principais procedimentos são: 

 Atestar a potabilidade da água consumida nos canteiros das subestações, através 

de laboratório idôneo (Portaria 518/GM/2004 do Ministério da Saúde), caso não 

seja suprida pela rede de abastecimento urbana; 

 Caso seja necessário manipular qualquer produto químico para o tratamento e/ou 

desinfecção da água a ser utilizada, assegurar-se de seu manuseio, 

armazenamento e transporte, evitando riscos ao meio ambiente, de uma forma 

geral, e às pessoas e animais, em particular; 

 Proteger todo o sistema de abastecimento de água contra contaminação, 

especialmente caixas d’água e poços, por meio da localização adequada, de 

cercas, sobre-elevações e obras similares. 

8.5.7.2.2 Esgotamento Sanitário Doméstico e Industrial 

Os canteiros de obra serão dotados de fossa séptica, caso não apresentem sistema 

de recolhimento de esgoto público. 

 Não se deverá ligar o sistema de esgotamento sanitário aos sistemas de 

drenagem de águas pluviais; 

 Deverá ser obtida aprovação da concessionária local para os locais de disposição 

final; 

 Sempre que possível serão disponibilizados banheiros químicos nas frentes de 

obra. Na impossibilidade, poderão ser utilizadas tendas higiênicas instaladas 

sobre fossa seca. As fossas secas serão escavadas e o material retirado da 

escavação deverá ser separado para posterior cobertura dessa escavação; 

 As tendas higiênicas deverão dispor de vasos sanitários e lavatórios, água limpa 

e papel higiênico e deverão possuir recipiente para coleta de lixo; 

 Após o término das obras no local, a fossa seca deverá ser 

estabilizada/desinfetada com aplicação de cal virgem. Após o lançamento da cal, 

a matéria orgânica deverá ser recoberta com o material de escavação. A camada 

de terra deverá ser de, no mínimo, 50 cm de altura. 
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8.5.7.2.3 Equipamentos e Materiais de Construção 

Os principais materiais de construção civil industrializados a serem utilizados nas 

obras das LTs e na implantação da SEs, tais como cimento, vergalhões de aço, perfis de aço 

para estacas, tintas e solventes, virão diretamente de centros industriais, sendo distribuídos 

dos canteiros principais para os locais de aplicação. Os materiais primários como areia, brita 

ou seixo rolado e madeira aparelhada serão adquiridos de fornecedores locais. 

Quanto aos equipamentos de construção, serão empregados tratores, 

motoniveladoras, valetadeiras, pás carregadeiras, carretas e caminhões, utilizados nas etapas 

de terraplenagem, abertura de cavas de fundações, nivelamento e transporte em geral. Na 

montagem de equipamentos, serão usados guindastes autotransportados. No lançamento e 

emenda dos cabos das LTs, serão necessários guinchos, tensionadores, prensas hidráulicas 

e roldanas, entre outros. Poderão ainda ser necessários equipamentos auxiliares: 

compressores, rompedores, bombas de esgotamento, vibradores para concreto, bate-

estacas, etc. 

A mobilização da mão de obra, material e insumos e a remoção e destinação de 

resíduos serão feitas por transporte rodoviário. 

 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  

8.6.1 INTERVENÇÕES NO AMBIENTE NATURAL 

Entre as principais atividades previstas na fase de operação destacam-se a 

manutenção de caminhos e vias de acesso, a limpeza do pátio onde estão instalados os 

equipamentos, limpeza da faixa de serviço, incluindo possíveis podas de árvores na faixa de 

servidão, manutenção das fundações e do aterramento das torres e o tratamento de efluentes 

das subestações, conforme a legislação em vigor. 

8.6.2 FONTES DE DISTÚRBIOS E INTERFERÊNCIAS 

A garantia de que as interferências eletromagnéticas estarão dentro dos limites 

aceitáveis é obtida desde o projeto básico do empreendimento, onde estes critérios são 

mandatários para o dimensionamento da faixa de servidão da LT, para atender estes critérios: 

Os critérios básicos a serem atendidos são listados abaixo: 

 Gradiente superficial: o gradiente superficial máximo (Gmáx) será limitado de 

modo a garantir que os condutores e ferragens associadas não apresentarão 
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corona visual em 90% do tempo, para as condições atmosféricas predominantes 

na região atravessada pela LT, sendo que os valores obtidos foram:  

 LT Foz do Iguaçu-Guaíra  

Gcrt = 20,73 kV/cm > Gmáx = 16,97 kV/cm 

 LT Guaíra-Sarandi  

Gcrt = 20,34 kV/c > Gmáx = 16,97 kV/cm 

 LT Sarandi-Londrina  

Gcrt = 19,95 kV/c > Gmáx = 16,97 kV/cm 

Ou seja, o gradiente crítico para as três LTs é superior ao gradiente máximo nas fases, 

indicando que não deverá ocorrer corona visual em 90% do tempo, para as condições 

atmosféricas predominantes na região atravessada pelas LTs. 

a) Rádio interferência (RI): para o nível mínimo (RImax) de sinal especificado pelo 

DENTEL a relação sinal/ruído, no limite da faixa de servidão, será igual ou superior 

a 24 dB, para 50% das condições atmosféricas que ocorrem no ano. 

O sinal adotado para o cálculo será o nível mínimo de sinal na região atravessada 

pelas LTs, conforme legislação pertinente. Baseado no critério acima e adotando 

um sinal de 66 dB a 1 MHz, obtém-se o nível máximo de rádio interferência 

admissível no limite da faixa de servidão em pelo menos 50% de todos os tempos 

de um ano. 

RImax ≤ (66  - 24) dB, ou seja: Nível máximo de rádio interferência no limite da 

faixa de servidão: RImax ≤ 42 dB 

Os valores de rádio interferência em um eixo transversal às linhas de transmissão 

foram calculados pelo programa EFCOCA.  E após os ajustes necessários 

resultou em:  

 LT Foz do Iguaçu-Guaíra: 

RILT = 40,0 dB 

 LT Guaíra-Sarandi: 

RILT = 39,8 dB 

 LT Sarandi-Londrina:  

RILT = 40,1 dB 
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Como pode ser constatado o valor de rádio interferência no limite da faixa de 

servidão tem 50% de probabilidade de não ser excedido, considerando-se o tempo 

todo do ano, atende ao critério estabelecido no Edital (< 42 dB). 

b) Ruído audível: sob chuva fina (< 0,00148 mm/min) ou névoa com 4 horas de 

duração ou após 15 minutos de chuva o ruído audível no limite da faixa de 

servidão, será inferior ou, no máximo, igual a 58 dBA. 

Os valores do ruído audível em um eixo transversal às linhas de transmissão foram 

calculados pelo programa EFCOCA, para as condições Foul L50 e Foul L5. 

Os valores obtidos para o ruído audível no limite das faixas de servidão são de: 

 50,59 dbA – LT Foz do Iguaçu-Guaíra; 

 50,53 dbA - LT Guaíra-Sarandi; 

 50,64 dbA - LT Sarandi-Londrina; 

Que se encontram abaixo do valor limite estipulado. 

c) Campo elétrico e campo magnético: para o carregamento máximo do condutor 

para os regimes de operação (longa duração) e emergência (curta duração), no 

interior e no limite da faixa de servidão, a 1,5 m de altura do nível do solo, os níveis 

de referência para os campos elétricos e magnéticos são: 

Faixa CAMPO ELÉTRICO (KV/M) CAMPO MAGNÉTICO (T) 

Limite da Faixa 4,17 200 

Interior da Faixa 8,33 1000 

 

Sendo os resultados obtidos para o campo elétrico e magnético os abaixo descritos: 

 LTs Foz do Iguaçu-Guaíra, Guaíra-Sarandi e Sarandi-Londrina 

Local INTERIOR DA FAIXA LIMITE DA FAIXA 

Locais Acessíveis a Máquinas Agrícolas 7,35 kV/m 1,15 kV/m 

 

Campo magnético: 

 LT Foz do Iguaçu-Guaíra 

Faixa ICD = 3985 A 

Limite da Faixa 13,46 T 

Interior da Faixa 65,92 T 
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 LT Guaíra-Sarandi 

Faixa ICD = 3985 A 

Limite da Faixa 13,02 T 

Interior da Faixa 65,92 T 

 

 

 LT Sarandi-Londrina 

Faixa ICD = 3985 A 

Limite da Faixa 13,93 T 

Interior da Faixa 65,92 T 

 

8.6.3 TIPOS DE ACIDENTES DE POSSÍVEL OCORRÊNCIA 

A inspeção periódica de manutenção das LTs deverá ser realizada por via terrestre, 

utilizando-se as vias de acesso construídas para a obra. É proibido o trabalho em área 

energizada quando estiver chovendo, ventando forte, com a presença de névoa ou umidade 

relativa do ar superior a 70%. 

Os serviços de manutenção preventiva (periódica) e corretiva (restabelecimento de 

interrupções) caberão às equipes das concessionárias responsáveis pela operação. Essas 

equipes trabalham em regime de plantão e, normalmente, estão alocadas em escritórios 

regionais das concessionárias, em condições de atender prontamente às solicitações. 

Nas inspeções das LTs, serão observadas as condições de acesso às torres e também 

a situação da faixa de servidão, visando preservar as instalações e a operação do sistema, 

com destaque para os itens a seguir relacionados: 

Estradas de acesso: 

 Focos de erosão; 

 Drenagem da pista; 

 Condições de trafegabilidade; 

 Manutenção de obras de arte correntes; 

 Manutenção de porteiras e colchetes; 

 Outros aspectos relevantes. 

Faixa de servidão: 

 Cruzamentos com rodovias; 



    
 

214 

Volume I - Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra / Guaíra-Sarandi / Sarandi-Londrina 

 Tipos de atividades agrícolas praticadas; 

 Construções de benfeitorias; 

 Controle da altura da vegetação na faixa de servidão e nas áreas de segurança; 

 Manutenção das estruturas das torres; 

 Preservação da sinalização (telefones de contato, em casos emergenciais); 

 Anormalidades nas instalações. 

Com inspeções técnicas, será possível evitar acidentes e, quando necessário, 

providenciar as intervenções corretivas, conforme exemplos apresentados na Tabela 26. 

Tabela 27: Possíveis acidentes relacionados ao empreendimento nas fases de operação e manutenção, suas consequências, 
métodos e meios de intervenção. 

EVENTO CAUSA CONSEQUÊNCIA RECOMENDAÇÃO 

Possíveis danos nos 
para-raios e sistemas de 

aterramentos 
Descargas Atmosféricas. Lesões, queimaduras ou 

morte. 

Avaliar a necessidade de estudos 
de incidências de descargas 

atmosféricas para a área, 
otimizar os sistemas de para-

raios, o Sistema de Proteção por 
Descargas Atmosféricas (SPDA) e 
aterramentos de cercas, a fim de 

minimizar o risco. 

Oxidação e presença de 
corrosão da superfície 

metálica ao pé da 
estrutura da torre 

Ações do tempo ou vida 
útil. 

Falha de proteção do 
sistema. 

Monitorar, inspecionar e 
promover ação preventiva de 

manutenção dos sistemas. 

Queda da torre e/ou dos 
cabos, provocada por 

colapso devido a desgaste 
da oxidação/corrosão. 

Incidentes ou acidente 
com terceiros, 

provocados pela queda 
da torre e dos cabos de 

LT. 

Executar a manutenção urgente 
nas torres que apresentarem este 

dano. Promover ações de 
inspeção periódica e contínua, 

quando for o caso, nas estruturas 
da LT. 

Benfeitorias 
(ocupações) na Faixa de 

Segurança da LT 

Rompimento de cabos 
energizados. 

Lesões, queimaduras e 
morte. 

Prover gestão de riscos e ações 
integradas para a desocupação 

da faixa de segurança da LT. 

Queda de equipamentos e 
peças. 

Danos materiais ao 
sistema e às ocupações 

na faixa de LT. 

Prover gestão de riscos e ações 
integradas para a desocupação 

da faixa de segurança da LT. 

Queda da Torre. 
Lesões, queimaduras e 
morte, além de danos 

materiais. 

Promover ações junto à 
população e escolas da região, a 
fim de alertá-las para o controle 

do risco. 

Obstrução ao acesso das 
torres da LT. 

Falta de acesso para 
inspeção e manutenção. 

Promover a desocupação, 
principalmente ao pé das torres 
para acessos. Prover gestão de 

riscos e ações integradas 
imediatas para a desocupação da 

faixa de segurança de LT. 
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EVENTO CAUSA CONSEQUÊNCIA RECOMENDAÇÃO 

Empinar pipas inclusive 
com o uso do cerol. 

Linha se enrola aos fios e 
causa curto-circuito, com 
rompimento dos cabos. 

Queda dos cabos ao solo, 
provocando lesões, 

queimaduras morte. 

Promover ações como 
campanhas publicitárias e outras 

junto à população e escolas da 
região, como reuniões, panfletos, 
palestras, a fim de alertá-los para 
controle do risco e implementar 

medidas proibitivas de soltar 
pipas próximo às redes elétricas. 

Falha nos estais 
(bambeamento, 
rompimento por 

vandalismo na soltura 
das conexões e dos 

cabos). 

Rompimento e queda de 
cabos ao solo. 

Lesões, queimaduras e 
morte. 

Prover gestão de riscos e ações 
integradas para a desocupação 
imediata da faixa de segurança 

da LT. 

Flambagem da torre. 
Danos materiais ao 

sistema e às ocupações 
na faixa de LT. 

Ação imediata após detectar o 
ponto de torre flambada, para 
isolar o risco e dar manutenção 

Queda da torre. 
Acidente com lesões, 
queimaduras e danos 

materiais. 

Promover ações junto à 
população, escolas da região a 

fim de alertá-los dos riscos. 

Vandalismo em escalar 
as torres da LT Desconhecimento do risco. 

Queda da estrutura com 
fraturas, lesões, choque 
elétrico, queimaduras, 

podendo ser fatal. 

Promover ações junto à 
população e escolas da região, 

com reuniões, panfletos, 
palestras, a fim de alertá-los dos 
riscos, além de instalar placas de 

advertência e proibitivas, 
alertando do risco. 

 

8.6.4 PRINCIPAIS RESTRIÇÕES AO USO DA FAIXA DE SERVIDÃO 

A tabela a seguir apresenta as principais restrições referentes ao uso da faixa de 

servidão do empreendimento. 

Tabela 28: Usos e restrições da faixa de servidão. 

USO RESTRIÇÕES DAS ÁREAS DA FAIXA DE SERVIDÃO 

Benfeitorias 
utilizadas como 

Moradia 

Não são permitidas construções de madeira, de alvenaria ou outros materiais que mantenham 
pessoas permanente ou temporariamente ou com a mesma permanência das já existentes nas áreas 

A, B e C, pois há risco de efeitos elétricos, como choque por indução ou efeitos mecânicos, como 
queda de estruturas. 

Áreas de 
Recreação, 
Industrial, 

Comercial e 
Cultural 

Atividades como parques de diversão, quadras de esporte, estacionamentos, feiras em geral, circos, 
exposições e outros são proibidas nas áreas A, B e C, devido ao grande número de pessoas e à 

preocupação com a segurança. 

Benfeitorias 
associadas às 

Atividades 
Agrícolas e 
Pecuárias 

Benfeitorias rústicas de pequeno porte, construídas com materiais como madeira, bambu ou 
alvenaria, em que a presença de pessoas é esporádica, poderão ser permitidas nas áreas B ou C, 

desde que não estejam sob um ou mais condutores. Essa definição será feita após avaliação técnica 
e autorização expressa da equipe técnica do empreendedor. Benfeitorias de porte médio a grande, 

onde são desenvolvidas atividades que exigem a permanência de pessoas, no mínimo, durante o dia, 
não são permitidas nas áreas A, B e C. 
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USO RESTRIÇÕES DAS ÁREAS DA FAIXA DE SERVIDÃO 

Atividades 
Agrícolas 

Plantações de culturas com altura máxima de 3m são permitidas nas regiões C e/ou B, desde que os 
processos de colheita não violem as distâncias de segurança. Na área A, estarão sujeitas a prejuízos 

em razão de possível tráfego de veículos, durante as inspeções e manutenções. 
Para os casos de culturas que utilizam máquinas de médio e grande porte na plantação e colheita, a 

altura dessas máquinas será avaliada em relação à altura dos cabos nos vãos onde estão sendo 
utilizadas. 

Hortas 
Comunitárias 

Poderão ser instaladas nas áreas B e C, desde que seja apresentado um projeto para a análise da 
equipe técnica do empreendedor e tenha uma autorização expressa desta. 

Cultura de Cana de 
Açúcar 

Os canaviais caracterizam-se por estarem periodicamente sujeitos a queimadas, o que pode 
provocar desligamentos das linhas. Por isso, de maneira geral, não é permitida a permanência desse 

tipo de cultura nas faixas das linhas de transmissão. 

Instalações 
Elétricas e 

Mecânicas em 
Propriedades 

Rurais 

Caracterizam-se como conjuntos de equipamentos e/ou acessórios que compõe uma determinada 
instalação (casa de bombas, pequenas usinas motores, etc.). Devido às suas características, utilizadas 

para apoio de fazendas e similares, essas benfeitorias somente são permitidas nas áreas “B” e “C”, 
devidamente aterradas e após autorização expressa da equipe técnica do empreendedor. 

Depósito de 
Madeiras 

Inflamáveis e/ou 
Explosivos 

Por causa do risco de explosão, não serão permitidos depósitos de madeiras inflamáveis ou 
explosivos dentro da faixa de segurança. 

Loteamentos 
A área da faixa de servidão das linhas é considerada não edificável. Os loteamentos nas áreas laterais 

às faixas de servidão poderão existir, desde que seus projetos sejam analisados e aprovados pela 
equipe técnica do empreendedor. 

Áreas Verdes 
Podem ser implantadas nas faixas, desde que se constituam em locais com finalidade 

exclusivamente paisagística, e subdivididas de tal forma que não atraiam pessoas ou transformem o 
local em área de esporte e/ou lazer. 

Delimitadores de 
Áreas 

A construção de delimitadores como muros, cercas de arame e cercas metálicas, entre outros, é 
permitida desde que a altura de segurança em relação aos cabos condutores seja mantida. O 

delimitador não pode impedir a entrada dos funcionários e nem a execução da manutenção da LT. 

Ruas, redes de 
água, rede elétrica 
e de comunicação 

Os cruzamentos ou paralelismos de ruas, redes de água, rede elétrica e de comunicação com a faixa 
de servidão das linhas são permitidos desde que analisados e aprovados expressamente pela equipe 

técnica do empreendedor. 
Cercas elétricas não são permitidas na faixa de servidão. 

Atividades de 
“Pesque Pague” 

Essas atividades geram aglomeração de pessoas, além do perigo no lançamento do fio da vara de 
pescar (molhado) próximo dos cabos. Portanto, de modo geral, esse tipo de benfeitoria não é 

permitido. Nos casos onde a topografia é favorável à segurança e o local está devidamente 
delimitado e advertido, esta atividade pode ser permitida, entretanto tal permissão será concedida 

pela equipe técnica do empreendedor. 

Açudes 
São permitidos desde que haja distância de segurança entre os cabos na condição de máxima 

temperatura e a lâmina d’água na condição de maior cheia. Se existir a possibilidade de pesca no 
local, essa permissão será concedida pela equipe técnica do empreendedor. 

Exploração de 
jazidas e serviços 
de terraplenagem 

Será autorizada somente mediante apresentação de projeto específico, que deverá ser analisado e 
aprovado pela equipe técnica do empreendedor. 

Instalações 
especiais 

Os casos não abordados nos itens anteriores devem ser analisados pela equipe técnica do 
empreendedor. 
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8.6.5 ACESSOS PERMANENTES 

São os acessos utilizados na fase de instalação do empreendimento que também 

serão usados na fase de operação, tanto para acesso das máquinas quanto dos profissionais 

necessários à manutenção das estruturas das torres e cabos.  

Ressalta-se, que nos trechos de paralelismo com outras LTs serão utilizados os 

acessos já existentes tanto para instalação quanto para operação e manutenção. 

8.6.6 CONTINGENTE DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIO 

A finalização das obras determinará a diminuição da oferta de trabalho, tornando 

irreais as possibilidades de absorção de mão de obra local, já que a operação e a manutenção 

das Linhas de Transmissão geram poucos postos de trabalho que, em sua maioria, serão 

ocupados por pessoal qualificado. 
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ANEXOS 

ASPECTOS LOCACIONAIS 

ACESSO À ÁREA E MUNICÍPIOS INTERCEPTADOS PELO EMPREENDIMENTO 

Localização, Vias próximas e Municípios atingidos pela LT 525 kV Foz do Iguaçu-

Guaíra e instalações associadas 

Mapa Político-Administrativo da região de implantação da LT 525 kV Foz do Iguaçu-

Guaíra e instalações associadas 

Localização, Vias próximas e Municípios atingidos pela LT 525 kV Guaíra-Sarandi e 

instalações associadas 

Mapa Político-Administrativo da região de implantação da LT 525 kV Guaíra-Sarandi 

e instalações associadas 

Localização, Vias próximas e Municípios atingidos pela LT 525 kV Sarandi-Londrina e 

instalações associadas 

Mapa Político-Administrativo da região de implantação da LT 525 kV Sarandi-

Londrinae instalações associadas 

BACIAS HIDROGRÁFICAS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS 

Bacias hidrográficas do Estado do Paraná 

Bacias hidrográficas incidentes sobre a área de influência da LT 525 kV Foz do Iguaçu-

Guaíra - Bacia do Rio Paraná 3 

Bacias hidrográficas incidentes sobre a área de influência da LT 525 kV Guaíra-Sarandi 

- Bacias dos rios Piquiri e Ivaí 

Bacias hidrográficas incidentes sobre a área de influência da LT 525 kV Sarandi-

Londrina - Bacias dos rios Pirapó e Tibagi 
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COBERTURA VEGETAL 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra (1/5) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra (2/5) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra (3/5) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra (4/5) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra (5/5) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi (1/6) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi (2/6) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi (3/6) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi (4/6) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi (5/6) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Guaíra-Sarandi (6/6) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Sarandi-Londrina (1/2) 

Cobertura vegetal existente no trecho da LT 525 kV Sarandi-Londrina (2/2) 

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra (1/3) 

Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra (2/3) 

Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra (3/3) 

Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Guaíra-Sarandi (1/4) 

Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Guaíra-Sarandi (2/4) 

Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Guaíra-Sarandi (3/4) 

Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Guaíra-Sarandi (4/4) 

Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Sarandi-Londrina (1/2) 

Alternativas locacionais do traçado LT 525 kV Sarandi-Londrina (2/2) 
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

Delimitação das Áreas de Influência na LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra 

Delimitação das Áreas de Influência na LT 525 kV Guaíra-Sarandi 

Delimitação das Áreas de Influência na LT 525 kV Sarandi-Londrina 

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Localização do empreendimento e vias de acesso - Lote 1 

Subestação de Foz do Iguaçu 

Subestação de Guaíra 

Subestação de Sarandi 

Subestação de Londrina 

SISTEMA VIÁRIO 

Mapa do sistema viário para a LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra 

Mapa do sistema viário para a LT 525 kV Guaíra-Sarandi 

Mapa do sistema viário para a LT 525 kV Sarandi-Londrina 

CRONOGRAMAS DO EMPREENDIMENTO 

Cronograma Físico Geral do Empreendimento - Lote 1 

Cronograma Físico para LT 525 kV Foz-Guaíra/Guaíra-Sarandi/Sarandi-Londrina 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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LOCALIZAÇÃO E ACESSO À ÁREA 

Mapa de Localização, Vias Próximas e Municípios Atingidos pelo Empreendimento 

Mapa Político-Administrativo  
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BACIAS HIDROGRÁFICAS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS 

Bacias Hidrográficas do Estado do Paraná 

Bacias hidrográficas incidentes sobre a área de influência da LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra 

- Bacia do Rio Paraná 3 

Bacias hidrográficas incidentes sobre a área de influência da LT 525 kV Guaíra-Sarandi - 

Bacias dos rios Piquiri e Ivaí 

Bacias hidrográficas incidentes sobre a área de influência da LT 525 kV Sarandi-Londrina - 

Bacias dos rios Pirapó e Tibagi 
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COBERTURA VEGETAL 

Uso e Ocupação do Solo para o empreendimento 
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ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Alternativas Locacionais do Traçado das Linhas de Transmissão 
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra e instalações associadas 

LT 525 kV Guaíra-Sarandi e instalações associadas 

LT 525 kV Sarandi-Londrinae instalações associadas 
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Localização do empreendimento e vias de acesso - Lote 1 

Subestação de Foz do Iguaçu 

Subestação de Guaíra 

Subestação de Sarandi 

Subestação de Londrina 
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SISTEMA VIÁRIO 

Mapa do sistema viário para a LT 525 kv Foz do Iguaçu-Guaíra 

Mapa do sistema viário para a LT 525 kv Guaíra-Sarandi 

Mapa do sistema viário para a LT 525 kv Sarandi-Londrina 
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CRONOGRAMAS DO EMPREENDIMENTO 

Cronograma Físico Geral do Empreendimento - Lote 1 

Cronograma Físico para LT 525 kV Foz-Guaíra/Guaíra-Sarandi/Sarandi-Londrina 
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
33406         01/07/2018 01/07/2018 01/10/2018

Dados básicos:
CPF: 584.784.859-53

Nome: LELLA REGINA CURT BETTEGA

Endereço:
logradouro: RUA RÔMULO CÉSAR ALVES

N.º: 405 Complemento: CASA

Bairro: SANTA FELICIDADE Município: CURITIBA

CEP: 82410-230 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-15 outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-20 Engenheiro Florestal
Coordenar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos

naturais renováveis e ambientais

2221-20 Engenheiro Florestal Prestar assistência e consultoria técnicas e extensão rural

2221-20 Engenheiro Florestal Elaborar documentação técnica e científica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 9ERQWKP3ZBHPBA51

IBAMA - CTF/AIDA 01/07/2018 - 11:25:44



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
33406         31/03/2018 31/03/2018 30/06/2018

Dados básicos:
CPF: 584.784.859-53

Nome: LELLA REGINA CURT BETTEGA

Endereço:
logradouro: RUA RÔMULO CÉSAR ALVES

N.º: 405 Complemento: CASA

Bairro: SANTA FELICIDADE Município: CURITIBA

CEP: 82410-230 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-15 outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-20 Engenheiro Florestal
Coordenar atividades agrossilvipecuárias e o uso de

recursos naturais renováveis e ambientais

2221-20 Engenheiro Florestal
Prestar assistência e consultoria técnicas e extensão

rural

2221-20 Engenheiro Florestal Elaborar documentação técnica e científica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

IBAMA - CTF/AIDA 31/03/2018 - 13:53:37



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
220476        30/06/2018 30/06/2018 30/09/2018

Dados básicos:
CNPJ : 04.943.994/0001-30

Razão Social : LELLA REGINA CURT BETTEGA EIRELI

Nome fantasia : LCB CONSULTORIA E PROJETOS

Data de abertura : 01/03/2002

Endereço:
logradouro: RUA RÔMULO CESAR ALVES

N.º: 405 Complemento:

Bairro: SANTA FELICIDADE Município: CURITIBA

CEP: 82410-230 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-15 outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

21-27 uso próprio de motosserra ou para empréstimo a terceiros

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação 7WX7XPUCX6UR6TZG

IBAMA - CTF/APP 30/06/2018 - 11:36:02



Chave de autenticação GHRSRDG334YUI627
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
220476        30/06/2018 30/06/2018 30/09/2018

Dados básicos:
CNPJ : 04.943.994/0001-30

Razão Social : LELLA REGINA CURT BETTEGA EIRELI

Nome fantasia : LCB CONSULTORIA E PROJETOS

Data de abertura : 01/03/2002

Endereço:
logradouro: RUA RÔMULO CESAR ALVES

N.º: 405 Complemento:

Bairro: SANTA FELICIDADE Município: CURITIBA

CEP: 82410-230 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-15 outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

21-27 uso próprio de motosserra ou para empréstimo a terceiros

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação 7WX7XPUCX6UR6TZG

IBAMA - CTF/APP 30/06/2018 - 11:36:02



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
4902329       30/06/2018 30/06/2018 30/09/2018

Dados básicos:
CPF: 026.437.199-21

Nome: PAULO ROBERTO RODACHINSKI

Endereço:
logradouro: RUA FRANCISCO BALCHAK

N.º: 80 Complemento: CASA

Bairro: BOA VISTA Município: CURITIBA

CEP: 82560-530 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Tratar informações geográficas em base georreferenciada

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação H7U68PRWC8PMM211

IBAMA - CTF/AIDA 30/06/2018 - 11:50:59



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
456440        30/06/2018 30/06/2018 30/09/2018

Dados básicos:
CPF: 016.957.069-00

Nome: VANIA PORTELA

Endereço:
logradouro: RUA ROMULO CESAR ALVES

N.º: 405 Complemento: CASA

Bairro: SANTA FELICIDADE Município: CURITIBA

CEP: 82030-320 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-20 Engenheiro Florestal
Coordenar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos

naturais renováveis e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação N5E2BE66MM3HKCER

IBAMA - CTF/AIDA 30/06/2018 - 11:55:08



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7120005       28/06/2018 28/06/2018 28/09/2018

Dados básicos:
CPF: 072.118.229-10

Nome: ANNABEL GARBELINI GÓIS

Endereço:
logradouro: RUA TEIXEIRA SOARES

N.º: 17 Complemento: AP 03

Bairro: SEMINÁRIO Município: CURITIBA

CEP: 80240-440 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2134-05 Geólogo Pesquisar natureza geológica, geofísica e oceanográfica

2134-05 Geólogo Controlar serviços de geologia, geofísica e oceanografia

2134-05 Geólogo Prestar assessoria e consultoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 41V635IPJGWT5XME

IBAMA - CTF/AIDA 28/06/2018 - 12:16:27



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
489910        28/06/2018 28/06/2018 28/09/2018

Dados básicos:
CNPJ : 80.190.192/0001-85

Razão Social : GEOPLANEJAMENTO PESQUISA MINERAL E GEOLOGIA AMBIENTAL SS LTDA.

Nome fantasia : GEOPLANEJAMENTO

Data de abertura : 02/07/1987

Endereço:
logradouro: TRAVESSA GUARUJÁ

N.º: 111 Complemento: CASA

Bairro: SEMINÁRIO Município: CURITIBA

CEP: 80310-020 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-15 outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código Atividade

0003-00 Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente -

CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.

Chave de autenticação MJBQTJY77M83CMV6

IBAMA - CTF/AIDA 28/06/2018 - 11:51:49



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
489908        28/06/2018 28/06/2018 28/09/2018

Dados básicos:
CPF: 356.665.959-20

Nome: JOSÉ ROBERTO DE GÓIS

Endereço:
logradouro: RUA TEIXEIRA SOARES

N.º: 17 Complemento: APTO 3

Bairro: SEMINÁRIO Município: CURITIBA

CEP: 80240-440 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-15 outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2134-05 Geólogo Pesquisar natureza geológica, geofísica e oceanográfica

2134-05 Geólogo Controlar serviços de geologia, geofísica e oceanografia

2134-05 Geólogo Prestar assessoria e consultoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação YUK7379RHQABESVY

IBAMA - CTF/AIDA 28/06/2018 - 11:54:21



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
539117        28/06/2018 28/06/2018 28/09/2018

Dados básicos:
CPF: 470.973.709-63

Nome: LIZ ABAD MAXIMIANO

Endereço:
logradouro: R. PROF. ANGELO A. DALLEGRAVE, 179

N.º: 179 Complemento: CASA

Bairro: SANTO INÁCIO Município: CURITIBA

CEP: 82300-230 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Realizar pesquisas geográficas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação Y1NSAWH6PQ1IDYXB

IBAMA - CTF/AIDA 28/06/2018 - 12:09:53



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
459005        02/07/2018 02/07/2018 02/10/2018

Dados básicos:
CPF: 008.453.619-53

Nome: HELIO OLYMPIO DA ROCHA

Endereço:
logradouro: RUA PRESIDENTE RODRIGO OTÁVIO, 2079

N.º: 2079 Complemento: CASA

Bairro: HUGO LANGE Município: CURITIBA

CEP: 80040-452 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
20-17 atividade agrícola e pecuária

20-18 projetos de assentamento colonização

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-05 Engenheiro Agrícola
Prestar assistência e consultoria técnicas e extensão

rural

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação ZIAFNX62AW2YP2KF

IBAMA - CTF/AIDA 02/07/2018 - 13:20:39



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6189668       28/06/2018 28/06/2018 28/09/2018

Dados básicos:
CPF: 065.717.549-83

Nome: TIAGO MENEGASSO ESTEVES

Endereço:
logradouro: ESTRADA GUILHERME WEIGERT

N.º: 1655 Complemento: BLOCO 9, AP. 2

Bairro: SANTA CÂNDIDA Município: CURITIBA

CEP: 82720-000 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2134-05 Geólogo
Pesquisar natureza geológica, geofísica e

oceanográfica

2134-05 Geólogo
Controlar serviços de geologia, geofísica e

oceanografia

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação ZD14J4I3PN6T75QZ

IBAMA - CTF/AIDA 28/06/2018 - 12:04:27



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7120951       01/07/2018 01/07/2018 01/10/2018

Dados básicos:
CPF: 875.018.309-59

Nome: PAULO EUGÊNIO PACHECHENIK

Endereço:
logradouro: RUA PASTEUR

N.º: 137 Complemento:

Bairro: TANGUÁ Município: ALMIRANTE TAMANDARE

CEP: 83508-140 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-10 Engenheiro Agrônomo Elaborar documentação técnica e científica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 8FB3PIZVBXH3Z5IE

IBAMA - CTF/AIDA 01/07/2018 - 19:52:29



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
1247441       29/06/2018 29/06/2018 29/09/2018

Dados básicos:
CPF: 024.840.589-69

Nome: FABRÍCIO LOCATELLI TREIN

Endereço:
logradouro: COSTA RICA

N.º: 858 Complemento: 53B

Bairro: BACACHERI Município: CURITIBA

CEP: 82510-180 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação LUBB4IB2I2J6VUTG

IBAMA - CTF/AIDA 29/06/2018 - 06:26:57



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
52465         28/06/2018 28/06/2018 28/09/2018

Dados básicos:
CPF: 627.290.639-00

Nome: GISELE CRISTINA SESSEGOLO

Endereço:
logradouro: RUA HERMÓGENES DE OLIVEIRA

N.º: 90 Complemento: A

Bairro: GUABIROTUBA Município: CURITIBA

CEP: 81510-450 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação GZ2UC49DU2813VCY

IBAMA - CTF/AIDA 28/06/2018 - 13:32:29



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5192170       29/06/2018 29/06/2018 29/09/2018

Dados básicos:
CPF: 053.370.489-88

Nome: JOSÉ EDUARDO GHENO BECKER

Endereço:
logradouro: RUA: JOSÉ AMÉRICO TIZONI, N° 381, CASA 2

N.º: 381 Complemento: CASA 2

Bairro: CAMPO COMPRIDO Município: CURITIBA

CEP: 81270-560 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2134-05 Geólogo Prestar assessoria e consultoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação G3GU1HVYDERSUGY9

IBAMA - CTF/AIDA 29/06/2018 - 12:55:39



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
209539        29/06/2018 29/06/2018 29/09/2018

Dados básicos:
CPF: 028.124.199-62

Nome: JULIANO JOSE DA SILVA SANTOS

Endereço:
logradouro: RUA FABIO FANUCHI

N.º: 140 Complemento: CASA 8

Bairro: SANTA CANDIDA Município: CURITIBA

CEP: 82630-550 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação DEU9JQP1MHFNVXMF

IBAMA - CTF/AIDA 29/06/2018 - 06:38:41



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
51541         28/06/2018 15/05/2018 15/08/2018

Dados básicos:
CPF: 026.754.679-36

Nome: LEONARDO PUSSIELDI BASTOS

Endereço:
logradouro: RUA CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

N.º: 1746 Complemento: SOBRADO 06

Bairro: UBERABA Município: CURITIBA

CEP: 81550-000 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 32KUA3LZ2Y8YPQ5Q

IBAMA - CTF/AIDA 28/06/2018 - 16:03:06



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E

INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Data de última atualização: 04/05/2018 Data de validade: 29/06/2020

CPF: 040.896.119-89

NOME: RAPHAEL EDUARDO FERNANDES SANTOS

LOGRADOURO: AVENIDA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

N.º: 1032 COMPLEMENTO: AP 2707

MUNICÍPIO: CURITIBA UF: PARANA

Ocupações e áreas de atividades declaradas:

Biólogo

Estudar seres vivos

01/02/2001

Biólogo

Inventariar biodiversidade

01/02/2001

Biólogo

Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

01/02/2001

Biólogo

Manejar recursos naturais

01/02/2001

Biólogo

Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

01/02/2001

TERMOS DA INSCRIÇÃO NO CTF/AIDA

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional. 

A inscrição no CTF/AIDA não desobriga a pessoa física da obtenção de:

i) licenças, autorizações, permissões, concessões, ou alvarás;

ii) documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização

Profissional;

iii) demais documentos exigíveis por órgãos e entidades federais, distritais, estaduais e municipais para o exercício de suas

atividades; e

iv) do Comprovante de Inscrição e do Certificado de Regularidade emitidos pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, quando esses também forem exigíveis.

O Comprovante de Inscrição no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física

inscrita.

IBAMA - CTF/AIDA 29/06/2018 - 10:07:52





Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6510372       28/06/2018 28/06/2018 28/09/2018

Dados básicos:
CPF: 078.658.549-86

Nome: DHYEISA LUMENA ROSSI

Endereço:
logradouro: RUA TREZE DE MAIO

N.º: 18 Complemento: APTO 1202

Bairro: CENTRO Município: CURITIBA

CEP: 80020-270 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2511-20 Sociólogo Elaborar documentos técnico-científicos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação VC2EU5GM132JBR4R

IBAMA - CTF/AIDA 28/06/2018 - 16:34:10



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7123677       29/06/2018 29/06/2018 29/09/2018

Dados básicos:
CPF: 061.391.379-50

Nome: JHONNATAN DE MATTOS PORTO

Endereço:
logradouro: AVENIDA SÃO JOSÉ

N.º: 700 Complemento: AP 5B

Bairro: CRISTO REI Município: CURITIBA

CEP: 80050-350 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Realizar pesquisas geográficas

2513-05 Geógrafo Fornecer subsídios ao ordenamento territorial

2513-05 Geógrafo Avaliar os processos de produção do espaço

2513-05 Geógrafo Tratar informações geográficas em base georreferenciada

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 1CGXFEFNM1NH6SVK

IBAMA - CTF/AIDA 29/06/2018 - 15:57:23



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7122445       28/06/2018 28/06/2018 28/09/2018

Dados básicos:
CPF: 052.761.739-31

Nome: LUIZA ALBERTI TORRENS

Endereço:
logradouro: EDUARDO GERONASSO

N.º: 985 Complemento: CASA

Bairro: BACACHERI Município: CURITIBA

CEP: 82510-280 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Realizar pesquisas geográficas

2513-05 Geógrafo Fornecer subsídios ao ordenamento territorial

2513-05 Geógrafo Avaliar os processos de produção do espaço

2513-05 Geógrafo Tratar informações geográficas em base georreferenciada

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação T2RQZC44L668N9BM

IBAMA - CTF/AIDA 28/06/2018 - 18:03:14



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5525387       29/06/2018 29/06/2018 29/09/2018

Dados básicos:
CPF: 839.223.009-44

Nome: MARCELO LING TOSTA DA SILVA

Endereço:
logradouro: DO HERVAL

N.º: 100 Complemento: 703

Bairro: ALTO DA RUA XV Município: CURITIBA

CEP: 80040-010 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2512-30 Economista Ambiental Analisar ambiente econômico

2512-30 Economista Ambiental
Elaborar projetos (pesquisa econômica, de mercados, viabilidade

econômica etc)

2512-30 Economista Ambiental
Executar projetos (pesquisa econômica, de mercados, viabilidade

econômica etc)

2512-30 Economista Ambiental Participar do planejamento estratégico e de curto prazo

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação LK859K2RRV9GTGH4

IBAMA - CTF/AIDA 29/06/2018 - 18:16:55



    
 

Volume I Anexos- Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

LT 525 kV Foz do Iguaçu-Guaíra / Guaíra-Sarandi / Sarandi-Londrina 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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