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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório apresenta as confirmações de atendimento às solicitações do Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP) para os procedimentos de realização das Audiências Públicas de 

apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA), em cumprimento a Resolução CONAMA nº 09/1987 e Resolução 

SEMA/IAP nº 31/1998, referentes aos Empreendimentos LT 525KV Ponta grossa – Bateias C1 

e C2 e SE Bateias 525/230 kV – Ampliação, que integram o Grupo II do Sistema de Transmissão 

Gralha Azul, correspondente ao Lote 01 do Leilão de Transmissão ANEEL nº 02 de 2017 e 

Processo de Licenciamento IAP nº 15.041.537-3. 

Ao todo, foram realizadas duas Audiências Públicas para atender a abrangência do 

Empreendimento, sendo uma em Ponta Grossa/PR no dia 06/06/2019 e outra no município de 

Campo Largo/PR no dia 07/06/2019. 

As atividades realizadas foram divididas em duas etapas: a) etapa de divulgação, que antecede 

a realização da Audiência Pública e b) etapa de execução do evento. Neste relatório serão 

descritas as ações realizadas no âmbito da etapa de execução das Audiências Públicas. 
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2 REALIZAÇÃO DO EVENTO  

 

2.1 LOCALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

Para a apresentação do EIA/RIMA dos Empreendimentos de Transmissão de Energia LT 525 kV 

Ponta Grossa – Bateias C1 e C2 e SE Bateias 525/230 kV – Ampliação foram realizadas duas 

Audiências Públicas, visando proporcionar maior facilidade de deslocamento e proximidade da 

população de todos os municípios interceptados pelo projeto.  

A escolha dos locais de Audiência Pública fundamenta-se na Resolução CONAMA nº 9, de 3 de 

dezembro de 1987, a qual cita no inciso IV do art. 2º que a audiência pública deverá ocorrer em 

local acessível aos interessados. Além disso, o inciso V do art. 2º desta mesma Resolução, trata 

que 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 RIMA. 

Portanto, conforme o exposto acima, as audiências foram alocadas em dois pontos estratégicos, 

nos municípios de Ponto Grossa e Campo Largo, atendendo a prerrogativa de local acessível 

pelos interessados, e também a realização de mais de uma audiência devido a complexidade do 

tema. A estratégia de escolha dos municípios ocorreu em função da maior extensão do traçado 

sob os limites destes e também considerou a densidade populacional. 

As Audiências Públicas ocorreram nas seguintes datas e locais: 

 

Tabela 1: Locais de realização das Audiências Públicas. 

MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO DATA 

Ponta 
Grossa 

Câmara Municipal de 
Ponta Grossa 

Av. Visconde de Taunay, 880 – 
Ronda, Ponta Grossa – PR, CEP: 

84051-000 

06/06/2019, com 
início às 19:00 horas 

Campo 
Largo 

Secretaria Adjunta do 
Meio Ambiente – 

Prefeitura Municipal 

Av. Padre Natal Pigatto, 925 – 
Campo Largo – PR, CEP: 83601-

630 

07/06/2019, com 
início às 19:00 horas 

 

Para embasamento logístico, foram elaborados mapas com a localização do Empreendimento e 

os pontos de realização do evento, conforme apresentado a seguir. 
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2.2 RECURSOS UTILIZADOS 

 

Para auxiliar a exposição das informações pertinentes ao Empreendimento foram utilizadas 

apresentações gráficas. As apresentações exibidas, tanto pelo empreendedor, quanto pela 

equipe consultora, estão expostas no Anexo 01 e Anexo 02, respectivamente. 

As Audiências Públicas também foram gravadas por meios de recursos sonoros e visuais, sendo 

que o Anexo 03 constitui a memória audiovisual integral das Audiências Públicas realizadas e o 

Anexo 04 compreende a transcrição do áudio das Audiências Públicas, conforme especificado 

no art. 71 da Resolução SEMA/IAP nº 31/1998. 

 

2.3 DESCRIÇÃO DO EVENTO  

 

As sessões de Audiência Pública seguiram o rito definido pelo órgão licenciador, o IAP, 

compreendendo as seguintes etapas: 

1. Abertura introdutória realizada por representante do IAP, apresentando os objetivos da 

Audiência Pública, as normas que regem a sessão, e posteriormente apresentação dos 

Componentes que da Mesa; 

2. Apresentação do Empreendimento por representante do empreendedor, incluindo sua 

motivação e justificativas, definição do traçado, concepção e informações técnicas do 

projeto, e; 

3. Apresentação do Estudo de Impacto Ambiental pela empresa consultora, envolvendo o 

diagnóstico dos meios físicos, biótico e socioeconômico das áreas de influência do 

Empreendimento, impactos identificados e Programas Ambientais propostos para 

mitigação e controle dos impactos; 

4. Entrega das fichas de inscrição para participação nos questionamentos e contribuições; 

5. Intervalo, no qual foi servido um Coffe-break para os participantes; 

6. Abertura para os questionamentos e contribuições da comunidade; 

7. Encerramento da Audiência Pública. 

 

Em nível de maior detalhamento, são discriminados nos itens a seguir os acontecimentos de 

cada Audiência.  
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2.3.1 Audiência Pública realizada no município de Ponta Grossa 

 

A Audiência Pública no município de Ponta Grossa, Paraná, fez referência a apresentação do 

EIA/RIMA do Empreendimento Linha de Transmissão 525kV Ponta Grossa - Bateias - C1 e C2 

– CS e Subestação Bateias 525/230 kV – Ampliação, pertencentes ao Sistema de Transmissão 

Gralha Azul - Grupo II, juntamente com a apresentação da Linha de Transmissão 525kV Ivaiporã 

- Ponta Grossa - C1 e C2 - CS, pertencente ao Grupo I do mesmo Sistema. O evento foi realizado 

no dia 06 de junho, às 19:00 horas, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, situada na 

Avenida Visconde de Taunay, bairro Ronda.  

A escolha da entidade levou em conta a infraestrutura adequada para o recebimento da 

Audiência, dispondo de auditório com a capacidade compatível para o público esperado 

(aproximadamente 130 lugares), iluminação, climatização, instalações sanitárias, recursos 

audiovisuais entre outros aspectos pertinentes a segurança e comodidade do público (Figura 3). 

A comunidade foi recepcionada na entrada do evento com uma explanação prévia sobre o 

empreendimento e o rito da audiência, momento em que também foi solicitado a assinatura dos 

mesmos na lista de presença, e disponibilizadas as versões impressas do EIA e do RIMA para 

consulta, junto a recepção também foi alocado um banner identificando o local da Audiência 

(Figura 1 e Figura 2). 

 

 
Figura 1: Membro da comunidade assinando a 

lista da presença na recepção do evento. 

 
Figura 2: Banner na entrada no evento, facilitando 

a identificação do local da audiência. 

 

Estiveram presentes no evento um total de 103 pessoas, sendo este quantitativo constituído por 

representantes de instituições públicas (08 participantes), empresas privadas (15 participantes), 

moradores afetados direta ou indiretamente pelo Empreendimento e sociedade civil em geral (52 

participantes), além de representantes do empreendedor (18 participantes), empresa consultora 
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(06 participantes) e do órgão ambiental licenciador (04 representantes). A lista de presença é 

apresentada no Anexo 07.  

A abertura da Audiência foi realizada pelo representante do IAP, Sr. Jean Carlos Helferich, o qual 

explanou sobre o rito a ser seguido pelo evento e, posteriormente, chamou para compor a mesa 

de autoridades: o gerente do Sistema de Transmissão de Energia Gralha Azul, Sr. Márcio Daian 

Neves; a representante da Engie Transmissão de Energia, Sra. Karen Cristine Schröder; e o 

representante da empresa Geo Consultores, o Sr. Eridani Oliveira. Não houve a presença de 

autoridades de entidades públicas para complementar a mesa. 

Após uma breve apresentação dos componentes da mesa, iniciou-se a apresentação do 

Empreendimento pelo representante da Engie, Sr. Marcos Krieger, o qual expôs as informações 

sobre empreendedor e os aspectos técnicos, construtivos e fundiários do projeto.  

Logo após, a palavra foi passada ao Sr. Eridani de Oliveira, representante da empresa consultora 

Geo Consultores, que explanou sobre o Estudo de Impacto Ambiental do Empreendimento, 

enfocando nos aspectos metodológicos, nos resultados obtidos durante a elaboração do estudo, 

nos impactos ambientais identificados, bem como os programas ambientais propostos para 

prevenção, mitigação ou compensação dos impactos. Com a conclusão da apresentação do Sr. 

Eridani, foi realizado um intervalo para a inscrição dos participantes interessados em realizar 

manifestações, por meio do preenchimento das fichas de perguntas. Neste momento também foi 

servido um Coffe-break para o público.  

Com o término do intervalo, retornou-se para a segunda etapa da Audiência, com a abertura para 

os questionamentos e contribuições da comunidade. No total, houve a inscrição de dezessete 

(17) pessoas para manifestações, sendo que duas (02) optaram por se manifestar oralmente e 

quinze (15) realizaram suas manifestações somente por escrito. As Fichas de Perguntas inscritas 

são apresentadas no Anexo 08.  

A primeira manifestação foi realizada por escrito pelo Sr. Carlos Henrique Iansen, proprietário 

afetado pelo Empreendimento, e suas indagações referiam-se à possibilidade de cultivo de soja 

embaixo da linha, a indenização dos novos acessos, a distância e restrição para pista de 

aeromodelismo particular e, por fim, quanto a permissão para utilização de maquinários de 

grande porte. A indagação foi esclarecida primeiramente pelo Sr. Marcos Krieger, que afirmou 

ser permitido o cultivo de soja assim como a utilização de maquinários sob a linha. O Sr. Leandro 

Marcos Magri complementou a resposta expondo as características técnicas do 

Empreendimento, bem como explanou sobre a indenização de novos acessos que possam 

causar impactos ao afetado. Quanto ao distanciamento mínimo da pista de aeromodelismo, Sr. 

Leandro Marcos Magri ressaltou que dependerá das características do aeródromo, solicitando 

assim maiores informações posteriormente do participante. A Sra. Karen Cristine Schröder 

complementou, elucidando o ingresso dos processos junto ao SINDACTA, órgão responsável 

pelo estabelecimento de limites e distanciamentos.  
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O segundo questionamento foi realizado pelo Sr. Paulo Sérgio, e também se referiu quanto 

efetuação da indenização pelo comprometimento de sua área de cultivo pela implantação do 

Empreendimento. Tal questionamento foi elucidado pela Sra. Karen Cristine Schröder, que 

salientou a possibilidade da colheita anterior a construção do Empreendimento e, em caso de 

comprometimento desta, a realização da indenização devida.  

A terceira indagação inscrita foi realizada pelo Sr. Adriano Vougerniac, proprietário também 

afetado pela implantação das LTs. O questionamento inscrito por este relacionava-se a 

possibilidade de desenvolvimento de piscicultura no vão das torres e se haveria restrição quanto 

a utilização de linhas de baixa tensão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Sr. Leandro 

Marcos Magri, que afirmou ser possível o desenvolvimento de piscicultura sob a linha, assim 

como a instalação de linhas de baixa tensão, observados os critérios estabelecidos pela 

concessionária local.  

A quarta manifestação explicitada foi realizada pelo Sr. André Leandro Saveressig, e referia-se 

à responsabilidade da danificação de máquinas agrícolas em acidentes com as torres. Tal 

pergunta foi respondida pelo Sr. Leandro Marcos Magri, que ressaltou que dependerá do autor 

que der causa do acidente. 

A quinta manifestação foi realizada pela Sra. Samantha Silva, a qual solicitou mais informações 

quanto a supressão de vegetação nativa na área de implantação da linha e sobre o plano de 

recuperação e compensação de áreas degradadas. Tais questões foram explicitadas pela Sra. 

Karen Cristine Schröder, Sr. Marcos Krieger, Sr. Eridani Oliveira e Sr. Leandro Marcos Magri, 

que ressaltaram principalmente as medidas a serem executadas visando a minimização da 

supressão da vegetação e a doação do material suprimido aos proprietários afetados.  

O sexto questionamento foi efetuado pelo Sr. Orlei Nahn, também proprietário de um imóvel 

afetado pelo Empreendimento, e referia-se à possibilidade de recuar o valor de indenização 

proposto, mesmo que já assinado os documentos consentindo. A Sra. Karen Cristine Schröder 

respondeu a interrogação, afirmando ser possível por se tratar de uma etapa ainda preliminar. 

A sétima manifestação foi exposta pelo Sr. Edson Nahm e tratava-se da possibilidade de 

negociação do valor apresentado. O questionamento foi esclarecido pela Sra. Karen Cristine 

Schröder e o Sr. Leandro Marcos Magri, que novamente ressaltaram os critérios adotados para 

a proposição dos valores e confirmaram a possibilidade de negociação. 

A oitava indagação foi inscrita pela Sra. Marli Scheifer Camargo e foi composta por cinco 

questionamentos, sendo eles: o motivo de a indenização abranger 60 metros e não 80 metros, 

como apresentado nos estudos ambientais; a existência de indenização por parte do 

empreendedor de danos em equipamentos em situações de acidentes com as torres; se um 

imóvel hipotecado deverá ter concordância do credor; se há possibilidade de negociação do valor 

de indenização; e se o valor proposto é baseado no valor de mercado da terra nua. Tais 

questionamentos foram esclarecidos pela Sra. Karen Cristine Schröder, Sr. Leandro Marcos 
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Magri e Sr. Eridani Oliveira, que ressaltaram que os 80 metros se tratam da área de influência 

utilizada apenas para a realização do estudo ambiental; que os danos com acidentes na torre 

ficarão ao encargo do autor do dano; que se faz necessário a anuência do credor de um imóvel 

hipotecado; que os valores propostos podem ser negociados e confirmaram que o valor proposto 

é baseado no valor de mercado da terra nua, com aplicação do coeficiente de servidão.  

O questionamento seguinte foi realizado pelo Sr. Evaldo Mulhstedt, o qual indagou se haveria 

diferença entre os valores de indenização para torres estaiadas e como seria efetuado a 

negociação. O questionamento foi esclarecido pelo Sr. Marcos Krieger, que ressaltou a 

consideração de critérios técnicos para o estabelecimento dos valores. 

A décima indagação inscrita foi efetuada pelo Sr. Adejaime Galvão e referia-se à existência de 

indenização em caso de tombamento da torre em imóvel vizinho e quanto a efetuação do registro 

na escritura de adoção. Os questionamentos foram elucidados pela Sra. Karen Cristine Schröder 

e pelo Sr. Marcos Krieger, que salientaram que todos os imóveis impactados serão indenizados 

e que escritura que é firmada se trata de uma escritura pública de instituição de servidão. 

O questionamento seguinte foi realizado pelo Sr. João Amarildo Semer, proprietário também 

afetado diretamente, o qual indagou se haveria danos ao plantio durante a implantação do 

Empreendimento. Tal indagação foi esclarecida pelo Sr. Leandro Marcos Magri, que ressaltou a 

realização da indenização para a situação referida. 

A décima segunda manifestação foi realizada pelo Sr. Herminio Monfron Guse e foi composto 

por indagações referentes aos impactos sonoros e a existência de outros riscos associados a 

operação da linha de transmissão para residências próximas, assim como a possibilidade de 

modificação do traçado visando um maior distanciamento das residências. As indagações foram 

explicitadas pelo Sr. Leandro Marcos Magri, Sr. Marcos Krieger, Sra. Karen Cristine Schröder e 

Sr. Marcio Daian Neves, que salientaram os critérios de segurança dos componentes do 

Empreendimento.  

O questionamento seguinte foi realizado pelo Sr. Rene José Studak, o qual indagou se houve a 

realização de um estudo para reduzir os impactos da implantação do Empreendimento nas 

culturas de cereais, a fim de evitar a execução durante o período de safra. O questionamento foi 

esclarecido pelo Sr. Leandro Marcos Magri, que ressaltou a urgência da implantação do 

Empreendimento, fato este que inviabiliza a consideração de ciclos produtivos para a execução 

das atividades.  

A décima quarta indagação foi realizada pelo Sr. Jonas Lachinsk, que questionou sobre a 

segurança da tipologia de torre que será implantada em sua propriedade. O questionamento foi 

explicitado pelo Sr. Leandro Marcos Magri, que novamente elucidou os critérios técnicos 

adotados para a definição das tipologias de estruturas. O mesmo questionamento foi exposto 

posteriormente pelo Sr. Rogério Saigger, que o complementou expondo suas considerações 
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sobre os impactos aos proprietários, que foram novamente esclarecidos pelo Sr. Leandro Marcos 

Magri e pelo Sr. Marcos Krieger através da exposição dos parâmetros técnicos. 

A décima sexta manifestação foi exposta oralmente pelo Sr. Júnior César Lachenske e referiu-

se a área abrangida pelas torres estaiadas, bem como os riscos associados a essa tipologia de 

torre. As indagações foram esclarecidas pelo Sr. Leandro Marcos Magri, que novamente 

ressaltou os critérios técnicos considerados para a escolha das torres e os principais aspectos 

de segurança associadas a estas.  

O último questionamento inscrito foi exposto oralmente pelo Sr. Edilson Gorte, proprietário 

também afetado pelo Empreendimento, o qual fez indagações principalmente sobre a forma de 

divulgação das Audiências, sobre a possibilidade de variação da distância entre as torres, sobre 

as indenizações, assim como considerações quanto aos impactos na propriedade. Todas as 

perguntas foram esclarecidas pelo Sr. Leandro Marcos Magri, Sr. Marcos Krieger, Sra. Karen 

Cristine Schröder e Sr. Eridani Oliveira, que salientaram as formas e a abrangência da divulgação 

em conformidade com legislações específicas e solicitações do órgão licenciador; os aspectos 

técnicos que restringem a delimitação do traçado e possíveis alterações e os critérios adotados 

para o cálculo das indenizações.  

Por fim, concluído os questionamentos e contribuições da população, foi encerrada a Audiência 

Pública.  

 

 

Figura 3: Estrutura e realização da Audiência no município de Ponta Grossa. 
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Figura 4: Interessados fazendo a inscrição da 

ficha de perguntas. 

 
Figura 5: Registro fotográfico durante os 

questionamentos. 

 
Figura 6: Registro fotográfico durante os 

questionamentos. 

 
Figura 7: Registro fotográfico durante os 

questionamentos. 
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2.3.2 Audiência Pública realizada no município de Campo Largo 

 

A Audiência Pública no município de Campo Largo, Paraná, fez referência a apresentação do 

EIA/RIMA da Linha de Transmissão 525kV Ponta Grossa - Bateias - C1 e C2 - CS, pertencente 

ao Sistema de Transmissão Gralha Azul - Grupo II. O evento foi realizado no dia 07 de junho, às 

19:00 horas, na Secretaria Adjunta do Meio Ambiente – anexa a Prefeitura Municipal, sediada 

na Avenida Padre Natal Pigatto, município de Campo Largo.  

A escolha da entidade levou em conta a infraestrutura adequada para o recebimento da 

Audiência, dispondo de auditório com a capacidade compatível para o público esperado (120 

lugares), iluminação, climatização, instalações sanitárias, recursos audiovisuais entre outros 

aspectos pertinentes a segurança e comodidade do público (Figura 10). 

A comunidade foi recepcionada na entrada do evento com uma explanação prévia sobre o 

empreendimento e o rito da audiência, momento em que também foi solicitado a assinatura dos 

mesmos na lista de presença, e disponibilizadas as versões impressas do EIA e do RIMA para 

consulta, junto a recepção também foi alocado um banner identificando o local da Audiência 

(Figura 8 e Figura 9).  

 

 
Figura 8: Membro da comunidade assinando a lista 

da presença na recepção do evento. 

 

 
Figura 9: Banner que foi alocado na entrada no 

evento, facilitando a identificação do local da 
audiência. 

 

Estiveram presentes no evento um total de 83 pessoas, sendo este quantitativo composto por 

representantes de instituições públicas (02 participantes), empresas privadas (08 participantes), 

moradores afetados direta ou indiretamente pelo Empreendimento e sociedade civil em geral (52 
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participantes), além de representantes do empreendedor (11 participantes), empresa consultora 

(06 participantes) e do órgão ambiental licenciador (04 representantes). A lista de presença é 

apresentada no Anexo 07.  

A abertura da Audiência foi realizada pelo representante do IAP, Sr. Jean Carlos Helferich, o qual 

explanou sobre o rito a ser seguido pelo evento e, posteriormente, chamou para compor a mesa 

de autoridades: o Sr. Anselmo Osório, vereador de Palmeira e representante da Câmara 

Legislativa; a Sra. Mirela Medeiros, Diretora de Meio ambiente da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente de Campo Largo; os representantes do empreendedor, Sra. Karen 

Cristine Schröder e Sr. Leandro Marcos Magri; e o representante da empresa Geo Consultores, 

o Sr. Eridani Oliveira.  

Após uma breve apresentação dos componentes da mesa, iniciou-se a apresentação do 

Empreendimento pelo representante da Engie, Sr. Marcos Krieger, o qual expôs as informações 

sobre empreendedor e os aspectos técnicos, construtivos e fundiários do projeto.  

Logo após, a palavra foi passada ao Sr. Eridani de Oliveira, representante da empresa consultora 

Geo Consultores, que explanou sobre o Estudo de Impacto Ambiental do Empreendimento, 

enfocando nos aspectos metodológicos, nos resultados obtidos durante a elaboração do estudo, 

nos impactos ambientais identificados, bem como os programas ambientais propostos para 

prevenção, mitigação ou compensação dos impactos. Com a conclusão da apresentação do Sr. 

Eridani, foi realizado um intervalo para a inscrição dos participantes interessados em realizar 

manifestações, por meio do preenchimento das fichas de perguntas. Neste momento também foi 

servido um Coffe-break para o público.  

Com o término do intervalo, retornou-se para a segunda etapa da Audiência, com a abertura para 

os questionamentos e contribuições da comunidade. No total, registrou-se a inscrição de 

dezenove (14) pessoas para questionamentos e manifestações, sendo que dez (10) optaram por 

se manifestar oralmente e quatro (04) realizaram suas manifestações somente por escrito. As 

Fichas de Perguntas inscritas são apresentadas no Anexo 08.  

A primeira observação foi feita pelo Sr. Sérgio Miguel Pereira, proprietário de um dos imóveis 

interceptados pelo Empreendimento, que expôs estar com dificuldade para contatar o 

empreendedor. A consideração foi replicada pela Sra. Karen Cristine Schröder, que afirmou 

providenciar brevemente o contato da equipe com o proprietário. 

A segunda manifestação foi realizada pela Sra. Gudrun Pauls, que solicitou informações da 

aplicação dos questionários durante o diagnóstico ambiental na Colônia Witmarsum. A 

interrogação foi esclarecida pela Sr. Karen Cristine Schröder e pelo Sr. Eridani Oliveira, que 

afirmaram a aplicação de questionários de forma amostral durante o diagnóstico.  

O terceiro questionamento foi realizado pelo Sr. João Pedro Obrete, o qual descreveu possuir 

dúvidas quanto a metodologia do cálculo de indenização em caso de mata nativa e plantação de 

pinus. Os esclarecimentos foram expostos pelo Sr. Leandro Marcos Magri, Sr. Marcos Krieger e 
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Sr. Bruno Lopes, que salientaram os critérios técnicos para indenização dos imóveis 

interceptados.  

O questionamento seguinte foi realizado pelo Sr. Cristhofer Pauls, o qual solicitou mais 

informações sobre a criação de animais domésticos sob a linha de transmissão, bem como os 

impactos sonoros que esta poderá acarretar durante sua operação. As indagações foram 

esclarecidas pelo Sr. Leandro Marcos Magri, Sr. Flávio Bernardi e pelo Sr. Marcos Krieger, que 

ressaltaram as normas e critérios técnicos e construtivos para minimização dos ruídos a serem 

gerados.  

Dando início as manifestações orais, o Sr. Artur Sawatzkw expôs sua consideração quanto aos 

impactos que o Empreendimento poderá gerar na Colônia Witmarsum e fez menção aos 

possíveis impactos na saúde da população. O Sr. Leandro Marcos Magri replicou, salientando 

os atendimentos da população residente na Colônia, as limitações das alternativas de traçado 

devido aos aspectos físicos, bióticos e sociais, assim como ressaltou a inexistência de impactos 

a saúde comprovados por meio de estudos técnicos.  

A manifestação seguinte foi realizada pelo Sr. Rubens Kliewer e também consistiu em uma 

colocação sobre os aspectos da Colônia Witmarsum e possíveis impactos com a implantação do 

Empreendimento.  

A sétima manifestação foi exposta pelo Sr. Egon Krüger, que apresentou possíveis interferências 

eletromagnéticas que a operação do Empreendimento poderia causar em equipamentos 

eletrônicos utilizados por este para manejo dos animais. Replicando o exposto, o Sr. Leandro 

Marcos Magri e a Sr. Karen Cristine Schröder se comprometeram, em nome do empreendedor, 

avaliar as possíveis interferências citadas. 

A oitava manifestação foi apresentada pelo Sr. Helmuth Pauls, que expressou suas dúvidas 

quanto a segurança do Empreendimento e os impactos que essa pode causa na Colônia 

Witmarsum. As colocações foram replicadas pelo Sr. Leandro Marcos Magri e pelo Sr. Marcos 

Krieger, que reiteraram os critérios de segurança do Empreendimento. 

Posteriormente, a manifestação foi exposta pela Sra. Mirela Medeiros, representante do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do município de Campo 

Largo, que expressou o interesse da entidade em participar de possíveis compensações 

ambientais. 

A décima manifestação foi realizada pelo Sr. Daniel Phillippsen, que apresentou os possíveis 

impactos que o Empreendimento poderia acarretar nas atividades agroflorestais desenvolvidas 

por este, com enfoque na apicultura. As observações foram replicadas pelo Sr. Bruno Lopes, Sr. 

Eridani Oliveira, Sr. Flávio Bernardi e Sr. Leandro Marcos Magri, o qual se comprometeu, em 

nome do empreendedor, em realizar estudos e avaliações mais aprofundadas da situação. 

A décima primeira manifestação foi apresentada pela Sra. Gilciléia Colaço, que indagou sobre a 

existência de medidas ou ações voltadas para comunidades interceptadas que possuem 
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desenvolvimento turístico. O questionamento foi esclarecido pela Sra. Karen Cristine Schröder e 

o Sr. Marcos Krieger, que elucidaram as ações pertinentes no âmbito dos programas ambientais. 

A décima segunda manifestação foi realizada pelo Sr. Anselmo Osório, que expôs sua 

perspectiva sobre os impactos a serem gerados na Colônia Witmarsum e indagou se houveram 

visitas à colônia e se haverá incidência de imposto de renda sobre o valor indenizado. Os 

questionamentos foram esclarecidos pelo Sr. Eridani Oliveira, Sra. Karen Cristine Schröder e 

pelo Sr. Bruno Lopes, que salientaram a realização dos estudos na colônia e isenção de 

tarifações de imposto de renda sobre o valor indenizado. 

A manifestação seguinte foi realizada pelo Sr. Rogério Falcão, que expôs os impactos 

associados à sua propriedade com a implantação do Empreendimento, da dificuldade em 

contatar o empreendedor e da divulgação da Audiência. As observações apresentadas foram 

replicadas pelo Sr. Leandro Marcos Magri e pela Sra. Karen Cristine Schröder, que elucidaram 

as restrições de implantação do Empreendimento, as formas de divulgação adotadas visando a 

abranger as comunidades afetadas e se colocaram à disposição para maiores esclarecimentos.  

A décima sétima manifestação da sessão foi realizada pelo Sr. Lineu Salgado Filho, que também 

explicitou os impactos a serem gerados durante a implantação e a operação do Empreendimento 

em sua propriedade e indagou principalmente sobre possíveis entradas na propriedade sem 

autorização e sobre o valor precificado para indenização. Tais interrogações foram esclarecidas 

pelo Sr. Leandro Marcos Magri, Sra. Karen Cristine Schröder e Sr. Bruno Lopes, que ressaltaram 

a importância do Empreendimento para o estado, as restrições da área do traçado, os critérios 

para cálculo das indenizações assim como o comprometimento do empreendedor em analisar 

as demandas apresentadas na Audiência.  

Após a conclusão das manifestações escritas, houve a manifestação do Sr. Wagner Aichner, que 

argumentou sobre uma possível interferência do Empreendimento zona de proteção do 

Aeroparque Aldeia da Serra e solicitou o envio do projeto para confirmação.  

Por fim, concluído os questionamentos e contribuições da população, foi encerrada a Audiência 

Pública.  
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Figura 10: Estrutura e realização da Audiência no município de Campo Largo. 

 

 
Figura 11: Registro fotográfico feito durante os 

questionamentos. 

 
Figura 12: Registro fotográfico feito durante os 

questionamentos. 
 

 
Figura 13: Registro fotográfico feito durante os 

questionamentos. 

 
Figura 14: Registro fotográfico feito durante os 

questionamentos. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização das Audiências Públicas proporcionou uma maior aproximação do empreendedor 

com a população afetada direta ou indiretamente pela implantação da LT 525 kV Ponta Grossa 

– Bateias C1 e C2 e SE Bateias 525 kV/230 kV. Registrou-se um grande número de participantes 

nos eventos realizados, principalmente da sociedade civil, assim como a participação ativa por 

estes, que buscavam essencialmente maiores informações sobre o Empreendimento e sobre os 

impactos associados à sua implantação e operação. Todas as manifestações foram devidamente 

registradas e, sempre que possível, esclarecidas pelos representantes do empreendedor e 

empresa consultora. Não foram registrados conflitos ao longo das sessões. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o objetivo principal das Audiências Públicas foi 

alcançado, permitindo ao órgão licenciador compreender a visão da população a respeito do 

projeto para a sua tomada de decisão quanto ao deferimento da Licença Prévia. 
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4 LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO 01/1 – APRESENTAÇÃO GRÁFICA EXIBIDA PELO EMPREENDEDOR EM 
PONTA GROSSA 

 

ANEXO 01/2 – APRESENTAÇÃO GRÁFICA EXIBIDA PELO EMPREENDEDOR EM 
CAMPO LARGO 

 

ANEXO 02/1 – APRESENTAÇÃO GRÁFICA EXIBIDA PELA EMPRESA 
CONSULTORA EM PONTA GROSSA 

 

ANEXO 02/2 – APRESENTAÇÃO GRÁFICA EXIBIDA PELA EMPRESA 
CONSULTORA EM CAMPO LARGO 

 

ANEXO 03 – GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

ANEXO 04 – TRANSCRIÇÃO DO AUDIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICA 

 

ANEXO 05 – LISTA DE PRESENÇA PONTA GROSSA 

 

ANEXO 06 – FICHA DE PERGUNTAS PONTA GROSSA 

 

ANEXO 07 – LISTA DE PRESENÇA CAMPO LARGO 

 

ANEXO 08 – FICHA DE PERGUNTAS CAMPO LARGO 
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ANEXO 01/1 – APRESENTAÇÃO GRÁFICA EXIBIDA PELO EMPREENDEDOR EM 

PONTA GROSSA 

 
  



LT 525 kV IVAIPORÃ – PONTA GROSSA (C1)

LT 525 kV IVAIPORÃ – PONTA GROSSA (C2)

LT 525 kV PONTA GROSSA – BATEIAS (C1)

LT 525 kV PONTA GROSSA – BATEIAS (C2)

SE BATEIAS 525/230 kV (Ampliação)

Audiência Pública 
Junho/2019

1

Grupo I
Processo 15.462.039-7
Grupo II
Processo 15.462.005-2



ENGIE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA



3Novembro de 2017

Engie Transmissão de Energia – ETE é 
uma subsidiária da Engie Brasil Energia 
criada para gestão dos ativos em 
transmissão de energia

Pertencente ao Grupo ENGIE, presente 
no Brasil desde 1996 (anterior Tractebel 
Energia S.A)

Segmentos:
Usinas Hidrelétricas
Usinas Eólicas
Usinas Solares (fotovoltaicas)
Usinas Termelétricas e de Cogeração
Transmissão de Energia

Quem é a ENGIE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – ETE



Empreendimentos Engie no Paraná

6/24/2019 4



O EMPREENDIMENTOTRANSMISSÃO DE 
ENERGIA



SISTEMA DE TRANSMISSÃO BRASILEIRO

00/00/2015 PRESENTATION TITLE ( FOOTER CAN BE PERSONALIZED AS FOLLOW: INSERT / HEADER AND FOOTER") 6



SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATUAL - PARANÁ

00/00/2015 PRESENTATION TITLE ( FOOTER CAN BE PERSONALIZED AS FOLLOW: INSERT / HEADER AND FOOTER") 7



Importância do Empreendimento
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Estudos EPE e ONS apontaram subtensões nas
Subestações e sobrecarga em linhas de transmissão que
atendem a região Centro-Sul do Paraná, indicando a
necessidade de reforço a partir de 2018.

Leilão Aneel (02/2017): Aneel promove Leilão de
Transmissão de Energia em Dez/2017 (Leilão nº2/2017). ENGIE
vence o Lote 1, formado pelos empreendimentos de reforço
para a região Centro-Sul do Paraná.

Contrato de Concessão Aneel (2018): Em março/2018,
Engie assina contrato de Concessão nº01/2018 com Aneel,
comprometendo-se a entregar os empreendimentos do
reforço para a região Centro-Sul do Paraná a partir de
setembro/2021.



SISTEMA DE TRANSMISSÃO GRALHA AZUL
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A TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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PROJETO
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C1 com 166,60 km
C2 com 165,13 km

LT 525kV SE Ivaiporã – SE Ponta Grossa – C1
LT 525kV SE Ivaiporã – SE Ponta Grossa – C2
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Ariranha 
do Ivaí

Manoel Ribas

Pitanga

Candido 
Abreu

Turvo

Reserva

Prudentópolis

Ivaí

Imbituva

Ipiranga

Ponta 
Grossa

NOME MUNICÍPIO EXTENSÃO (KM)
Cândido de Abreu 37,30
Imbituva 15,68
Ipiranga 21,72
Ivai 28,55
Manoel Ribas 26,43
Pitanga 3,86
Ponta Grossa 5,23
Prudentopolis 22,52
Turvo 5,36

Ariranha do Ivai 5,68
Cândido de Abreu 64,68
Ipiranga 30,44
Ivai 33,13
Manoel Ribas 20,08
Ponta Grossa 9,35
Prudentopolis 0,87
Reserva 0,98

C1

C2
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LT 525kV SE Ponta Grossa – SE Bateias – C1
LT 525kV SE Ponta Grossa – SE Bateias – C2

02 Circuitos
Em tensão 525kV
C1 com 100,92 km
C2 com 93 km



00/00/2015 PRESENTATION TITLE ( FOOTER CAN BE PERSONALIZED AS FOLLOW: INSERT / HEADER AND FOOTER") 15

Ponta Grossa

Teixeira 
Soares

Palmeira

Porto 
Amazonas

Balsa Nova

Campo Largo

MUNICÍPIO EXTENSÃO (KM)
Balsa Nova 9,58
Campo Largo 17,59
Palmeira 38,11
Ponta Grossa 27,44
Porto Amazonas 0,19
Teixeira Soares 8,02

Balsa Nova 3,29
Campo Largo 18,77
Palmeira 38,33
Ponta Grossa 32,61

C1

C2



AMPLIAÇÃO SE BATEIAS Ponta 
Grossa 

16

- PROPRIETÁRIO: COPEL
- ÁREA A SER ADQUIRIDA: ~1,50 ha  
- OBRA A SER REALIZADA: AMPLIAÇÃO DO SETOR DE 525 kV



TRAÇADO
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Região Centro-Sul do Paraná
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Raio de localização das Subestações
Corredor Diretriz
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Áreas ambientalmente protegidas
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Territórios Indígenas
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Comunidades Quilombolas
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Aeroportos e Aeródromos 
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Processos Minerários
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Assentamentos INCRA
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Áreas de Reserva Legal
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)
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Territórios Faxinais
Sítios Arqueológicos e Paleontológicos
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Linhas de Transmissão existentes
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Estradas, rodovias, ferrovias e gasodutos existentes
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Definição dos Traçados
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Definição dos Traçados
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Vegetação e uso do solo
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Topografia dos terrenos



LARGURA DA FAIXA
LOCAÇÃO DE TORRES 



NBR 5422 – Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica.

Resolução Normativa ANEEL nº 616 de 01/07/2014. 

Resolução Normativa ANEEL nº 398 de 23/03/2010.

Relatório de Dados Climatológicos

Relatório de Velocidade do Vento e carregamentos devidos ao vento

Relatório de Condutores e Para-raios

REFERÊNCIAS TÉCNICAS
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Relevo da região.

Série de torres homologada pela ANEEL/ONS.

Limite de esforços permitidos por estruturas.

 Impacto em benfeitorias, rodovias e ferrovias e outros sistemas de transmissão.

Afastamento mínimo de 5 Km entre os Circuitos em 80% da extensão das linhas.

Presença de vegetação nativa.

ESTUDOS LOCACIONAIS
Critérios considerados
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LARGURA DA FAIXA
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I. Campo elétrico

II. Campo magnético

III. Radio-interferência

IV. Ruído audível

V. Balaço de cabos

Critérios atendem as 
recomendações da 
Comissão Internacional de 
Proteção Contra Radiação 
Não Ionizante – ICNIRP da 
Organização Mundial da 
Saúde – OMS



TIPOS OU FAMILIAS DE TORRES
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Auto-portantes Estaiadas

 LT 525 kV Ivaiporã – Ponta Grossa C1: ~371 torres

 LT 525 kV Ivaiporã – Ponta Grossa C2: ~355 torres

 LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias C1: ~217 torres

 LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias C2: ~198 torres



Concessão de Serviços Públicos
Delegação e Responsabilidades
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Normas 
técnicas

NBR

Requisitos 
do edital 

ANEEL

Análise do 
Projeto 
Básico
ONS

Testes de 
aceitação
ANEEL e 

ONS



LICENÇAS E 
AUTORIZAÇÕES



ETAPAS DE LICENCIAMENTO
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6/24/2019 42

ESTRUTURA DE LICENCIAMENTO

Licenciamento Ambiental

Interveniência

Manifestação de Não-Óbices 

Prefeituras 
Municipais

Autorizações Complementares



Cronograma do Projeto

19/03/2018 ELECTRICITY TRANSMISSIONPROJECT – HANDOVER MEETING 43

PROTOCOLO DO 
PROJETO BÁSICO

ONS

2021

ASSINATURA
CONTRATO 
CONCESSÃO 

ANEEL 

CONSTRUÇÃO

LICENÇA 
PRÉVIA

EMISSÃO DE
DUPs

REQUERIMENTO LPs

LICENÇA DE INSTALAÇÃO
INÍCIO OBRAS

OPERAÇÃO
COMERCIAL -

COD

LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

LIBERAÇÃO FUNDIÁRIA

CERTIDÕES MUNICIPAIS DE 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

ANUÊNCIA F. PALMARES

ANUÊNCIA FUNAI

202020192018

ANUÊNCIA IPHAN



REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA



45Novembro de 2017

Subestação
• Aquisição por Desapropriação
• Alteração da titularidade
• Uso exclusivo da Concessionária

Aquisição de Área e Instituição da Faixa de Servidão

Linha de Transmissão
• Instituição da Faixa de Servidão
• Sem alteração na titularidade
• Restrição de uso na faixa
• Coeficiente de Servidão

X



46Novembro de 2017

NBR 14653-1 – Parte 1: Procedimentos gerais;

NBR 14653-2 – Parte 2: Imóveis urbanos;

NBR 14653-3 – Parte 3: Imóveis rurais;

NBR 14653-4 – Parte 4: Empreendimentos;

NBR 14653-5 – Parte 5: Máquinas, equip.

NBR 14653-6 – Parte 6: Rec. naturais e amb;

NBR 14653-7 – Parte 7: Patrimônios históricos.

Etapa - Pesquisa de Preços 

NBR 14.653 Avalição de Bens 
(terras, benfeitorias reprodutivas e não 
reprodutivas)
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Etapa –Levantamento Fundiário e Autorização de 
Acesso

Autorização para realização 

de estudos e 

levantamentos:

• Topografia

• Sondagem

• Levantamentos físicos

• Arqueologia

• Estudos Ambientais



48Novembro de 2017

Propriedade:
• Identificação de divisas
• Domínio e titularidade
• Escrituras e matrículas
• CAR, ITR, CCIR, etc.

Etapa - Cadastros

Proprietário(s)/Posseiro(s):
• Nº de proprietários
• CPF, RG
• Certidão e Regime de Casamento
• Dados Bancários, etc.)



Classe de solo

Uso e ocupação atual do solo

Benfeitorias Reprodutivas

Benfeitorias Não-Reprodutivas

Etapa: Levantamento Físico (solos e benfeitorias)
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• Dados do Levantamento Físico (terras 
e benfeitorias)

• Formato como a LT atravessa o 
imóvel

• Características do entorno

• Coeficiente de Servidão

• Valor de Indenização

Etapa – Laudo de Avaliação
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• Negociação
• Solicitação dos Recursos
• Pagamento em cartório
• Regularização (escrituração e registro)

Etapa – Negociação e Indenização



52Novembro de 2017

• Quando não há negociação amigável devido à:
- Discordância de valor
- Problemas documentais do imóvel
- Gravames sobre o imóvel
- Existência de menores ou incapazes

• Esfera judicial é instância neutra e imparcial

• Valores são avaliados por um perito especialista

• Ocorrem somente quando exauridas todas as possibilidades
administrativas

Etapa – Indenização por via judicial



Decreto de Utilidade Pública - DUP
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LINHAS DE TRANSMISSÃO PROCESSO RESOLUÇÃO DATA DA DUP PUBLICADO NO 
DOU

LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa - C1 48500.005627/2018-80 7472 20/11/2018 23/11/2018

LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa - C2 48500.005648/2018-03 7452 13/11/2018 21/11/2018

LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias - C1 48500.005674/2018-23 7473 20/11/2018 27/11/2018

LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias - C2 48500.005675/2018-78 7474 20/11/2018 26/11/2018

SE Bateias (ampliação) 48500.005290/2018-19 7402 23/10/2018 30/10/2018
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• Acompanhamento durante a sondagem
• Acompanhamento durante a construção
• Levantamento e Pagamento de Danos

Etapa – Construção e Diligenciamento
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OBRIGADO!

ouvidoriaga.brenergia@engie.com
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ANEXO 01/2 – APRESENTAÇÃO GRÁFICA EXIBIDA PELO EMPREENDEDOR EM 

CAMPO LARGO 

 
  



Audiência Pública 

LT 525 kV – Ponta Grossa – Bateias – C1
LT 525 kV – Ponta Grossa – Bateias – C2

Sistema de Transmissão Gralha Azul

Processo IAP 15.462.005-2

Junho/2019

1



ENGIE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA



3Novembro de 2017

Engie Transmissão de Energia – ETE é 
uma subsidiária da Engie Brasil Energia 
criada para gestão dos ativos em 
transmissão de energia

Pertencente ao Grupo ENGIE, presente 
no Brasil desde 1996 (anterior Tractebel 
Energia S.A)

Segmentos:
Usinas Hidrelétricas
Usinas Eólicas
Usinas Solares (fotovoltaicas)
Usinas Termelétricas e de Cogeração
Transmissão de Energia

Quem é a ENGIE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – ETE



Empreendimentos Engie no Paraná

6/24/2019 4



O EMPREENDIMENTOTRANSMISSÃO DE 
ENERGIA



SISTEMA DE TRANSMISSÃO BRASILEIRO
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SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATUAL - PARANÁ
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Importância do Empreendimento
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Estudos EPE e ONS apontaram subtensões nas
Subestações e sobrecarga em linhas de transmissão que
atendem a região Centro-Sul do Paraná, indicando a
necessidade de reforço a partir de 2018.

Leilão Aneel (02/2017): Aneel promove Leilão de
Transmissão de Energia em Dez/2017 (Leilão nº2/2017). ENGIE
vence o Lote 1, formado pelos empreendimentos de reforço
para a região Centro-Sul do Paraná.

Contrato de Concessão Aneel (2018): Em março/2018,
Engie assina contrato de Concessão nº01/2018 com Aneel,
comprometendo-se a entregar os empreendimentos do
reforço para a região Centro-Sul do Paraná a partir de
setembro/2021.



SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATUAL - PARANÁ
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A TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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PROJETO
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LT 525kV SE Ponta Grossa – SE Bateias – C1
LT 525kV SE Ponta Grossa – SE Bateias – C2

02 Circuitos
Em tensão 525kV
C1 com 100,92 km
C2 com 93 km
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Ponta Grossa

Teixeira 
Soares

Palmeira

Porto 
Amazonas

Balsa Nova

Campo Largo

MUNICÍPIO EXTENSÃO (KM)
Balsa Nova 9,58
Campo Largo 17,59
Palmeira 38,11
Ponta Grossa 27,44
Porto Amazonas 0,19
Teixeira Soares 8,02

Balsa Nova 3,29
Campo Largo 18,77
Palmeira 38,33
Ponta Grossa 32,61

C1

C2



AMPLIAÇÃO SE BATEIAS Ponta 
Grossa 

14

- PROPRIETÁRIO: COPEL
- ÁREA A SER ADQUIRIDA: ~1,50 ha  
- OBRA A SER REALIZADA: AMPLIAÇÃO DO SETOR DE 525 kV



TRAÇADO
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Região Centro-Sul do Paraná



00/00/2015 PRESENTATION TITLE ( FOOTER CAN BE PERSONALIZED AS FOLLOW: INSERT / HEADER AND FOOTER") 17

Raio de localização das Subestações
Corredor Diretriz da Aneel
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Áreas ambientalmente protegidas
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Territórios Indígenas
Comunidades Quilombolas 
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Aeroportos e Aeródromos 
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Processos Minerários
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Assentamentos INCRA
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Áreas de Reserva Legal
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)

Territórios Faxinais
Sítios Arqueológicos e Paleontológicos
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Linhas de Transmissão existentes
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Estradas, rodovias, ferrovias 
e gasodutos existentes
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Definição dos Traçados
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Vegetação e uso do solo



LARGURA DA FAIXA
LOCAÇÃO DE TORRES 



NBR 5422 – Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica.

Resolução Normativa ANEEL nº 616 de 01/07/2014. 

Resolução Normativa ANEEL nº 398 de 23/03/2010.

Relatório de Dados Climatológicos

Relatório de Velocidade do Vento e carregamentos devidos ao vento

Relatório de Condutores e Para-raios

REFERÊNCIAS TÉCNICAS
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Relevo da região.

Série de torres homologada pela ANEEL/ONS.

Limite de esforços permitidos por estruturas.

 Impacto em benfeitorias, rodovias e ferrovias e outros sistemas de transmissão.

Afastamento mínimo de 5 Km entre os Circuitos em 80% da extensão das linhas.

Presença de vegetação nativa.

ESTUDOS LOCACIONAIS
Critérios considerados
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LARGURA DA FAIXA
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I. Campo elétrico

II. Campo magnético

III. Radio-interferência

IV. Ruído audível

V. Balaço de cabos

Critérios atendem as 
recomendações da 
Comissão Internacional de 
Proteção Contra Radiação 
Não Ionizante – ICNIRP da 
Organização Mundial da 
Saúde – OMS



TIPOS OU FAMILIAS DE TORRES
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Auto-portantes Estaiadas

LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias C1: ~217 torres

LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias C2: ~198 torres



Concessão de Serviços Públicos
Delegação e Responsabilidades
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Normas 
técnicas

NBR

Requisitos 
do edital 

ANEEL

Análise do 
Projeto 
Básico
ONS

Testes de 
aceitação
ANEEL e 

ONS



LICENÇAS E 
AUTORIZAÇÕES



ETAPAS DE LICENCIAMENTO
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6/24/2019 36

ESTRUTURA DE LICENCIAMENTO

Licenciamento Ambiental

Interveniência

Manifestação de Não-Óbices 

Prefeituras 
Municipais

Autorizações Complementares



Cronograma do Projeto

19/03/2018 ELECTRICITY TRANSMISSIONPROJECT – HANDOVER MEETING 37

PROTOCOLO DO 
PROJETO BÁSICO

ONS

2021

ASSINATURA
CONTRATO 
CONCESSÃO 

ANEEL 

CONSTRUÇÃO

LICENÇA 
PRÉVIA

EMISSÃO DE
DUPs

REQUERIMENTO LPs

LICENÇA DE INSTALAÇÃO
INÍCIO OBRAS

OPERAÇÃO
COMERCIAL -

COD

LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

LIBERAÇÃO FUNDIÁRIA

CERTIDÕES MUNICIPAIS DE 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

ANUÊNCIA F. PALMARES

ANUÊNCIA FUNAI

202020192018

ANUÊNCIA IPHAN



REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA



39Novembro de 2017

Subestação
• Aquisição por Desapropriação
• Alteração da titularidade
• Uso exclusivo da Concessionária

Aquisição de Área e Instituição da Faixa de Servidão

Linha de Transmissão
• Instituição da Faixa de Servidão
• Sem alteração na titularidade
• Restrição de uso na faixa
• Coeficiente de Servidão

X



40Novembro de 2017

NBR 14653-1 – Parte 1: Procedimentos gerais;

NBR 14653-2 – Parte 2: Imóveis urbanos;

NBR 14653-3 – Parte 3: Imóveis rurais;

NBR 14653-4 – Parte 4: Empreendimentos;

NBR 14653-5 – Parte 5: Máquinas, equip.

NBR 14653-6 – Parte 6: Rec. naturais e amb;

NBR 14653-7 – Parte 7: Patrimônios históricos.

Etapa - Pesquisa de Preços 

NBR 14.653 Avalição de Bens 
(terras, benfeitorias reprodutivas e não 
reprodutivas)
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Etapa –Levantamento Fundiário e Autorização de 
Acesso

Autorização para realização 

de estudos e 

levantamentos:

• Topografia

• Sondagem

• Levantamentos físicos

• Arqueologia

• Estudos Ambientais
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Propriedade:
• Identificação de divisas
• Domínio e titularidade
• Escrituras e matrículas
• CAR, ITR, CCIR, etc.

Etapa - Cadastros

Proprietário(s)/Posseiro(s):
• Nº de proprietários
• CPF, RG
• Certidão e Regime de Casamento
• Dados Bancários, etc.)



Classe de solo

Uso e ocupação atual do solo

Benfeitorias Reprodutivas

Benfeitorias Não-Reprodutivas

Etapa: Levantamento Físico (solos e benfeitorias)
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• Dados do Levantamento Físico (terras 
e benfeitorias)

• Formato como a LT atravessa o 
imóvel

• Características do entorno

• Coeficiente de Servidão

• Valor de Indenização

Etapa – Laudo de Avaliação
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• Negociação
• Solicitação dos Recursos
• Pagamento em cartório
• Regularização (escrituração e registro)

Etapa – Negociação e Indenização
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• Quando não há negociação amigável devido à:
- Discordância de valor
- Problemas documentais do imóvel
- Gravames sobre o imóvel
- Existência de menores ou incapazes

• Esfera judicial é instância neutra e imparcial

• Valores são avaliados por um perito especialista

• Ocorrem somente quando exauridas todas as possibilidades
administrativas

Etapa – Indenização por via judicial



Decreto de Utilidade Pública - DUP
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LINHAS DE TRANSMISSÃO PROCESSO RESOLUÇÃO DATA DA DUP PUBLICADO NO 
DOU

LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias - C1 48500.005674/2018-23 7473 20/11/2018 27/11/2018

LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias - C2 48500.005675/2018-78 7474 20/11/2018 26/11/2018

SE Bateias (ampliação) 48500.005290/2018-19 7402 23/10/2018 30/10/2018
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• Acompanhamento durante a sondagem
• Acompanhamento durante a construção
• Levantamento e Pagamento de Danos

Etapa – Construção e Diligenciamento



49

OBRIGADO!

ouvidoriaga.brenergia@engie.com
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ANEXO 02/1 – APRESENTAÇÃO GRÁFICA EXIBIDA PELA EMPRESA 

CONSULTORA EM PONTA GROSSA 
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ANEXO 02 – APRESENTAÇÃO GRÁFICA EXIBIDA PELA EMPRESA 

CONSULTORA EM CAMPO LARGO 
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ANEXO 04 – TRANSCRIÇÃO DO AUDIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICA 

 
 

  



TRANSCRIÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PONTA GROSSA (06/06/2019) 

Jean Carlos Helferich (IAP): Muito boa noite a todos, a partir desse momento vamos dar início 

a essa audiência pública. Eu farei a leitura das previsões legais do regulamento da audiência 

pública. Em nome do diretor presidente do Instituto Ambiental do Paraná, Everton Luiz da Costa 

Souza, damos as boas-vindas a todos e agradecemos antecipadamente a presença nesta 

audiência pública para discussão do empreendimento: Linha de Transmissão de Energia 525kV 

Ivaiporã – Ponta Grossa (C1 e C2) a ser implantada nos municípios de Ivaiporã, Manuel Ribas, 

Reserva, Ariranha do Ivaí, Pitanga, Cândido de Abreu, Turvo, Prudentópolis, Ivaí, Imbituva, 

Ipiranga e Ponta Grossa, no estado do Paraná. E Linha de Transmissão de Energia 525kV Ponta 

Grossa – Bateias, a ser implantada nos municípios de Ponta Grossa, Teixeira Soares, Palmeira, 

Porto Amazonas, Balsa Nova e Campo Largo, no estado do Paraná, conforme consta nos 

respectivos procedimentos administrativos nº15.462.039-7 e protocolo nº15.462.005-2, que 

tem por objetivo expor à comunidade os dados e as informações relevantes no que tange a 

característica do projeto, diagnóstico ambiental elaborado, extensão e magnitude dos impactos 

ambientais, medidas mitigadoras e compensatórias, programas ambientais propostos e 

principalmente recolher, das comunidades interessadas ou afetadas pelo empreendimento, 

sugestões críticas e comentários. Que serão registrados e analisados no procedimento de 

licenciamento ambiental, através da portaria IAP nº121/19. O diretor presidente do IAP delegou 

aos funcionários Jean Carlos Helferich e Sandor Sohn a função de dirigir e conduzir essa 

audiência pública. Queríamos lembrar que a lista de presença está disponível na entrada e ela 

deve ser assinada por todos, e a mesma fará parte do procedimento de licenciamento ambiental 

desse empreendimento. As disposições legais da audiência pública. A Constituição Federal de 

1988 traz no seu artigo nº225, § 1°, que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

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

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. ” E no seu inciso IV determina a exigibilidade de estudos de impacto ambiental para 

aquelas atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio 

ambiente, com a devida publicidade. O art. nº10 da resolução CONAMA nº 237 de 1997, dispõe 

que o procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às várias etapas, entre elas, no 

inciso V, a necessidade de realizar audiência pública quando couber, de acordo com a 

regulamentação pertinente. E no inciso VI, que a solicitação de esclarecimentos e 

complementações pelo órgão ambiental competente, decorrente de audiências públicas, 

quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e 

complementações não tenham sido satisfatórios. A resolução SEMA/IAP nº 031/98 traz nos seus 

art. nº 66 e 75, a regulamentação da realização de audiências públicas. A resolução CEMA 

65/2008, em seu art. 64, dispõe que: A licença prévia para empreendimentos, obras e atividades 

consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio 

ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 

ambiental, o EIA/RIMA, ao qual dar-se-á publicidade garantida a realização de audiências 

públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação específica. O art. 1º da resolução 

CONAMA nº 09/87 traz que audiência pública, referida na resolução CONAMA nº 1/86, têm por 

finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise, e do seu referido RIMA, 

dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito. Em seu art. 3º 

dispõe que: A audiência pública será dirigida pelo representante do órgão licenciador, que após 

a exposição objetiva do projeto e do seu respectivo RIMA, abrirá as discussões com os 

interessados presentes. Em seu art. 4º dispões que: ao final de cada audiência pública será 

lavrada uma ata sucinta. Parágrafo único: serão anexados a esta ata todos os documentos 



escritos e assinados que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a sessão. E seu 

art. 5º dispõe que esta ata da audiência pública e seus anexos, servirão de base, juntamente 

com o RIMA, para análise a parecer final do licenciador quanto a aprovação ou não do projeto. 

Essa ata será realizada e entregue depois ao IAP através de degravação. O tempo de duração 

dessa audiência pública será de no máximo três horas. As autoridades que comporão a mesa 

oficial de abertura farão uso da palavra por três minutos, sendo que após nós vamos desfazer 

esta mesa e vamos iniciar a apresentação dos trabalhos. Então será feito, com a exposição dos 

objetivos por parte do empreendedor pelo período de vinte minutos. Serão apresentados os 

estudos técnicos, o EIA/RIMA por parte da consultoria e equipe por prazo de quarenta e cinco 

minutos. Depois dessa apresentação nós vamos desfazer essa etapa de apresentação e vamos 

dar um intervalo de dez a quinze minutos para que todos possam, caso tenham dúvidas, possam 

fazer as suas perguntas, e as perguntas podem ser feitas oral ou por escrito. Vai ter um 

formulário lá na frente, junto com a lista de presença que todos poderão fazê-los. No caso de 

pergunta escrita, deverá constar a identificação, nome e endereço, para futuro contato, se 

necessário. A pergunta será lida pelo coordenador da mesa. No caso de pergunta oral, no início 

da fala o orador deverá declinar o seu nome e endereço para ficar registrado em áudio. Isso é 

muito importante, porque está sendo gravado, e depois vai ser feita a ata em cima da 

degravação, e se não falar no microfone vai ficar comprometido a audição. A princípio o tempo 

de intervenção para cada pergunta será de três minutos e cinco minutos para a resposta, e ainda 

terá o direito de três minutos para a réplica e dois minutos para a tréplica. Esse tempo poderá 

variar em função do número de inscritos, a critério do IAP. A licença prévia para obras, 

empreendimentos e atividades considerada efetiva e potencialmente causadora de significativa 

degradação ambiental, dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental o EIA/RIMA o qual se dará veracidade garantida a realização de 

audiência pública quando couber de acordo com a regulamentação especifica, só lembrando 

que esse empreendimento está na fase inicial de licenciamento ambiental prévio ao qual o órgão 

licenciador vai se manifestar sobre a viabilidade locacional, caso seja definida pela viabilidade 

locacional qualquer obra ou instalação desse empreendimento poderá ser feito na fase seguinte 

do licenciamento ambiental que é a fase de licença de instalação. O artigo primeiro da resolução 

CONAMA 01/86 Art. 1º - A Audiência Pública referida na RESOLUÇÃO CONAMA nº 1/86, tem por 

finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, 

dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito. Art. 3º - A 

audiência pública será dirigida pelo representante do Órgão licenciador que, após a exposição 

objetiva do projeto e o seu respectivo RIMA, abrirá as discussões com os interessados presentes. 

Caso ainda permaneçam assuntos ou questionamentos não esclarecidos durante a realização da 

audiência pública, os mesmos serão encaminhados pela coordenação, a quem de direito, 

solicitando que os esclarecimentos necessários sejam enviados diretamente ao interessado, 

com cópia para o IAP, para juntar ao procedimento administrativo de licenciamento em questão. 

Ainda assim, será aberto um prazo de cinco dias úteis contados a partir de hoje, para que 

somente os interessados que se fizerem presentes na audiência pública, comprovado através da 

assinatura na lista de presença e que não tiverem suas dúvidas dirimidas, poderão reformular 

seus questionamentos por escrito e deverão protocolar no IAP mais próximo, aqui pode ser 

Ponta Grossa, pode ser Ivaiporã também, para que seja encaminhado ao IAP sede. Ao diretor 

presidente do IAP e o seu representante legal reserva-se o direito de não emitir opinião, uma 

vez que lhe cabe a responsabilidade de decisão acerca do licenciamento do projeto em questão.   

Agora vamos iniciar com a primeira mesa com autoridades, nós vamos chamar aqui na mesa um 

representante do executivo, gostaria de saber se o prefeito de Ponta Grossa ou algum secretário 



municipal está presente? Gostaríamos também de convidar o representante do legislativo o 

presidente da câmara de vereadores de Ponta Grossa está presente? Temos algum vereador? 

Gostaríamos também de solicitar aqui da mesa um representante do judiciário, através do 

ministério público estadual, temos algum promotor? Representando o ministério público 

estadual? Ministério público federal? Chamamos a mesa também. O representante do 

empreendedor, o empreendedor é Engie Transmissão de Energia, o seu Márcio Naian Neves ele 

é gerente de projetos gralha azul, pedimos aqui na mesa também a Karen Cristine Schröder 

coordenadora de meio ambiente da Engie, pedimos também aqui na mesa o representante da 

empresa consultora a Geo Consultores o biólogo Eridani Oliveira. Então para dar boas-vindas a 

essa audiência pública chamamos aqui o Márcio Daian Neves. 

Márcio Daian Neves (ENGIE): Boa noite a todos, eu quero inicialmente agradecer a presença de 

todos vocês que se propuseram a sair de suas casas hoje e, estarem aqui com a gente para 

conhecer um pouco mais do empreendimento, esclarecimentos de dúvidas que são muito 

importantes para nós. É importante destacar também (trecho inaudível) apresentações, 

conversas e discussões, nós já dispomos de equipe própria da Engie aqui na região de Ponta 

Grossa e será instalada ao longo da implantação, licenciamento implantação do 

empreendimento, a disposição para discutir e interagir, ou seja, transformar esse 

empreendimento que é muito importante para o estado do Paraná, para geração de empregos, 

movimentação econômica e vai melhorar a condição energética aqui do estado. Por fim, queria 

comentar que a Engie, é uma empresa bastante sólida, está no Brasil há mais de 20 anos, temos 

mais de mil usinas implementadas nos mais diversos locais do Brasil, ou seja, ela (trecho 

inaudível) ela cuida de seus empreendimentos e por essa característica ela tem uma 

preocupação muito forte com integração efetiva, com as pessoas, as comunidades do entorno 

dos nossos empreendimentos, ok? Então fiquem à vontade para fazer perguntas depois das 

apresentações e tentaremos ao máximo esclarecer a dúvidas decorrentes. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, muito obrigado então Márcio, então passamos a palavra para 

Karen Cristine Schröder, coordenadora de meio ambiente da Engie. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Boa noite a todos. Inicialmente gostaria de agradecer a 

presença de todos aqui, especialmente daqueles que vieram de mais longe e vim dizer que esse 

é um momento muito importante para Engie. Ter a oportunidade de apresentar o nosso projeto 

para vocês, mas também, é uma oportunidade mais importante para todos nós que estamos 

aqui presentes fazer questionamentos que por ventura persistirem, como o IAP falou, nós 

faremos uma apresentação do projeto, temos a Geo Consultores que vai apresentar os estudos 

ambientais, apresentando os resultados da avaliação dos estudos de impacto ambiental e no 

final nossa equipe estará aqui toda a disposição, para esclarecer as dúvidas que por ventura 

ainda persistirem. Conforme o Márcio falou, esse não se trata do único momento que a gente 

vai poder, nossas equipes já estão aqui na região, trabalhando desde o ano que passou e 

ficaremos aqui muito tempo, de forma que, se ainda nos próximos dias ainda surgirem dúvidas, 

questionamentos fiquem à vontade para nos procurar que nós estaremos a disposição para 

atender as dúvidas. E por fim, agradecer novamente, esse é um projeto muito importante para 

Engie, é muito importante para o estado do Paraná como o Márcio mencionou. E desejar que 

todos nós aqui tenhamos uma ótima audiência pública. Obrigado. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, obrigado a Karen. Então agora nós vamos desfazer essa mesa e 

dar início aos trabalhos, então o engenheiro Krieger vai fazer a apresentação inicial do projeto. 

E logo em seguida a apresentação do EIA/RIMA da Geo Consultores. 



Marcos Krieger (ENGIE): Boa noite a todos, meu nome é Marcos Krieger, sou engenheiro 

agrônomo, faço parte da equipe de meio ambiente da Engie. Estou aqui para falar dos 

empreendimentos de duas linhas de transmissão de 525 kV, a primeira é a da estação de 

Ivaiporã ligando até Ponta Grossa, circuitos um e dois, em seguida de Ponta Grossa a Bateias no 

município de Campo Largo, adicionalmente nesse projeto temos uma ampliação da subestação 

de Bateias que vamos explicar mais adiante. Então, apresentando um pouco a Engie transmissão 

de energia, o Márcio já deu uma introdução boa sobre a empresa. Estamos atuando no Brasil 

desde 1996, a Engie transmissão faz parte do grupo Engie Brasil e anteriormente ela era 

chamada de Tractbel energia. Então talvez tenham pessoas que façam mais relação com a 

Tractbel do que a própria Engie. Dentro dos segmentos de atividades que a Engie desenvolve, 

então o Márcio já destacou bem, atuamos aqui na produção de energia, com a operação de 

usinas hidrelétricas, usinas eólicas, usinas solares, usinas termoelétricas. Então são usinas de 

diversas fontes de energia e estamos entrando agora no ramo de transmissão de energia, que é 

o foco desta audiência pública. Esse mapa dá uma dimensão de onde a Engie tem atuado aqui 

no Brasil, então como o Márcio falou, nós temos uma empresa bem sólida e com vários 

empreendimentos espalhados pelo Brasil. Hoje vamos falar desse sistema de transmissão, uma 

parte desse sistema de transmissão que a gente consagrou-se empreendedor em um leilão 

promovido pela Aneel. Então estamos aqui, em preto são as linhas de 525 kV que são objeto da 

audiência pública de hoje, e então faz parte do sistema de transmissão as linhas de 530 kV, que 

são objetos de outros ritos de licenciamento ambiental. A Engie aqui no estado do Paraná já 

possui dois empreendimentos instalados, que são as usinas de São Osório e Salto Santiago que 

pertenciam antes a empresa Eletrosul, e foi adquirida pela Engie, e então associada as linhas de 

transmissão temos essas duas usinas de geração hidráulicas. Falando um pouco da transmissão 

de energia, esse mapa dá uma atual dimensão do que é o sistema de transmissão de energia 

brasileiro. Então são dados aqui do horizonte de 2017.  Uma primeira curiosidade, é que a 

primeira linha de transmissão foi implantada no país em 1883 e tinha apenas dois quilômetros 

de extensão, isso na época era uma inovação no nosso país, decorrido alguns anos, hoje nós 

estamos com 136 mil quilômetros de linhas instalados no brasil, aqui eu falo somente de linhas 

de alta tensão desde 230 kV até 750 kV, então aqui não estamos considerando linha de média 

tensão e de baixa tensão. Dá para ver que o sistema é bem robusto e mesmo assim tem regiões 

e locais que necessitam de algum reforço. Então falando um pouco do sistema de transmissão 

da região do Paraná, observamos que, aqui temos a usina de Itaipu, essa usina de Itaipu, dirige 

praticamente toda sua energia para o estado de São Paulo, ou aqui para baixo nessa região em 

direção a Curitiba. E se percebe um grande vazio com poucas linhas de transmissão dessa região 

de Ponta Grossa á Guarapuava, que são dois municípios muito importante do estado do Paraná. 

Em função disso, a EPE, a empresa de pesquisa energética e operador nacional do sistema, 

desenvolveram estudos que apontaram que precisaria reforçar o sistema de energia dessa 

região de Guarapuava e Ponta Grossa. E que já haveria necessidade a partir de 2018, os estudos 

apontaram essa necessidade, em função disto em 2017, em dezembro de 2017 a Aneel 

promoveu um leilão, para a implantação do sistema que a gente chama hoje de Gralha Azul. 

Esse leilão foi vencido pela Engie e em março de 2018 houve a assinatura do contrato de 

concessão número 01 2018, onde a Engie se comprometeu em fazer a implantação de um 

empreendimento, tinha uma necessidade inicial identificada a partir de 2018, mas em função 

das circunstâncias ela vai ser entregue em setembro de 2021. Então aqui, isso aqui, seria a 

função do sistema de transmissão gralha azul preenchendo aquele vazio que eu apresentei no 

slide anterior, interligando aqui pontos de energia que vêm da estação de Manoel Ribas, 

Guarapuava e tendo a parte central do sistema o município de Ponta Grossa e também Campo 

Largo, aqui na região de Bateais, com a subestação de propriedade da Copel. Falando então 



como é a transmissão de energia, nós temos uma fonte geradora que aqui está representada 

por uma usina hidrelétrica, mas que poderia ser uma usina solar, eólica ou qualquer outra fonte 

de energia, e depois nós temos o consumidor final. Então o trajeto que percorre, passa por linhas 

de transmissão que vão ser entregue em subestações e nas subestações a empresa que faz a 

distribuição de energia coleta a energia para levar até as residências, então hoje nós estamos 

falando dessa parte do sistema aqui. A gente fala Linhas de transmissão, mas o termo mais 

comum que o pessoal fala é redes de energia elétrica. Em relação ao projeto, a primeira parte 

aqui as linhas de Ivaiporã - Ponta Grossa, então são dois circuitos chamado C1 e C2, 

aproximadamente com 166 km e o circuito C2 com entorno de 165 km. E essas linhas aqui vão 

ligar a subestação que já existe, que é propriedade da Eletrosul, que fica no município de Manoel 

Ribas, denominada de subestação de Ivaiporã, até a subestação aqui do município de Ponta 

Grossa, e essa subestação vai ser implantada pela Engie, é uma subestação que faz parte do 

nosso empreendimento, e que vai fazer parte da implantação aqui pela Engie. Em termos de 

municípios interceptados, nós temos Ariranha do Ivaí, Manoel Ribas, Pitanga, Candido de Abreu, 

Turvo, Reserva, Prudentópolis, Ivaí, Imbituva, Ipiranga e finalmente Ponta Grossa. Esses dois 

circuitos aqui em destaque, em relação a Cândido de Abreu, onde há uma maior extensão das 

linhas tanto no circuito 1, com 37 quilômetros, como no circuito 2 com 64 quilômetros de 

extensão. Já para a linha de transmissão Ponta Grossa – Bateias, os dois circuitos têm em 

extensão, o circuito um com 100 quilômetros, e o circuito dois com 93 quilômetros, que 

interligam a subestação de Ponta Grossa até a subestação Bateias que pertence a Copel, eu vou 

mostra daqui a pouco o serviço que vai ser realizado nela. Essa linha então intercepta os 

municípios de Ponta Grossa, Teixeira Soares, Palmeira, Porto Amazonas, Balsa Nova e chegando 

finalmente em Campo Largo, com destaques no município de Palmeira e Ponta Grossa no 

circuito 1 e no circuito 2 a gente dá destaque também a Palmeira e Ponta Grossa, que são os 

municípios onde vai ter a maior extensão da linha de transmissão. Aqui é uma imagem da 

subestação Bateias da Copel, então a obra que vai ser feita nessa ampliação, vai ser no setor 525 

kV e abrangerá essa área aqui que já é da Copel, sendo necessária uma pequena área adicional 

de um hectare e meio para fazer o projeto de ampliação que vai recepcionar as duas linhas de 

Ponta Grossa á Bateias, circuito um e circuito dois. Então como se define basicamente por onde 

passa a linha que a gente chama de traçado?! No próprio edital a Anael já determina um 

corredor diretriz por onde seria ideal passar o traçado das linhas, eu vou utilizar como exemplo 

aqui a linha de Ivaiporã Ponta Grossa para não se tornar repetitivo, mas o resultado final a gente 

apresenta para as duas linhas. Partindo daqui, do corredor definido pela Aneel, a Engie começa 

a verificar que tipos de restrições se tem no meio do caminho, então áreas ambientalmente 

protegidas, unidades de conservação, terras indígenas, comunidades quilombolas São Roque e 

Rio do Meio foram identificadas, presença de aeroportos e aeródromos, processo minerários 

existentes ou em pesquisas, assentamentos do Incra, áreas de reserva legal, ou RPPN, reservas 

particulares do patrimônio natural, territórios faxinais, sítios arqueológicos ou paleontológicos, 

linhas de transmissão existentes que devem ser interceptadas, estradas, rodovias municipais 

estaduais e federais, ferrovias e gasodutos que também serão interceptados e, finalmente 

então, para atender a cada uma dessas restrições a gente tem que obedecer regras, ou para se 

aproximar, ou interceptar. Nós definimos então, com base nessas restrições, o traçado da linha 

de transmissão. Então essa é uma imagem da linha de Ivaiporã a Ponta Grossa, essa aqui com 

muito mais restrição é o traçado de Ponta Grossa a Bateias. Então considerando todas as 

restrições, a Engie procurou definir da melhor forma o traçado das linhas de transmissão. Após 

um estudo mais detalhado do projeto, também são consideradas questões do uso do solo para 

ver se existem benfeitorias, áreas de remanescentes florestais consolidados, que também são 

considerados no estudo desse traçado, e também a topografia do terreno, se é mais plano, ou 



declivosos. Então a partir daí se faz um ajuste fino tanto do traçado, como do posicionamento 

das torres. Com relação a largura das faixas e a alocação, a empresa obedece ao que determina 

as referências técnicas estabelecidas em normas brasileiras, ou resoluções normativas da Aneel, 

e também dados de relatórios em relação a atividade climática, velocidade de vento e controle 

de para-raios. Então são conjunto de informações que são levados em consideração para o 

desenvolvimento do projeto. Como a gente já falou o estudo de locação leva em consideração 

o relevo. A série de torres que é selecionada para ser implantada no projeto, também parte de 

uma homologação feita junto a Aneel e o operador nacional do sistema, há de se considerar no 

projeto a estrutura da torre para ela resistir a tração dos cabos, e ser um empreendimento que 

não cause risco. Os impactos também em benfeitorias, rodovias e linhas de transmissão. E uma 

condição especial que foi determinada pela Aneel, foi uma distância mínima entre cada circuito, 

tem o circuito um e o circuito dois e 80% do traçado dos circuitos eles devem estar afastados, 

no mínimo cinco quilômetros por questões de segurança, é uma condição que foi já definida no 

leilão. Enfim, também a presença de vegetação nativa é considerada, então a largura da faixa 

nas duas linhas e nos quatros circuitos ela é de 60 metros de largura, onde no meio dessa faixa 

vão estar as torres passando os cabos e na margem seria uma área mais de segurança em função 

de balanço de cabo e outras restrições. Essa largura é definida em função desses critérios aqui, 

campo elétrico, campo magnético, ruído audível e o balanço de cabos, vocês lembram que eu 

falei sobre o estudo de ventos que está associado ao balanço de cabos. Esses critérios são 

definidos por uma comissão internacional de proteção para a radiação não ionizante e também 

com respaldo da organização mundial da saúde, então a partir do limite da faixa para fora dela 

estaríamos com situações seguras. Em relação as torres que serão implantas temos a 

autoportantes e estaiadas, as estaiadas são aquelas que necessitam de cabos para sua 

sustentação. O circuito um de Ivaiporã a Ponta Grossa, estimado em 371 torres, o circuito dois 

355 torres, e Ponta Grossa a Bateias, circuito um com 217 torres, e circuito dois com 298 torres. 

É um número que a gente tem hoje, mas pode ter uma pequena variação de acordo com o ajuste 

de projeto. Aqui demonstra que o serviço da Engie vai estar implantando, ele é bem regrado e 

acompanhado pelo governo federal, seja a gente obedecendo as normas técnicas da NBR, das 

normas brasileiras, temos que atender requisitos estabelecidos pela Aneel no edital do leilão, 

temos que atender as bases criteriosas diante do operador nacional do sistema e finalmente 

quando o empreendimento já está instalado e vai para operação passa também por teste de 

aceitação, tanto pela Aneel quanto pela ONS, então há um grande regramento em relação ao 

empreendimento. A parte ambiental propriamente dita então, já foi dito pelo Jean, o processo 

do licenciamento ele é composto por três etapas principais, a licença prévia, licença de 

instalação e licença de operação, dentro desse rito de licenciamento nós estamos nessa etapa 

que é ter a audiência pública para consulta da população. Dentro do processo de licenciamento 

que está sendo conduzido pelo IAP, temos que considerar os diversos órgãos que atuam no 

sistema. Antes eu falei a questão de sítios arqueológicos, é coordenada junto ao Iphan, 

comunidade quilombolas junto a fundação cultural palmares, as prefeituras municipais, elas são 

consultadas em relação a certidão de uso e ocupação do solo, se o empreendimento está em 

conformidade com o uso e ocupação do solo, manifestação de não óbice em relação a terras 

indígenas a aproximação de terras indígenas junto a FUNAI, e da CEPHA, que trata da cultura do 

paisagismo aqui do estado do Paraná e autorizações complementares em relação a agência 

nacional de mineração, ao DNIT e DER, e aeronáutica que faz a avaliação de proximidades de 

aeroportos e aeródromos. Desde que a Engie assinou o contrato de concessão, em 2018, ela 

vem trabalhando, já protocolou o projeto na ONS fez os requerimentos da licença prévia e 

conseguiu as certidões municipais de uso do solo, em 2019 continua seu processo de obtenção 

do anuências juntos aos órgão intervertes e a obtenção da licença prévia junto ao IAP então 



desde que foi assinado o contrato até o final do ano de 2019 há uma liberação institucional do 

empreendimento, nesse meio tempo também estão sendo feito as questões fundiárias junto ao 

proprietário cujo as terras é interceptada pelo empreendimento. Então nossa previsão é receber 

a licença de instalação no início de 2020, levando até a etapa de construção até 2021 quando 

vai ser feito a entrada de operação comercial das linhas de transmissão. Falando um pouco agora 

de regularização fundiária, vou falar rapidamente depois o pessoal da empresa do fundiário está 

aqui no auditório para esclarecer mais dúvidas. Primeiro vamos separar o que é adquirido pela 

Engie e o que não é adquirido pela Engie. Então no caso das subestações, na subestação Bateias 

eu falei em uma área de 1,5ha, ela vai ser adquirida pela Engie para a ampliação da subestação 

então nesse caso a um processo de desapropriação a uma transferência de titularidade, a Engie 

passa ser a dona do pedaço de terra para fazer a ampliação e esse pedaço passa a ser de uso 

exclusivo da concessionária, no caso a Engie. Já para as linhas de transmissão o que vai ser feito 

é a instituição de uma faixa de servidão, que significa que, essa área que passa a linha de 

transmissão, ela não deixa de ser do proprietário, como está escrito aqui, é sem alteração na 

titularidade, o proprietário permanece com a posse da terra. O que vai acontecer são algumas 

restrições no uso desse pedaço de terra, isso é, plantio de arvores de grande porte, alguma 

benfeitoria, que não é permitido embaixo da linha. Em função de não ser uma aquisição, é feito 

e estabelecido um coeficiente de servidão, é um coeficiente para pagar pelos incômodos, não 

se paga pelo valor da terra completo. Esse processo de negociação ele é todo regrado pelas 

normas brasileiras, essa norma 14653 que tem as partes de 1 a 7 e tem todos os procedimentos 

de avaliação para o valor da indenização. Inicialmente, é feita uma pesquisa de preço e 

posteriormente a gente passa para um levantamento fundiário, esse levantamento serve para 

identificar por onde está passando a linha, quais as propriedades, quem são os proprietários, 

por onde a gente está passando. Nessa etapa a gente solicita uma autorização do proprietário 

que foi identificado, com autorização de acesso, para desenvolver etapas que são importantes 

para o projeto, etapa de topografia, sondagem, levantamento físicos, estudos de arqueologia e 

ambientais. Por isso, acho que muitos de vocês tiveram contato com o fundiário e assinaram um 

documento autorizando esse tipo de serviço. Em seguida tem uma etapa de cadastro em relação 

a propriedade, para verificar certinho onde é a divisa da propriedade, identificar os proprietários 

das áreas, identificar que tipo de domínio e que tipo de titularidade, se a propriedade está 

regularizada no CAR no ITR e no CCIR. Em relação ao proprietário também, documentos que vão 

permitir mais adiante a emissão de cheques para pagamento da indenização, então essa é a 

etapa do cadastro. Então, será feito levantamentos do que existe embaixo do local onde vai ser 

instalada a linha, se é uma área de reflorestamento ou se é uma área de pastagem, se existe 

alguma benfeitoria, nós temos empresas contratadas pela Engie, no caso da linha de Ivaiporã 

Ponta Grossa a empresa ETS e em Ponta Grossa Bateias a empresa Avalicon, que fazem esses 

levantamentos de processos fundiários. Tendo o levantamento físico e sabendo quem é o 

proprietário, é feito um laudo geral de avaliação, também com base nas normas brasileiras, esse 

laudo vai chegar no final com o valor da indenização a ser paga. Algumas características da 

propriedade, a forma como a linha de transmissão passa pela propriedade, interferem no valor 

do laudo, se é uma área plana, ou é uma área mais dobrada, haverá diferença em relação aos 

valores de indenização, assim como se for uma área de soja a uma área de pastagem. Todas 

essas características acabam influenciando no valor final da indenização. Gerado o laudo, parte-

se para a parte de negociação, ou de indenização no caso de haver um acordo amigável em 

ambas as partes. Negociada a área é feito um termo de solicitação para utilização dos recursos, 

o pagamento é feito em cartório através de um cheque administrativo, e no mesmo ato é feita 

a regularização da escritura, ou na matrícula do imóvel, para averbar a passagem da linha de 

transmissão no documento do imóvel. Eventualmente pode haver casos em que não haja acordo 



ou que também tenham problemas documentais, ou algum gravame como hipoteca ou 

penhora, ou ainda a existência de menores incapazes associados a matrícula, e esses casos 

então, são encaminhados por via judicial. Essa esfera judicial, no entendimento da Engie, no 

caso de discordância de valores, se trata de uma instância neutra e imparcial, o juiz vai definir 

um perito que vai decidir quem está com a razão, se é o proprietário ou a empresa, no caso de 

discordância de valores. E da parte da Engie essas ações só vão a juízo quando forem exauridas 

todas as possibilidades administravas, então é em última instância que a empresa usa, para fazer 

a liberação da propriedade. Em função do processo ser de utilidade pública foram emitidas 

declarações de utilidade pública, tanto para as linhas de transmissão quanto para própria 

subestação. Então esse é um documento emitido pela Aneel – Agencia Nacional de Energia 

Elétrica. Durante o processo de implantação até da parte dos estudos, como no caso aqui da 

sondagem, a Engie também contratou uma equipe que vai fazer o digilenciamento das obras, 

para serve esse  digilenciamento, se houver algum dano na propriedade, uma cerca quebrada, 

alguma estrada que foi danificada, enfim, qualquer tipo de dano, então essa equipe vai fazer o 

levantamento e a avaliação desse dano para posterior pagamento, lembrando que esse 

pagamento é acrescido no pagamento que é feito pela passagem do imóvel. Então nós 

estaremos aqui, de prontidão, para responder os questionamentos, eu vou passar a palavra aqui 

para o Eridani, ele vai fazer a explanação do licenciamento ambiental propriamente dito. 

Eridani Oliveira (Geo Consultores): Bom, inicialmente, boa noite a todos, como o Krieger 

comentou meu nome é Eridani, eu sou biólogo e consultor da empresa Geo Consultores 

Engenharia e Meio Ambiente. A nossa empresa foi responsável pela elaboração dos estudos de 

impacto ambiental das linhas de transmissão Ivaiporã - Ponta Grossa, Circuito um e Circuito dois, 

e também da linha de transmissão Ponta Grossa – Bateias, Circuito um e Circuito dois, também 

a ampliação da subestação Bateias. Então uma breve explanação sobre o empreendimento, só 

ilustrando o que seria um estudo de impacto ambiental. Ele é uma junção de informações 

obtidas com a descrição do empreendimento, as características técnicas do projeto da 

construção e implantação aliado a um diagnóstico ambiental e situacional das áreas onde serão 

construídas. Conceituando então, o empreendimento faz parte do sistema gralha azul e são 

especificamente relacionadas as duas linhas de transmissão nesses dois circuitos A linha de 

transmissão Ponta Grossa Bateias, partindo da subestação Ponta Grossa até Bateias e a outra 

linha partindo da subestação de Ivaiporã até Ponta Grossa. Em relação a nossa apresentação a 

Geo Consultores é uma empresa de engenharia consultiva, já atua a cerca de 25 anos em 

projetos públicos e privados, relacionados a infraestrutura do país inteiro, então um pouco da 

ilustração das áreas de atuação da empresa relacionado ao setor elétrico pelo sul do país, já 

ilustrando as linhas aqui do sistema gralha azul. Esse estudo de impacto ambiental foi elaborado 

por uma equipe multidisciplinar, composta por diversos profissionais em diversas áreas da 

engenharia, das ciências exatas, da biologia, tentando abranger todos os aspectos a serem 

diagnosticados na área de influência e relacionando eles com as características do 

empreendimento. Em relação a etapa do projeto, conforme ilustrado pelo Krieger e pelo Jean, 

nós estamos na etapa da audiência pública, que antecede a emissão da licencia prévia que atesta 

a viabilidade do empreendimento e a parte da análise do estudo de impacto ambiental pelo IAP. 

Em relação a justificativa do empreendimento, o Krieger já explanou sobre esse assunto, porém, 

um breve resumo então, a grande carga de consumo elétrico na região já deficitária, problemas 

diagnosticados para o próximo ano pela empresa de pesquisa energética e sendo o objetivo 

principal do empreendimento oferecer esse incremento, principalmente as cidades de Ponta 

Grossa, Castro, Palmeira e Pitanga, conforme as condições de viabilidade já estabelecidas pelo 

SIN, sistema interligado nacional. Ainda em características técnicas do empreendimento, o 



empreendimento se refere a transmissão de energia elétrica, partindo da usina geradora, indo 

para parte de transmissão indo para as centrais distribuidoras. Então a partir das distribuidoras, 

que a principal aqui do estado é a Copel, ela chega para nós consumidores.  Ainda em relação 

as características técnicas o empreendimento, tem início na subestação Ivaiporã – Ponta Grossa 

tendo fim na área de implantação da subestação Ponta Grosa de propriedade da Engie, prevista 

para ser construída, não é objeto desse licenciamento, sendo a subestação Ponta Grossa origem 

da linha Ponta Grossa tendo fim na subestação Bateias na área prevista para ampliação 

conforme ilustrado pelo nosso colega. Esses são os municípios abrangidos, já apresentados, ao 

longo do traçado, sendo que os principais a serem atendidos são as cidades maiores, a de Ponta 

Grossa, Pitanga, reforçando toda a região do centro sul do estado do Paraná. Ainda em relação 

as características técnicas do projeto, o grupo um, da linha de transmissão Ivaiporã Ponta 

Grossa, possui, aproximadamente, nos dois circuitos 331 km de extensão e aproximadamente 

736 torres previstas para serem construídas, entre as estruturas estaiadas e autoportantes. 

Então uma ilustração do que seria uma torre estaiada e uma ilustração do que seria uma torre 

autoportante. Já em relação ao grupo dois, possui aproximadamente 194 km de extensão, e ao 

todo são previstas 415 torres entre estaidas e autoportantes. Essa é a etapa prévia do projeto, 

podendo sofrer alterações. Ainda em relação as características técnicas, é feita toda uma análise 

minuciosa e apurada para definição do traçado, esse empreendimento possui diversos traçados 

que sofreram modificações conforme as restrições impostas, sendo essas, a questão da 

necessidade de novas aberturas de acesso, que a gente pode citar aqui, a densidade 

demográfica, a base econômica, interferência com benfeitorias e áreas urbanizadas, 

interferências com remanescentes florestais, áreas ambientalmente protegidas, áreas 

inundáveis, patrimônio histórico cultural, entre outras. Além de levar em consideração esses 

pontos que seriam norteadores para o projeto básico. A definição de um corredor de 20 

quilômetros de largura, a manutenção da distância mínima, como o Krieger comentou, a 

localização já prevista para a subestação Ponta Grossa, as demais subestações já implantadas, 

então essa localização dessas duas subestações, do início da subestação de Ponta Grossa e no 

fim da subestação Bateias, já estavam definidas, sendo esses empreendimentos já implantados 

e já em operação. Então a partir dessa análise apurada chegou-se a um traçado mais ideal, 

conforme as condições estabelecidas ao longo do corredor, interligando a subestação de 

Ivaiporã, a linha de transmissão Ivaiporã – Ponta Grossa na subestação Ponta Grossa, e a 

subestação Ponta Grossa a subestação Bateias situada no município de Campo Largo. Em relação 

a compatibilidade com a legislação, foram obtidas todas as certidões de não óbice que ilustram 

que a atividade de transmissão de energia elétrica é compatível com o uso do solo e a ocupação 

perante aos planos diretores e as diretrizes municipais ao longo do traçado, sendo então obtida 

todas essas anuências relativas a esse projeto aos municípios atingidos. Em relação as 

características técnicas, as etapas de implantação das LT, elas podem ser separadas em marcos 

já mais definidos. As etapas iniciais são as mobilizações, e serviços preliminares, posteriormente 

a instalação de canteiros, a instalação de acessos, e serviços necessários as atividades civis, a 

locação das estruturas a limpeza da faixa de servidão, de praça de torres, no caso de uma 

vegetação nativa se faz necessário a abertura de uma picada para etapa de lançamento de cabos 

conforme previsto, a execução de fundações e posteriormente a montagem de torres, o 

lançamento de cabos, e por fim é realizado os teste de comissionamento e início da operação 

comercial do empreendimento. Aqui uma ilustração das atividades iniciais, abertura da picada, 

limpeza manual das praças de torre, uma limpeza mecânica e as montagens, inicialmente das 

fundações, concretagem e pré-montagem das estruturas metálicas e posteriormente 

montagem e lançamento de cabos. Para implantação da subestação nesse caso da subestação 

Bateias, são previstas atividades similares, são obras basicamente civis, iniciando com serviços 



preliminares, atividades de terraplanagem, implantação de escritórios para atividades 

administrativas, alocação das estruturas, os meios topográficos da área de implantação, a 

escavação das fundações, a construção das estruturas e pórticos, os sistemas de drenagem e 

aterramento necessários para a segurança da subestação, as montagens eletromecânica e ao 

fim os teste de comissionamento para a operação do empreendimento. Então inicialmente a 

etapa de escavações para a fundação, as bases dos transformadores já concretados, etapa de 

pavimentação e drenagem da subestação, e ao fim uma subestação já montada operando. Em 

relação ao cronograma das obras estão previstos aproximadamente 18 meses, para todos os 

empreendimentos, sendo eles distribuídos em diversas atividades anteriormente citadas. Sendo 

em praticamente todas as etapas de construção, o fornecimento dos materiais necessários para 

a implantação do empreendimento, a montagem eletromecânica e lançamento de cabos, 

posteriormente condicionamento e testes para operação comercial. Essas atividades se dão 

inclusive para as duas linhas, Ponta Grossa Bateias e Ivaiporã Ponta Grossa, bem como para a 

subestação Bateias. Com relação as estimativas de mão de obra, são previstos, inicialmente, em 

um período de pico da obra, da linha de transmissão Ivaiporã Ponta Grossa, cerca de 600 

trabalhadores e para subestação Bateias um pico de 75 trabalhadores. Encerrando as 

características técnicas do empreendimento. A gente parte então para o diagnóstico ambiental, 

que seria uma descrição do ambiente em que se pretende implantar a linha de transmissão. A 

partir da definição do traçado, são delimitadas as áreas de influência do empreendimento, em 

relação as áreas potencialmente atingidas pelos impactos positivos e negativos do 

empreendimento, ele é dividido basicamente em três meios, o físico, o biótico e o sócio 

econômico. Para o meio socioeconômico, para facilitar os estudos, foram definidos como área 

de influência indireta os municípios abrangidos, sendo esses Manoel ribas, Pitanga e Candido de 

Abreu, Ariranha do Ivaí, Reserva, Turvo, Prudentópolis, Imbituva, Ivaí, Ivaiporã, Ponta Grossa e 

os demais também já apresentados para linha de Ponta Grossa - Bateias. Para o meio físico e o 

biótico, as áreas de influência indireta abrangeram o corredor de 5 quilômetros para cada lado 

do empreendimento. Para as áreas de influência direta do empreendimento foi definido um 

corredor de um quilometro, sendo 500 metros para cada lado do eixo central do 

empreendimento, onde abrangem a parte dos impactos mais diretos do empreendimento. Em 

relação a área diretamente afetada foi definido um corredor de 80 metros, sendo 40 metros 

para cada lado, considerando os 60 metros da faixa de servidão, sendo 30 metros para cada lado 

do eixo central, mais 10 metros para serviços auxiliares e acessos. Com a definição das áreas de 

influência a gente parte para os estudos abrangendo esses meios, inicialmente em relação aos 

aspectos climáticos, a área possui um clima temperado, nas duas linhas o clima é muito 

semelhante. Em relação a temperatura médias foram feitas consultas as estações 

meteorológicas de cândido de abreu, estação meteorológica de Ivaí, Ponta Grossa e também de 

Curitiba, para ilustração dos aspectos climáticos da região. Sendo que o mesmo ocorre nos 

quesitos de pluviosidade, temperaturas médias, umidade, intensidade de ventos, eles não 

apresentaram maiores alterações, então o aspecto climático da região não apresenta risco para 

o empreendimento, são áreas tranquilas. Em relação a geomorfologia e geologia, o 

empreendimento Ivaiporã Ponta Grossa situa-se na transição do terceiro e no segundo planalto 

do Paraná, situado basicamente em áreas sedimentares da bacia do Paraná, se dando em um 

terreno mais suave e ondulado, com exceções entre terceiro e do segundo Planalto do Paraná e 

o segundo e o primeiro planalto do Paraná mais próximos as escavas da serra. Em relação a 

parte topográfica, inicialmente ela se dá nesses relevos mais ondulados, esses pontos de 

transição em terrenos mais íngremes, são basicamente coberturas sedimentares ao longo do 

traçado, com exceção desses pontos das escarpas que são terrenos mais novos. Um pouco da 

ilustração dos aspectos pedológicos situados ao longo do traçado, já em minerais. São áreas 



sedimentares as próprias rochas são sedimentares, o aspecto do solo também, com presença 

inclusive de materiais minerais como o carvão. O aspecto do relevo topográfico com essas 

maiores alterações nos pontos de transição entre os planaltos, um pouco da ilustração, 

prevalece relevos mais ondulados, picos mais esparsos e nos pontos de transição, locais mais 

escarpados e com maior declividade. Em relação aos recursos minerais e os aspectos 

paleontológicos, circuito um e dois da linha Ivaiporã Ponta Grossa, ele se situa numa área que 

não possui muitos processos devido ser uma área de baixa densidade populacional, uma 

ilustração aqui da linha Ponta Grossa Bateias, onde devido à proximidade de áreas mais 

urbanizadas já existe maiores processos de mineração, esses processos foram levantados e 

posteriormente se dará o devido bloqueio minerário devido a incompatibilidade com o 

empreendimento, pelo menos nas áreas onde será a implantação. Em aspectos paleontológicos, 

por estar em áreas mais sedimentares, a linha Ivaiporã Ponta Grossa ocorre em áreas mais 

potencias não sendo identificados em levantamento de campo, sítios paleontológicos, o mesmo 

se dando na linha Ponta Grossa Bateias. Relativo aos recursos hídricos, a linha Ivaiporã Ponta 

Grossa, se situa principalmente em duas grandes bacias, a bacia do rio Ivaí e a bacia hidrográfica 

do rio Tibagi, bem como atravessando diversos afluentes dessas bacias hidrográficas, já a linha 

Ponta Grossa Bateias se situa basicamente em três bacias hidrográficas, predominantemente na 

bacia do rio Tibagi, porém também, atravessando o rio ribeirão e uma pequena porção do rio 

Iguaçu. Para maior caracterização desses aspectos da qualidade da água, foram feitas 

amostragem dos dois grupos que indicaram um índice de qualidade de água boa, para os locais 

que foram amostrados. Em relação aos aspectos do solo, pedologia, nas áreas abrangidas pelo 

empreendimento, prevalecem solos sedimentares, de origem sedimentar, já com uma alta 

fertilidade, mas também com pouca possibilidade de processos erosivos, devido a maior 

presença de argila. São aspectos considerados para a elaboração do projeto, para o tipo de 

fundação, bem como para os programas a serem adotados, no caso de ocorrência de processos 

erosivos e as medidas de controle a serem adotadas, nesse caso são solos pouco suscetíveis a 

processos erosivos. Em relação a ruídos foram feitas campanhas de monitoramento, com pontos 

ao longo dos traçados que seriam utilizados como base para levantamentos posteriores então 

os traçados foram distribuídos principalmente próximos a áreas mais residenciais e pontos mais 

urbanizados, sendo esses, o anterior para a linha Ivaiporã - Ponta Grossa e esse para Ponta 

Grossa - Bateias, sendo indicado inclusive, os parâmetros mais altos, mesmo sendo 

predominante em área rural, esses pontos de ruído eles tiveram medições com o ruído 

relativamente alto para essas áreas, então conforme as resoluções vigentes. Referente ao 

aspecto do meio biótico, foram levantadas informações sobre os aspectos da flora, seriam os 

aspectos vegetais das áreas de influência do empreendimento, então o empreendimento situa-

se totalmente inserido no bioma mata atlântica, abrangendo as fitofisionomias floresta 

ombrófila mista, praticamente todo o traçado da linha Ivaiporã Ponta Grossa, um pouco do 

traçado abrangendo campos naturais e de Ponta Grossa a Bateias predominantemente campos 

naturais em áreas de floresta ombrófila mista. Para uma maior caracterização, isso é uma 

caracterização com dados secundários da vegetação, foram elaboradas e executadas parcelas 

de amostragem da vegetação das áreas que seriam abrangidas pelo traçado, sendo essas 

distribuídas da linha Ivaiporã a Ponta grossa, e essas distribuídas na linha de transmissão Ponta 

Grossa Bateias. Então verifica-se que a predominância das parcelas se deu nesse ponto onde 

tem maior concentração de vegetação, na chegada, próximo a subestação Bateias. Nessa 

avaliação foram identificadas espécies ameaçadas de extinção, podendo citar a araucária, a 

imbuia, o xaxim, o sassafrás e o cedro. Em relação ao aspecto do uso do solo ao longo do traçado 

dos dois empreendimentos Ivaiporã Ponta Grossa da linha Ponta Grossa Bateias, verifica a 

predominância de áreas mais antrópicas, principalmente relacionados a pastagem e agricultura, 



quase 70 % do traçado se situa nessas áreas, são áreas que possuem um pequeno impacto 

ambiental na implantação, a mesma coisa se dando na linha Ponta Grossa Bateias, com 

predominância de agricultura onde mais de 50 % é agricultura, o restante pastagem e vegetação 

exótica e o restante com áreas mistas e uma pequena porcentagem de vegetação cerca ali de 

25 %. Já relacionado aos aspectos da fauna, foram feitas campanhas abrangendo estações 

quentes e frias, tentando abranger a totalidade das espécies que poderiam ocorrer, sendo 

identificado para avifauna 259 espécies, para herpetofauna 19 espécies e para mamíferos 33 

espécies, abrangendo também espécies ameaçadas de extinção, podendo citar o gavião pato, o 

macuquinho, o bugio ruivo, o veado mateiro, o gato do mato -maracajá, a onça parda e a paca. 

Em relação as áreas protegidas, considerando o corredor do empreendimento, aspectos de 10 

km para cada lado. Então o empreendimento abrange na linha de Ivaiporã a Ponta Grossa 

apenas uma unidade de conservação, situado na área de influência indireta, sendo esta a reserva 

biológica das araucárias e mais quatro RPPN, bem como abrangendo na sua área de influência 

direta também, áreas prioritárias para a conservação, porém que não são consideradas unidades 

de conservação. Já considerando esse caso então, na área de influência direta e áreas 

diretamente afetadas da linha de Ivaiporã Ponta Grossa, não foram abrangidas unidades de 

conservação. Em relação ao grupo dois, devido ao traçado necessariamente chegar a Ponta 

Grossa, na área de influência indireta e diretamente afetada, foi atravessado uma unidade de 

conservação sendo essa a APA da escarpa devoniana. Sendo outras unidades de conservação 

situadas apenas no corredor de 10 km, são as áreas de influência indireta, bem como 

abrangendo uma área prioritária para conservação. Em relação ao aspecto do meio 

socioeconômico, os municípios abrangidos pelos dois traçados, eles possuem características 

similares em relação a população e a densidade demográfica, com exceção ao município de 

Ponta Grossa, isso para a linha Ivaiporã - Ponta Grossa, possuem uma população em torno de 

10 mil a no máximo 50 mil habitantes, em praticamente todos os municípios abrangidos. No 

caso do grupo dois, da linha de transmissão Ponta Grossa Bateias, Ponta Grossa também merece 

destaque pelo aspecto populacional, porém outros municípios também já possuem uma 

densidade demográfica maior. Em relação aos aspectos de educação, longevidade, índice de 

desenvolvimento humano municipal, esses foram bastante similares ao longo do 

empreendimento, com destaque principalmente Ponta Grossa devido à parte socioeconômica 

do município a desenvoltura das atividades industriais. Para auxiliar a parte da caracterização, 

foram elaborados e executados questionários, abrangendo a população da área de influência 

direta e indiretamente afetada, nos dois circuitos, das duas linhas, tanto Ivaiporã Ponta Grossa 

como de Ponta Grossa Bateias. Em relação a esses aspectos, Ponta Grossa merece destaque em 

relação a linha Ponta Grossa Bateias. Então agora já concluindo a parte do diagnóstico 

ambiental, eu tinha comentado com vocês, o estudo de impacto ambiental ele é elaborado com 

base na junção das características técnicas, em comparação, junto com os aspectos dos 

diagnósticos ambientais realizados no estudo, chegando a parte da avaliação dos impactos, 

culminando nos potencias impactos que o empreendimento pode causar ao longo de sua 

construção e operação também. Então foram elencados 22 impactos, então aqui uma ilustração, 

cada impacto ele tem uma ponderação, não vou me aprofundar muito nisso, mas esse impacto 

possui uma natureza, pode ser negativo e positivo como a abrangência pode ser regional ou 

local, uma incidência pode ser direta ou indireta, a duração, existe impactos que podem ser 

temporários, só no momento da construção por exemplo, e outros que não são temporários, 

são reversíveis ou irreversíveis e também avaliando a parte da probabilidade a importância, 

relação de mitigação e compensação e ponto de magnitude. Então a partir da valorização dos 

impactos, são elaboradas medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias que vão resultar 

na indicação de programas ambientais. Para esse impacto, como exemplo, a geração de 



expectativas, eu acredito que muitos de vocês estejam aqui por isso, para ter maior 

conhecimento sobre o empreendimento que terá a implantação próxima a vocês, então serão 

previstos programas ambientais relacionados a implantação e operação do empreendimento 

para mitigação dos impactos, então, por exemplo, na geração de expectativas a gente pode 

elencar o programa de gestão ambiental e programa de educação ambiental, prevendo medidas 

ambientais propostas, agendamentos de reuniões junto aos municípios, diálogo permanente 

entre o empreendedor e a comunidade, esclarecimento da população diretamente afetada, 

sobre os procedimentos das indenizações, bem como as restrições relacionadas ao 

empreendimento e divulgação de canais de comunicações ao empreendedor, através de sites 

telefones e outros meio de comunicações. Essa é uma tabela de impactos bastante extensa, essa 

relacionada ao empreendimento Ivaiporã Ponta Grossa, sempre verificando que esses impactos 

são principalmente temporários, sendo basicamente baixos impactos ou médios impactos, 

considerado impacto positivo, nem todo impacto ele é negativo, por exemplo, existe os de 

grande importância, que a maior do empreendimento é melhorar o sistema elétrico, o aumento 

da arrecadação tributária do município, que também pode considerar como impacto positivo, 

bem como a dinamização da economia local e a geração de empregos, isso também tem elevada 

consideração para os estudos. Para a linha de transmissão Ponta Grossa Bateias, a gente pode 

considerar impactos muitos similares, onde eles se modificam com as particularidades de cada 

linha, cada traçado, também considerando eles basicamente de baixa ou de média magnitude, 

prevalecendo os impactos temporários que estão mais relacionados a etapa de implantação a 

construção do empreendimento, esse é o momento em que ocorre grande parte do impacto 

ambiental relacionado as obras. Com base na definição desses impactos, são elencados e 

descritos programas ambientais a serem executados durante a execução dos empreendimentos, 

na operação, com o objetivo de mitigar e diminuir, potencializar os impactos positivos, ou 

compensar impactos que não seriam mitigados. A gente ilustra muitos programas ambientais 

que foram indicados no nosso estudo técnico, podemos citar programas de gestão ambiental 

para a construção, vários subprogramas de acompanhamento das obras, programa de reposição 

florestal, se houver supressão, essa supressão é muito controlada, existe o acompanhamento 

técnico, apesar de abertura de uma faixa de servidão necessário para o lançamento de cabos 

possuir um corte pequeno, e que posteriormente diminui, não é necessário a supressão total, 

então os demais programas como afugentamento de fauna, sensibilização sócio ambiental, 

comunicação social, conforme eu comentei antes, e demais programas a serem executados 

durante a operação e também na implantação do empreendimento. Algumas ações que a gente 

pode ilustrar, atividades de educação ambiental e diálogos com os colaboradores e 

trabalhadores relacionados a construção do empreendimento com o objetivo de sensibilizar 

sobres os impactos relacionados a construção e também os impactos locais, programa de 

comunicação social, com o objetivo de tirar as dúvidas relacionados a construção do 

empreendimento e também programas sócio ambiental. Então uma comparação dos impactos 

ambientais, existem alguns impactos que abrangem um ou mais programas e vice e versa, por 

exemplo, o programa de afugentamento e resgate da fauna ele prevê o acompanhamento, para 

evitar acidentes com indivíduos da fauna, que é um impacto potencial para o empreendimento. 

Já o programa de comunicação social, referentes aos impactos de interferência no cotidiano da 

população do entorno e também da geração de expectativa relacionadas ao empreendimento. 

Então para cada programa existem uma série de impactos com objetivo de serem mitigados, 

então aqui estou fazendo uma breve síntese do estudo. Estava comentando com vocês, o estudo 

ele é um estudo técnico baseado nas características técnicas do empreendimento, como a 

definição do traçado, as particularidades da construção e implantação, associado a um 

diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, então com base nisso a gente 



consegue fazer uma avaliação dos principais impactos, e também fazer uma indicação dos 

programas ambientais a serem implantados para a diminuição desses impactos. Então com base 

nisso, esse é um estudo técnico, então nós chegamos a uma conclusão, com base nessa 

avaliação com a integração desses estudos, a gente concluiu que o empreendimento em si ele é 

viável na alternativa locacional, possuindo sim impactos ambientais, porém que são compatíveis 

com esse tipo de atividade, e muito relacionados a construção, a operação do empreendimento 

é bastante tranquila em relação a esses impactos. Então a viabilização do empreendimento se 

fortalece com a adoção das medidas compensatórias e também a implantação dos programas 

ambientais, também apresentados, que preveem a redução desses impactos ambientais na 

medida que foram concebidos, com a adoção das práticas desses programas, claro que é 

importante ressaltar que essa é a opinião da nossa empresa com base nos estudos, cabendo a 

decisão ao IAP e a equipe que está fazendo a análise desse estudo. Então me coloco a disposição, 

meu e-mail e telefone e agradeço a atenção de vocês, obrigado. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Então a partir de agora nós vamos dar um intervalo de 10 minutos 

e pedimos que todos permaneçam nos seus lugares e somente aquelas pessoas que tenham 

dúvidas e queiram fazer sua pergunta se dirijam até a mesa que está na entra ali, junto com a 

lista de presença. As perguntas podem ser feitas orais, ou escritas, então se preferir fazer por 

escrito tem que fazer o formulário ali, então daqui a dez minutinhos a gente retoma para tentar 

dinamizar mais essa audiência pública. Agora são oito horas e quarenta minutos as oito horas e 

cinquenta retomamos. 

Jean Carlos Helferich (IAP): As audiências públicas estão sendo realizadas nessa semana, na data 

de ontem, no dia 5 de junho, foi realizada em Candido de Abreu, ás 19 horas. Hoje está sendo 

realizada aqui na câmara municipal de Ponta Grossa. E amanhã todos estão convidados também, 

a audiência pública será realizada no município de Campo Largo, na secretaria adjunta de meio 

ambiente da prefeitura municipal também as 19 horas, todos estão convidados. Nós vamos 

pedir a gentiliza de quem formulou a pergunta quando for chamado só levantar a mão, temos 

dois microfones sem fio ali em cima para a pessoa poder se expressar. Então temos bastantes 

perguntas aqui, vamos agrupar as perguntas que são similares, para que a resposta possa ser 

feita de maneira individual e abranger a maior parte de pessoas possível. A primeira pergunta é 

do Carlos Henrique Ienquisen. O Carlos ele está aí né. A pergunta dele é se ele pode plantar soja 

embaixo da linha e também utilizar máquina grande. 

Marcos Krieger (ENGIE): Seu Carlos é permitido o cultivo da soja sem problema nenhum, em 

relação ao maquinário não tem nenhuma restrição. Então os maquinários existentes hoje em 

dia são compatíveis com a relação cabo máquina. Não tem problema nenhum desenvolver a 

atividade. Só tem que tomar cuidado com a proximidade das torres com obstáculos pela própria 

torre. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Seu Carlos tem um programa dentro desse estudo que é justamente 

da sensibilização ambiental de comunicação social que tem telefones que podem ser contatados 

e o próprio pessoal da parte fundiária da empresa Engie que está percorrendo todo o traçado, 

eles podem também auxiliar tirar dúvidas, então pode aproveitar o pessoal que estiver em 

campo ok. 

Marcos Krieger (ENGIE): O próprio material que a gente desenvolveu, que tem um folder, já 

explica um pouco que tem algumas restrições em função. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Satisfeito? 



Carlos Henrique Iansen: É que no próprio livrinho aqui consta que você não pode entrar com 

maquinários grandes ou arados e implementos agrícolas embaixo da rede. 

Marcos Krieger (ENGIE): É permitido sim. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Só para complementar a resposta. Seu Carlos, para essas linhas 

de 525 KV, a altura cabo solo é de no mínimo 14 metros, então ela é suficiente para todas as 

operações agrícolas que se fazem aqui. Pro senhor ter uma ideia, por norma a altura mínima é 

de 9,18 metros, e nossas linhas são o mínimo 14 metros, acima que a norma estabelece para 

esses empreendimentos. Então é uma atividade segura. 

Jean Carlos Helferich (ENGIE): Ok, respondido sua pergunta? A próxima pergunta é do Paulo 

Sergio de Ipiranga também. “Meu plantio será interrompido quando eles passarem as máquinas 

para construir as torres, pois para construir as torres vão cortar minha soja. Porque não 

deixaram uma cópia do documento assinado, como consigo as cópias? ” 

Paulo Sergio: O rapaz assinou errado aí, eram duas perguntas. Uma é vocês vão indenizar a 

minha soja no momento em que construírem as torres? E a outra, por que vocês não me 

deixaram nenhuma cópia quando eu assinei os documentos? Não tinha direito em deixar uma 

cópia do documento com a gente quando esse documento foi assinado? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Com relação a pergunta relativa a soja, sim o senhor vai poder 

colher a soja antes do momento de construção, se por ventura houver um prejuízo e não for 

possível fazer a colheita antes disso, o senhor será indenizado com certeza. Com relação a cópia 

dos documentos o senhor pode requisitar sempre que as pessoas forem na sua propriedade, ou 

visitarem, o senhor pode requisitar uma cópia, é possível que na hora não tem como fazer uma 

cópia, pois não tem uma copiadora, mas o senhor pode requisitar uma cópia do documento. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, respondido seu Paulo. A próxima pergunta é do Carlos Henrique 

Iansque. Novamente o seu Carlos né. São duas perguntas. ”Fora da faixa, o caminhão vai entrar 

na minha lavoura cerca de um quilometro né até chegar na torre, esse acesso será indenizado 

cada vez que entrar e passar pela lavoura, então essa é a primeira pergunta. A segunda é, qual 

é a distância e a restrição para pista de aeromodelismo particular? ” 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Bom seu Carlos, acesso a faixa de servidão é necessário, então 

sempre que nós necessitarmos entrar na faixa de servidão e se isso causar algum dano a sua 

plantação será reembolsado, será ressarcido. O Krieger apresentou o que nós chamamos de 

diligenciamento, então a parte de todas as obras que forem feitas, nós teremos uma equipe 

para acompanhar os eventuais danos, para precificar, e para indeniza-los. Em relação ao 

aeródromo, depende das características desse aeródromo, nós teríamos que estudar, de 

antemão eu não saberia dar uma resposta (trecho Inaudível). Mas se o senhor nos passar mais 

informações a respeito disso, nós esclareceremos suas dúvidas e lhe informaremos os limites e 

as distâncias necessárias. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Só complementando também que com relação a essa questão 

a essa relação do aeródromo, tem processos que são ingressados junto ao SINDACTA e eles 

mesmos estabelecem limites e distanciamento que o nosso projeto precisa respeitar. Se o 

aeródromo está protocolado, registrado e autorizado junto ao SINDACTA o próprio SINDACTA 

estabelece esses limites e distanciamentos. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, respondido? A próxima pergunta é do Adriano Vougerniac, de 

Ipiranga também. “Embaixo da faixa poderá ser criado peixe também. E a outra é, poderá ter 

uma linha de baixa tensão? ” 



Leandro Marcos Magri (ENGIE): Não tem nenhuma restrição à criação de peixes, na verdade as 

restrições impostas na faixa é não plantar culturas de alto porte, não se pode plantar eucalipto, 

por exemplo, não pode realizar queimadas dentre outras atividades que estão dispostas no 

folder, a disposição na entrada dessa câmara. Sim pode ter uma linha de baixa tensão, existem 

alguns critérios estabelecidos para a construção dessa outra linha deve ter um projeto que deve 

ser aprovado pela concessionária distribuidora local, mas é possível sim. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok Adriano, respondido? André Leandro Saveressig. “No caso de 

acidentes com máquinas agrícolas, qual é o procedimento da empresa? Tem segurado 

indenização, de quem é a responsabilidade? ” 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Se o proprietário der causa a algum acidente a responsabilidade 

é do proprietário, nós implantaremos as linhas, nós faremos às devidas sinalizações, é preciso 

respeitar as restrições que são impostas dentro da faixa de servidão. Se por ventura quem der 

causa ao acidente for a Engie, a Engie responderá. Mas é muito importante que os proprietários 

estejam cientes, que eles têm que obedecer, como o Krieger destacou aqui, algumas regras, que 

são impostas pela faixa de servidão que justificam as indenizações que são pagas ou propostas. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok André? Respondido. Próxima pergunta da Samanta de Ipiranga 

também. Gostaria de saber sobre a supressão de vegetação nativa na área de implantação da 

linha sobre o plano de recuperação e compensação de áreas degradadas. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE):  A supressão de vegetação nativa ela é evitada ao máximo, a 

gente tem desenvolvido, projetos e traçados que estão sendo analisado, juntamente com o IAP, 

para que se tenha o mínimo possível de supressão de vegetação de espécies nativas ou não. 

Claro que numa extensão tão grande de linha é inevitável que remanescentes precisam ser 

suprimidos. Inclusive o empreendimento ele dispõe de um decreto de atividade pública, que o 

permite também nessas condições fazer essa supressão, submetido depois junto ao órgão 

ambiental as obrigatoriedades da reposição florestal e compensação ambiental. Com relação ao 

plano de recuperação de áreas degradadas, é um programa ambiental previsto no licenciamento 

ambiental, a gente concede, elabora ele, normalmente para a fase seguinte de licenciamento 

que é a fase de licenciamento de instalação, mas ele é sim um dos principais programas 

ambientais que nós temos nesse empreendimento. 

Marcos Krieger (ENGIE): Só complementando, a supressão acontece mediante a autorização de 

supressão, emitida pelo órgão ambiental. Então a gente ingressa com o projeto, esse projeto é 

baseado no inventário florestal, é determinado uma poligonal de supressão, e em cima dessa 

autorização é executado todos os procedimentos dentro da lei. 

Eridani Oliveira (Geo Consultores): Só para reforçar o que a Karen já falou, a supressão só se dá 

na etapa de lançamento de cabos, a abertura de uma picada é só para essa etapa, não é 

necessária essa picada, essa faixa aberta, para operação do empreendimento, posteriormente 

a vegetação volta a se recuperar, e existe um controle um acompanhamento técnico durante 

essa atividade de implantação da linha, então é bastante criteriosa essa etapa de supressão 

nativa. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Em acréscimo, a vegetação que for suprimida será doada aos 

proprietários das áreas. Quando se tratar de vegetação nativa é preciso, para o transporte para 

fora do imóvel, é preciso de um documento de origem florestal e se aplicação for no imóvel o 

proprietário estará livre para empregar essa madeira da melhor maneira que lhe prover. 



Jean Carlos Helferich (IAP): Respondido Samanta, próxima pergunta é do Orlei Nahn é de 

Ipiranga também. Quem assinou os documentos para concordar com os valores. Pode voltar 

atrás? É um questionamento né. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Bom, Orlei né. Aos proprietários confere-se o direito de 

concordar ou não com os valores ofertados. Essa etapa de aceitação dos valores propostos é 

uma etapa que precede a indenização de um pagamento que é feito em cartório mediante a 

escritura pública. Como eu mencionei essa é uma etapa preliminar de pagamento, é um direito 

que confere, até que a gente efetua o pagamento então no cartório. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Respondido? A próxima pergunta é do seu Edson Nahm. O Edson 

está aí? Sobre o valor de indenização, como poderia ser negociado? O proprietário não ficou 

satisfeito com o valor apresentado. Então é como que vai ser tratada a questão da negociação. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Como nós explicamos durante a apresentação, existe uma 

série de critérios para definir o valor de uma indenização, todos eles baseados em uma ampla 

pesquisa de preço, amparada pelas normas técnicas brasileira de avalição. É feita uma avalição, 

da indenização da sua propriedade e lhe é ofertado esse valor, obviamente é assegurado da 

mesma forma que respondemos, ao seu Orlei, o direito de concordar ou não com esse valor. 

Normalmente se faz uma série de questionamentos, a gente tenta explicar todos os critérios, 

que embasaram essa indenização mas se ao final o senhor não ficar satisfeito, não concordar 

com o valor ofertado, você tem o direito de discutir esses valores em juízo também, se tanto a 

Engie quanto os proprietários não chegarem ao um consenso com relação ao valor que está 

sendo ofertado, eu acredito assim, que não há problema em discutirmos esses valores em uma 

outra instância que é a instância judicial, normalmente é uma instância neutra que vai 

estabelecer se o valor ofertado pela Engie e o valor ofertado pelo proprietário, qual estaria mais 

próximo do valor de mercado que é praticado naquela região. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Respondido sua pergunta, se o senhor puder falar no microfone. 

Edson Nahm: Antes da judicial não tem como fazer uma negociação? Quando a gente recebe 

assim, é tipo um impacto, chegou lá a proposta, a gente ia esperar que tem essa proposta, não 

tem como ter uma negociação com o pessoal que vai atender a gente, antes do judicial? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Com certeza quando é feito a primeira oferta de valor, é 

também o momento em que a gente ouve a opinião de vocês e recebe de vocês qual é o valor 

que o proprietário entende justo pela indenização de sua propriedade, vocês vão sim fazer a 

contraoferta do valor que é entendido como valor justo. 

Edson Nahm: A empresa também pode dar uma resposta, daquela proposta que eu fiz, 

apresentar uma contraproposta em cima disso ou não? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Com certeza, a partir do momento que você nos procura a 

gente abre um canal de comunicação com vocês, tanto vocês nos recebem para que a gente 

receba todas as informações e critérios de avaliação da indenização, como nós estamos aqui 

para ouvir os argumentos e os critérios que vocês têm para expor também. 

Edson Nahm: Então está jóia, obrigado. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Mas é bom que nos lembramos que se trata de uma servidão 

administrativa não a transferência de titularidade, o senhor continuará dono integramente 

desse imóvel. Então o que está discutindo não é a compra de uma determinada parte do imóvel, 

é uma restrição que se encoraja dessa parte e nós temos também limites para essa discussão, é 

nossa obrigação ouvir seus argumentos, mas também tem uma razoabilidade em que nos 



entendemos aplicada, baseada na medida do possível nas normas técnicas, ou melhor baseada 

nas normas técnicas com os ajustes que podem ser feitos para cada caso. 

Jean Carlos Helferich (IAP): A próxima pergunta é da Marli Scheifer Camargo de Ipiranga, são 

cinco perguntas. Na exposição falaram em 60 metros que as torres ficarão e mais 10 metros de 

segurança de acesso. Mas a indenização será somente dos 60 metros? Não deveria ser 80 

metros? 

Eridani Oliveira (Geo Consultores): Essa apresentação dessa faixa de 80 metros, ela foi 

considerada para avaliação de impactos ambientais. Como se dará a necessidade de 

implantação de acessos essa seria a abrangência dos estudos na área considerada como área 

diretamente afetada. Essa não é a área da servidão administrativa isso foi considerado 

conceitualmente para os estudos ambientais, devido a abrangência de impactos secundários. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Só complementando, a apresentação que o Eridani fez, ele 

expõe três determinadas área de influência, área diretamente afetada, área de influência direta 

e área de influência indireta. Então se estuda os impactos ambientais em uma área muito maior 

relativa aquela da faixa de servidão que é de 60 metros, para determinados impactos, exemplo 

o impacto sócio econômico ele está avaliado na abrangência de todo município, enquanto existe 

outros impactos que são mais diretos, estão restritos a área da faixa de servidão ampliada, um 

pouco mais com a faixa de 80 metros que é para uma tabulação de impactos, mas a faixa de 

servidão ela está estipulada em 60 metros. 

Eridani Oliveira (Geo Consultores): Só reforçando o que a Karen falou a área será essa área de 

60 metros isso conceitualmente. Para os estudos foram abrangidos essa separação. 

Jean Carlos Helferich (IAP): A segunda pergunta. Se ocorrer algum acidente, por exemplo, uma 

barra de pulverizador enroscar, a empresa indenizará os danos? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Como foi dito anteriormente, se o proprietário descumprir as 

regras de utilização da faixa de servidão, não há por que a empresa indenizar. Estamos falando 

aqui de uma coisa muita mais séria do que uma mera indenização, estamos falando de uma linha 

de alta tensão, então é muito importante que as pessoas observem as restrições. Não executem 

uma atividade não recomendada para aquela faixa porque pode implicar um sério risco as 

pessoas, é uma situação que é passível de indenização pelas restrições que causam, essas 

restrições precisam ser observadas. 

Jean Carlos Helferich (IAP): As três próximas perguntas, são sobre questões de negociação e de 

imóvel, então eu vou fazer todas juntas. Imóvel com hipoteca terá que ter concordância do 

credor também? O valor estabelecido pelos parâmetros, depois disso ainda pode haver 

negociação?  A área é paga pelo valor de mercado da terra nua? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Com relação a hipoteca, sim, a legislação estabelece que áreas 

que tenham gravames de hipoteca sobre imóvel, precisam ter anuência do banco credor 

também. Cada caso é um caso, e precisa ser analisado junto com o proprietário e junto também 

com o banco credor, com as condições firmadas entre as partes, para estabelecer, normalmente 

é uma exigência do próprio cartório, há cartórios que inclusive pedem a presença do banco 

assinando a escritura, outros não, outros dispensam essa assinatura, pedem apenas uma 

apresentação de uma carta de anuência, então como eu falei cada caso, precisa ser analisado 

conforme os compromisso e organizações entre as partes proprietário e banco. Se depois da 

apresentação de valores, pode ser discutido, ainda podem ser discutidos os valores, acho que é 

a mesma resposta que a gente deu ao proprietário anterior, trata – se de um canal que se abre 



e é ofertado a contraproposta do proprietário. E se os valores estão avaliados, sim são avaliados 

os valores de mercado e da terra nua do imóvel. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): A base do cálculo considera o valor de mercado da terra nua, 

mas sobre essa base é aplicado um coeficiente de servidão, e repito, me perdoe ser insistente 

nisso, em função das restrições impostas. É bem importante também destacar que cada imóvel 

é singular, é diferente do vizinho, o Krieger expos isso muito bem. O fator de servidão também 

é influenciado de como a linha afeta cada imóvel, então essas comparações ás vezes podem 

gerar distorções. O imóvel do meio é diferente do seu, a característica do solo é diferente da 

sua, a forma como ela é afetada é diferente da sua. Então sobre o cálculo é aplicado o fator de 

servidão. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ficou claro Marli, ficou mais alguma dúvida. 

Marli Scheifer Camargo: Então eu nunca vou receber o valor total de mercado sobre aquela 

área. Esse fator vai reduzir o valor de mercado nunca vai ser 100 %. É isso? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Sim é isso, em situações muito extraordinárias se paga próximo 

ao valor de mercado, quando tem uma inviabilização por exemplo de um imóvel muito pequeno, 

que não é o caso da grande maioria dos imóveis afetados por essas áreas. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, respondido? A próxima pergunta é do Evaldo Mulhstedt. Há 

diferença na indenização de torres estaiadas? E como vai ser feito a negociação, é isso? 

Marcos Krieger (ENGIE): A negociação a gente tem falado aqui nas outras respostas é feito um 

laudo de avaliação com base nos critérios técnicos que apresentado ao proprietário. Conforme 

as outras perguntas se o proprietário concordar com o valor ofertado há um acolhimento para 

a contraproposta do proprietário e é estudado cada caso a situação. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Respondido seu Evaldo, próxima pergunta é de Adejaime Galvão. A 

torre está em minha propriedade, mas se parte da torre cair na propriedade vizinha, meu vizinho 

também será indenizado? Como será feito o registro na escritura de doação? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Com relação a questão da torre, quando a torre acaba 

afetando dois imóveis, ambos os imóveis são indenizados. É preferível que ela recaía sobre um 

imóvel, mas quando atingir, se for o caso uma divisa, cada um dos imóveis recebe a proporção 

relativa aquela indenização, com certeza. Com relação de registro na escritura de doação. A 

escritura que é firmada é uma escritura pública de instituição de servidão. Essa escritura é 

firmada para a regularização e instituição da faixa de servidão, eu não sei qual é exatamente a 

situação documental do imóvel, mas com relação se não é firmado uma escritura de doação, é 

uma escritura de instituição de servidão. 

Marcos Krieger (ENGIE): Nos casos, em que o proprietário tem uma matrícula e é feita uma 

averbação da matrícula dessa instituição de servidão, então é um registro da averbação da 

matrícula da servidão do traçado da linha que está passando naquele imóvel, imóveis de posses 

é feita uma escritura lavrada em títulos e documentos para conhecimento público, e de futuro 

comprador. 

Jean Carlos Helferich (IAP): A próxima pergunta é de João Amarildo Semer. Quando forem 

construídas as torres, eles vão danificar o meu plantio? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): A linha de transmissão é feita em ciclos, no início são feitas as 

obras civis, é construída a fundação, depois haverá a montagem das torres e depois finalmente 

o lançamento do cabo e energização, então nesses ciclos provavelmente haverá algum dano na 



cultura plantada na faixa de servidão, a restrição que nós impomos, não inibe o plantio de soja, 

feijão, milho, então o senhor terá direito de continuar fazendo suas plantações, e todo o dano 

que nós causarmos em função dessa fase de construção será avaliado e reembolsado ao senhor. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Respondido seu João. Erminio, ele é de Lageadinho, em Ivaí 

também. Quanto as questões sonoras, a linha de transmissão está próxima a propriedade e a 

idosos, o que isso pode influenciar? Quanto à possibilidade de a propriedade, há possibilidade 

de ser revisto e afastar da casa? Caso não possa, qual é o risco que a linha de transmissão 

representará para nós? Há torres estaiadas? Então, a pergunta é com relação aos idosos que 

residem lá, e que possam ser prejudicados com os ruídos. 

Leandro Marcos Magri (IAP): Em relação aos ruídos, a faixa de servidão, a largura que tem o seu 

uso restrito, é calculada com base em campo elétrico, campo magnético, radio interferência e 

ruído audível, então em tese nos limites de faixa de servidão, os ruídos, alcançam patamares 

aceitáveis pela legislação. Nesses casos nós comparamos os ruídos também, com que chamamos 

de nuvem de critério de avaliação. A gente compara os ruídos da linha com os ruídos ambientes, 

isso foi destacado aqui pela empresa que fez os estudos ambientais. Então a linha deve estar a 

uma distância que não cause nenhuma perturbação com que diz a respeito com ruídos aos 

proprietários e vizinhos. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Com relação também a sua pergunta da proximidade da linha 

com relação as edificações, não sei exatamente qual é a proximidade do seu caso 

especificadamente, mas as linhas já são projetadas para garantir a segurança dentro da faixa de 

modo que as residências que estejam próximas dela, não estejam submetidas a nenhum tipo de 

risco ou condição que não assegura a segurança das famílias. Então terem linhas, eu não sei 

exatamente a proximidade dela, próximas a faixa não é uma condição de risco e os critérios 

estabelecidos para a largura da faixa de segurança, já asseguram essas condições. 

Ermínio: Perto do barracão do maquinário, não chega os trinta metros não. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): No caso se houver uma edificação que esteja localizada dentro 

da faixa, aí essa edificação, certamente, será indenizada ao senhor, e terá que ser removida da 

faixa, se for esse o caso. 

Ermínio: Eles fizeram um “L” na torre, mas mesmo assim eu andei medindo e não vai ficar com 

segurança não. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Eu destaco novamente, se caso esse galpão estiver localizado 

dentro da faixa aí sim esse galpão será indenizado. A permanência de edificações dentro da faixa 

é uma das restrições estabelecidas. De fato, então, se ela tiver dentro dos 30 metros, dentro da 

faixa de servidão, não só de trinta, mas trinta para cada lado do eixo, que são 60 metros. Aí essa 

edificação tem que ser removida de lá de dentro, mas ela é devidamente indenizada ao senhor. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Permita-me voltar aqui para dar uma informação adicional, 

segundo o sub-módulo 2.4 da ONS, o limite de ruído audível tem que ser inferior de 58 decibéis. 

No caso presente, no limite da faixa de servidão fica entre 51 e 52 decibéis, então a linha 

obedece às especificações técnicas aplicadas. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok seu Ermínio, respondido? Ficou alguma dúvida? 

Ermínio: Eu acredito que vai ter ruído sim porque é muito perto. E se estourar um cabo lá, tem 

um “L” lá, não vai jogar direto em cima da propriedade? Pode acontecer né com a natureza 

ninguém brinca. 



Leandro Marcos Magri (ENGIE): Vou repetir um pouco do que foi dito aqui, as estruturas da 

linha que será construída são homologadas pela Aneel. Ou seja, são estruturas reconhecidas, 

são estrutura sólidas. O projeto é feito por uma empresa e submetido a avaliação de outra 

empresa especializada, que nos certifica enquanto empreendedores, que o rigor técnico foi 

atendido. Além disso, tudo o que nós fazemos é submetido ao operador nacional do sistema 

elétrico que afere tecnicamente todo os projetos que nós concedemos, então tem uma série de 

passos para nos dar segurança. Mas o senhor tem razão, ás vezes em uma condição 

extremamente excepcional pode ser que um cabo se rompa, mas isso é muito improvável. E se 

nós fossemos afastar das linhas, todas as casas, pensando em uma hipótese assim tão remota, 

não haveriam linhas de transmissão dentro de cidades, por exemplo. 

Marcos Krieger (ENGIE): Acho que só comentando, o projeto ele é desenvolvido com o sistema 

de proteção e controle, então são feitos cálculos e no caso de um eventual rompimento de cabo, 

há um desligamento praticamente automático da linha, então esse risco é bem reduzido. 

Marcio Daian Neves (ENGIE):  Só complementando, o que o Krieger acabou falando exatamente 

o que eu ia complementar. Uma linha de transmissão é dotada de um sistema automático de 

proteção. Então essas linhas são tele monitoradas e telecomandadas a distância. No nosso caso 

especifico elas serão controladas de Florianópolis, através de um centro de comando. 

Independente da supervisão de pessoas que vão estar lá monitorando 24 horas, as linhas têm 

um sistema de proteção que desliga automaticamente quando acontece algum problema. Por 

exemplo, um caso muito raro no rompimento do cabo, que é algo muito improvável e se 

acontecer a linha vai ser automaticamente desligada pelo sistema de proteção. Outro ponto 

importante de ressaltar é em relação a distância segura, como o Leandro comentou, a norma 

fala em nove metros de distância entre o cabo e o chão, para uma classe de tensão de 500 kV 

como é a nossa, em torno de 6 metros, é uma distância que a NR10, que é a norma que 

regulamenta, já estabelece como sendo distância segura. Então estamos falando não em 6, e 

não em 9, e sim em 15 metros em relação ao solo. E estamos falando em 30 metros em relação 

a lateral já que a faixa tem 60 em relação ao centro. Então isso que nos garante, aliado ao fato 

da aprovação dos projetos pelo operador nacional do sistema, aprovação dos projetos pela 

agencia nacional de energia elétrica, e 20 anos de operação da Engie em diversos 

empreendimentos do Brasil e nós nunca passamos por um tipo de ocorrência dessa. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok a próxima pergunta é do Rene, ele é lá de Palmeira. Em relação 

ao canteiro de obras, verificou-se que causa um grande impacto no local em que são instalados. 

A pergunta é, foi feito um estudo onde a implantação da torre vai causar menos impacto na 

plantação de soja, trigo e milho e outras? Se não foi realizado o estudo, as torres serão 

implantadas durante a safra das culturas mencionadas? Mais ou menos isso né? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Estas linhas são determinadas pelos a gentes reguladores do 

setor elétrico brasileiro, as mais importantes linhas que vamos construir nesse sistema aqui, são 

as linhas de 525kV, e pelas demandas energéticas do estado do Paraná elas já deveriam estar 

prontas, são linhas que tem um caráter de urgência. A Engie vai fazer o possível para terminar 

essas linhas com a maior brevidade, e durante a construção nós teremos ciclos, como já foi dito, 

e essa construção será em 18 messes. Não seria razoável do ponto de vista energético, não seria 

razoável do ponto de vista do interesse público desse empreendimento esperarmos as safras 

para terminarmos a conclusão. Nós sabemos que isso causa impacto, nós sabemos dos 

transtornos que isso causa, nós estamos preparados para isso. O márcio destacou mais uma vez 

o tempo de vida da Engie aqui no Brasil, fazemos isso a bastante tempo. Estejam certos que 

prestaremos atenção e haveremos de ressarcir os danos que forem causados em função da 



implantação da linha de transmissão. 18 messes provavelmente coincidirão com quatro a cinco 

ciclos produtivos, então nós teremos que conviver e coexistir nessa fase, onde terá obras e 

implantações o senhores não sairão no prejuízo nessa fase. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok senhor, Rene? 

Rene: A primeira pergunta é, sim ou não? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): A pergunta se nós consideramos os ciclos produtivo, nós não 

podemos considerar. Nós temos um prazo para terminar o empreendimento, que foi delegado 

por meio de contrato de concessão, e por ser um empreendimento de alta prioridade, nós 

vamos fazer o possível para antecipa-ló, nós não podemos esperar os ciclos produtivos 

lamentavelmente. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Respondeu? Jonas Lachinski. Porque não questionaram a mim sobre 

o tipo de torre na minha propriedade, o senhor reside em Ipiranga, isso? Sendo que irá passar 

na minha propriedade possui mais risco e ocupa mais espaço. Isso seria em relação ao tipo da 

torre? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): O tipo de torre e feito com base nos critérios técnicos, nos 

sempre privilegiamos as torres estaidas, porque consomem menos material, são, portanto, 

menos degradante, elas são mais fáceis de montar, isso significa que elas implicam menos riscos 

à segurança dos trabalhadores, que fazem a montagem, elas são mais rápidas, portanto com 

elas nós conseguimos fazer linhas mais rapidamente. Já foi destacado aqui a importância e a 

severidade que nós temos que dar para esse empreendimento. Então o critério é 

eminentemente técnico, infelizmente nós não podemos deixar a critério de cada morador a 

escolha do tipo de torre que caberá em sua propriedade. 

Jonas: Sim, mas no caso você está vendo só o seu lado, que é mais rápido e mais econômico, só 

que é uma coisa que vai ficar lá para o resto da vida. 

Leonardo Marcos Magri (ENGIE): Não exatamente só no nosso lado, como eu destaco é um 

empreendimento de utilidade pública, então fazê-lo de uma forma rápida e barata interessa a 

todos os usuários do serviço público e se ele lhe afeta nós haveremos de ressarcir na medida 

que pagamos por instituição dessa servidão, e como já foi dito aqui pelo os meus colegas, nós 

não somos os donos da verdade, se por ventura os senhores acharem que a precificação foi 

inadequada, nós temos o recurso de recorrer à justiça que é instância idônea e imparcial, então 

entendo a sua posição mas é preciso que critérios técnicos prevaleçam. 

Jean Carlos Helferich (IAP): O Rogério Saigger, a pergunta do Rogério é a mesma que a do Jonas, 

o Rogério reside em Taquari. 

Rogério: Boa noite a todos. Só que o seguinte vale ressaltar, como o meu colega falou, isso ficará 

pelo resto da vida. Quanto vai implicar em valores, pois todo o ano colhemos, então na questão 

de valores na hora da negociação e também na metragem. Quando o rapaz foi visitar a gente, a 

informação que a gente tinha era que os cabos que vão sustentar ela é quarenta metros, agora 

mudou para sessenta. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Talvez tenhamos uma confusão aqui. Os sistemas de 

transmissão que nos construiremos, envolve linhas de transmissão de 500 kV e 230 kV. Talvez o 

senhor esteja se referindo a uma linha de 230, nesse caso sim, a faixa é de 40 metros. Hoje nós 

falamos exclusivamente das linhas que saem de Ivaiporã a Ponta grossa e esse segue de Ponta 

Grossa até Bateias em alguns lugares essas linhas estão próximas, se houver qualquer dúvida 

em qual delas está em sua propriedade, nossa equipe vai prestar todos os esclarecimentos que 



o senhor julgar necessário. Voltando à sua pergunta original, o Krieger comentou que é 

indenizado em função do número de torres que cairão no seu imóvel e do tipo de torre que cairá 

no seu imóvel, e faço minha as palavras da colega Karen, se houver qualquer dúvida se isso foi 

considerado ou não, basta que o senhor peça as empresas contratadas para fazer essa avaliação, 

elas tem por obrigações prestar informações, e se por ventura, ainda assim, faltar informações 

para o senhor, você pode ainda recorrer a empresa Engie que estão aqui há muito tempo e 

permanecerão aqui a disposição. 

Rogerio: Sim eu não estou reclamando do atendimento, fui bem atendido. Mas a gente veio 

para ter mais informações e questão de valores também. Assim como foi falado que foi feito 

pesquisa, avaliações, chegaram num valor x menor que ele, e que não estão comprando o 

terreno, mas onde vai ser a torre, sim. Por exemplo você não vai poder plantar envolta dos 40 

metros, mas como agora falaram em 60, por isso que eu perguntei se era 40 ou 60, e onde vai 

estar a torre sim, vão estar comprando, não vai ter uma escritura assim é da Engie tudo bem, 

mas você não vai mais poder usufruir daquele terreno. Quem planta, não vai mais poder plantar 

ali, quantos anos se calcular em sacas de soja, quanto vai dar? O valor que foi estipulado por 

exemplo, eu não vou falar em valor, mas em pouquíssimos anos o que você planta de soja você 

paga aquele valor. Outra questão o valor que foi chegado em todas as bases de avalição, deu 

menos da metade que hoje vale o alqueire. Sim claro o senhor falou que é a instituição a Aneel, 

do governo, como esclareceu para gente. Mas mesmo assim a gente acha que está baixo, eu sei 

que a gente vai poder também questionar em juízo. E a questão da torre também, será que não 

tem como ou teria como prevê isso. Qual é a metragem da torre que tem os quatro pés, qual é 

a diferença de metragem que as duas torres ocupam no terreno? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Os estaios dependendo da condição do relevo ele vai até o 

limite da faixa, eles ficam distantes dos outros cerca de 40 metros. 

Rogerio: E a outra, qual seria a metragem? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): No seu caso especifico 10 x 10. O senhor tem razão a 

precificação da servidão deve considerar essa sua alegação. 

Marcos Krieger (ENGIE): Ela já considera, havendo todo já é indenizada um pouco maior, mas 

se pegar uma propriedade que tem 1 hectare e que é interceptada, nessa propriedade tem duas 

torres. Na outra “propriedadezinha” com mesmo 1 hectare e não tem nenhuma torre, nem 

cultura. A que tem torre vai receber mais. Se a torre for autoportante é um valor, e se for estaida 

é um valor um pouco superior que a autoportante, a posição da torre também vai ser 

considerada na indenização. 

Rogerio: É na verdade isso, que não me recorde mal, eu sabia, eu entendo. Mas o impacto, como 

o nosso colega falou, no nosso terreno ele vai plantar quantos anos, em poucos anos ele vai 

pagar aquele valor oferecido, sabe? Então talvez antes de ter assim, um exemplo, tem uma 

oferta, nós falamos, teremos uma nova avaliação, o rapaz entrou em contato e avisou, é tanto. 

Mas nada significativo, porque a gente imagina, como vocês falaram, tem os meios legais, têm, 

mas talvez fosse mais aberto a negociação direto com o proprietário. Porque as vezes assim 

vamos pensar, longe de julgar ninguém, mas hoje tem pessoas com mais condições mais 

emprego, mas um diálogo mais aberto, ou com a empresa direto, alguma coisa assim, seria mais 

interessante. Acho que tem a opinião de muita gente nisso. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, obrigado pelas considerações. Nós terminamos as perguntas 

escritas. Veja, o senhor já teve direito a réplica e a tréplica, então, segundo o regulamento da 

audiência pública, caso mesmo assim o senhor não estiver ainda confortável com a resposta, o 



senhor pode fazer um questionamento por escrito, e pode protocolar aqui no IAP em Ponta 

Grossa, endereçado ao presidente do IAP, que nós encaminharemos a sua manifestação formal 

para a empresa empreendedora, a empresa Engie, e ela vai tomar as ações necessárias para 

dialogar e negociar com vocês. Então a primeira pergunta oral, está aqui Júnior Cesar Lachenske, 

é isso mesmo né, Júnior? É de São Sebastião. Pode fazer a pergunta, Júnior. 

Júnior Cesar Lachenske: A questão é sobre essas torres estaiadas, o tamanho do espaço que ela 

vai tomar e a questão risco em termos de trabalhar, pois ela oferece bem mais riscos. Porque 

não se chegou a questionar a construção dessas torres estaiadas sendo uma região de 

agricultura? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Tem uma série de razões, seu Júnior, para a escolha dessas 

torres já expostas aqui. Também tem uma série de cuidados associados as mesmas. Elas serão 

sinalizadas e elas ficarão dentro da faixa que será indenizada. Em função do relevo, pode variar 

muito pouco, mas é de se esperar que elas fiquem próximas dos limites da faixa de servidão, 

dependendo de 40 ou de 60 metros. Então, a escolha por estas torres, repito, é de caráter 

técnico, tem uma série de vantagens ao escolhe-las, não somos só nós, empreendedores que 

nos apropriamos dessas vantagens, é o setor como um todo. E um dos objetivos do pagamento 

da indenização é do incomodo por conviver com estruturas como essa.  

Júnior Cesar Lachenske: No meu caso lá vai passar duas linhas de torre, uma vai ser estaiada e 

outra não. A quantia de terreno que eu vou estar perdendo ali vai acabar com a minha área num 

caso desses. Não teria então como fazer só uma linha estaiada e retirar a outra?  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): O número de linhas é determinado no contrato de concessão, 

na verdade antes disso, na verdade antes disso, é determinado no edital que a ANEEL publica, 

para que todos os agentes interessados participar. Então nós obedecemos a algumas restrições 

impostas pela agência reguladora. E no seu caso específico, é difícil ficar aqui especulando sem 

conhecer especificamente, talvez nós precisamos procura-lo, para entender exatamente qual é 

a sua demanda, para ter uma resposta mais assertiva em relação ao seu caso. Explicar todos os 

cuidados que tomamos, todos os cuidados que tomaremos durante a construção e que 

tomaremos durante a operação desse empreendimento.  

 Júnior Cesar Lachenske: Sim, mas o que o pessoal propôs lá, eu não estou de acordo com as 

torres estaiadas no meu terreno e não vou deixar desenrolar lá.  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Temos algumas coisas a acrescentar sobre isso. Na condição de 

concessionários de serviços públicos, nós precisamos entrar nos imóveis para fazer estudos e a 

declaração de utilidade pública nos assegura o direito de construir o empreendimento. 

Entendemos o seu posicionamento, entendemos o seu ponto de vista, mas nós construiremos 

aqui mil quilômetros de linhas. E é impossível construir mil quilômetros de linha com a anuência 

de todos os proprietários. Então, nós entendemos que haverá situações como a sua, que tem 

uma discordância expressa, respeitamos a sua discordância, mas o sistema não pode esperar a 

concordância de todos. Tem um interesse maior envolvido, e tem uma obrigação posta que nós 

precisamos cumprir em benefício do sistema elétrico da região. Quando as linhas estiverem 

operando, a região terá melhores condições para crescer, para fazer frente ao desenvolvimento, 

para atrair novas indústrias. Hoje, como o Krieger comentou, existem linhas com sobretensão e 

subestações com subtensão. Então, uma situação como essa não pode persistir, sob pena de ter 

danos maiores de uma forma mais difusa, de uma forma generalizada. Entendo, de novo, repito, 

sobre o seu posicionamento, mas nós precisamos ir adiante mesmo assim, pelo caráter de 

interesse público desse projeto.  



Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, obrigado ao Júnior. A próxima pergunta é do senhor Edson 

Gorte. Ele é de Ponta Grossa. 

Edilson Gorte: Boa noite, meu nome é Edilson Gorte. E todos os proprietários foram 

encaminhados alguma publicação a eles a respeito dessa audiência pública? Primeira pergunta. 

Eu tenho oito.  

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Bom, seu Edilson. Nós fizemos uma ampla divulgação dessa 

audiência pública, não só em jornais, rádios, carros de som, também afixamos faixas, cartazes, 

foi passado em todas as comunidades que estão localizadas ao longo da linha de transmissão, e 

também divulgado junto aos proprietários. Eu não sei, no seu caso específico o contato que foi 

tentado com o senhor, nesse caso. Mas sim, foi feito uma ampla divulgação abrangendo a 

maioria dos proprietários localizados ao longo da linha.  

Edilson Gorte: Eu recebi uma carta da Engie, no meu endereço, na minha residência. E não 

recebi nenhuma comunicação formal dessa audiência pública. Segundo, eu sou Edilson Goete, 

proprietário de uma área rural em Imbituva, aonde vão ser localizadas acho que duas torres na 

minha propriedade e duas na propriedade de minha irmã. E aqui consta: Prezado senhor Edilson 

Goete, proprietário do Sistema de Transmissão Gralha Azul. Eu não sou proprietário de sistema 

de transmissão nenhum. E para minha irmã também foi assim a correspondência. Para ela que 

mora em Curitiba e também não foi nenhuma comunicação de audiência pública, eu soube 

dessa audiência pública, inclusive nós lá em Imbituva temos uma parceria, meu parceiro está 

aqui, e ele não recebeu essa comunicação de audiência pública, e ele mora lá. Então audiência 

pública para nós foi por acaso, eu comentei isso a respeito no sindicato rural aqui de Ponta 

Grossa, e eu recebi um telefonema do presidente do sindicato aqui de Ponta Grossa, me 

avisando dessa audiência pública. Então a comunicação de vocês foi bem falha. Ok? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Bom, desculpa seu Edilson, se o senhor me permite discordar. 

Nós fizemos uma ampla divulgação sim, inclusive enviando os convites para todas as associações 

e sindicatos rurais aqui da região, que também representam todos os proprietários rurais da 

região.  

Edilson Gorte: Foi o que eu falei, recebi a comunicação do sindicato rural, mas a 

correspondência vocês enviaram para a minha residência. Por que não podiam enviar também 

essa comunicação? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Nós temos ao longo dessa linha aproximadamente 2.300 

proprietários, ao longo de todo o projeto do Sistema de Transmissão Gralha Azul, nós fazemos 

contatos com todos eles durante as etapas de contatos iniciais. Já estamos a mais de 1 ano em 

contatos e levantamentos feitos nas propriedades. Especificamente sobre as audiências 

públicas, nós buscamos canais de comunicação que possuem uma abrangência mais ampla, é 

impossível que a gente consiga contatar proprietário por proprietário, a gente tenta alcançar 

essa divulgação ao máximo, obviamente. A todos que nós tínhamos o telefone, inclusive nós 

enviamos por telefone mensagens, a todos que nós tínhamos disponíveis.  

Marcos Krieger (ENGIE): Seu Edison, só complementando. Qualquer empreendimento, vamos 

fugir do setor elétrico, vamos botar um outro empreendimento aqui na cidade, uma rodovia, 

vamos ampliar uma estrada aqui no meio de Ponta Grossa. Ninguém vai fazer um comunicado 

porta a porta. O efeito de uma divulgação geral nos meios de comunicação, isso é um rito 

normal, de qualquer audiência pública, o IAP aqui também gerencia e pratica audiências públicas 

por todo o estado. A gente seguiu os ritos que são normais de um evento como esse. Então no 



nosso entendimento nós atendemos o que está dentro da normalidade. Se algum proprietário 

não ouviu ou não soube, pode ter acontecido. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Me permita complementar. Primeiro, o senhor está aqui, então 

é sinal de que os meios de comunicação funcionaram. Segundo, não é este o único meio de 

comunicação que nós dispomos, o que nós dissermos hoje, será dito em qualquer outra 

instância, porque somos consistentes. Tem um conceito básico que é a ética. Então aqui, na sua 

propriedade, ou em qualquer lugar, o que dissermos hoje será repetido. 

Edilson Gorte: Não me satisfez a resposta. As distâncias entre as torres, é uma única distancia 

ou pode variar? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Pode variar. 

Edilson Gorte: Muito bem. A onde está o Estudo de Impacto Ambiental e o RIMA, que tinham 

que estar disponível aqui em Ponta Grossa, para a gente passar o olho.  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Estão na recepção.  

Edilson Gorte: Não, tem que deixar um fixo aqui ou no ministério público.  

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Além disso, existe cópia, tanto do Estudo de Impacto 

Ambiental, quanto do Relatório do Impacto Ambiental, disponíveis aqui na recepção, também 

estão disponíveis no site do IAP, o estudo na integra, e foram enviados a todas as bibliotecas 

municipais, ministérios públicos, universidades, foi feita também uma ampla distribuição do 

Relatório de Impacto Ambiental na região.  

Edilson Gorte: Na prefeitura tem então? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Na prefeitura tem, e principalmente em bibliotecas públicas e 

universidades. 

Edilson Gorte: OK. O Estudo de Impacto Ambiental, não só onde vai passar a linha, mas em toda 

área de abrangência e influência da linha, correto? Daí todo mundo foi lá e estudou, geólogo foi 

lá, o rapaz que estuda os peixes foi lá, o que estuda as aves foi lá, todo mundo lá já fez os 

estudos? 

Eridani Oliveira (Geo Consultores): Sim. 

Edilson Gorte: Sem avisar os proprietários? 

Eridani Oliveira (Geo Consultores): Os estudos já foram realizados. Os estudos são feitos em 

áreas de amostragem, a gente faz em alguns pontos, não precisa percorrer todo o trecho do 

traçado. Existem pontos específicos onde foram realizados os levantamentos dependendo do 

âmbito desse diagnóstico. Então, para os estudos faunísticos, por exemplo, foram selecionados 

pontos de amostragem, situados ao longo do traçado, nesses pontos foram realizadas as 

amostragens. Então os resultados perfazem o conceito geral do diagnóstico do 

empreendimento em si. Então, não é necessariamente feito propriedade por propriedade, não 

é local, ele é definido uma área de influência. Existe a Área de Influência Indireta, que abrange 

todos os municípios, existe a Área de Influência Direta, que abrange já esse corredor de 1 km, e 

existe a Área Diretamente Afetada, conforme eu mencionei, que estabelece um critério a mais 

do que a faixa indenizada, a faixa de servidão.  

Karen Cristine Schröder (ENGIE): E só complementando também, que todas essas áreas que 

foram amostradas, estudadas, houve pedido de permissão para o proprietário para adentrar 

essas áreas.  



Edilson Gorte: Ok. Eu anotei depois, porque eu soube no intervalo, quando eu fiz a pergunta a 

respeito da comunicação aos proprietários da audiência pública, eu soube que existe um grupo 

de Whatsapp, quem é que montou esse grupo de Whatsapp da audiência pública? 

Eridani Oliveira (Geo Consultores): Esse grupo foi montado pela nossa empresa, que tentou 

abranger o máximo de proprietários possíveis. Os proprietários que constavam já na relação de 

propriedades interceptadas. É como até o Krieger reforçou, ás vezes esse grupo, ou essa 

divulgação, não consegue abranger porta a porta todos os proprietários, então ele tenta ser o 

mais amplo possível, dentro de todos os meios de comunicação. Seja por grupos de Whatsapp, 

seja as mídias, diário oficial, jornais, rádios, carros de som. Isso tudo é devidamente comprovado 

e consta no processo que será apresentado para o IAP.  

Edilson Gorte: Ok. Então quando o meu parceiro passou meu número de telefone para a 

empresa ETS, e eles entraram em contato comigo, eles não tinham o meu número de telefone 

até então. Mas aqui podiam ter posto né. Houve uma falha na comunicação (trecho inaudível). 

Na página 8, do livreto de vocês aqui, duas dúvidas que foram levantadas lá em cima pelos 

nossos parceiros de lavoura também. Fazer escavações está como proibido. E vocês falaram que 

é permitido fazer piscicultura embaixo. Como é que você vai fazer piscicultura sem escavação? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Se já houver alguma coisa, se tiver alguma escavação que for 

consentida, não tem problema.  

Marcos Krieger (ENGIE): Seu Edilson, acho que a escavação que a gente cita aí é mais em relação 

a mineração. Uma escavação de extração de areia, ou de algum outro direito minerário, isso é 

uma atividade incompatível em relação a segurança da linha, principalmente se usar explosivo. 

Mas é mais nesse sentido. Quando você escava para fazer um açude ou ele já existe, o açude 

em si, não teria problema. 

Edilson Gorte: Então, eu acho que foi essa a dúvida que surgiu, porque na página 8 também fala 

das grades, arados e das máquinas agrícolas de grande porte. E nós produtores rurais 

entendemos que pulverizador e máquina colhedora são máquinas de grande porte. Então está 

constando aqui e acho que por isso a dúvida que surgiu, e eu queria mais esclarecimento a 

respeito disso. Vocês falaram que quando vocês fazem esse acerto com o proprietário da terra, 

eu gostaria de saber isso daí, já está sendo feito alguma negociação desses valores? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Sim, as negociações já estão em andamento.  

Edilson Gorte: Mas não com todos ainda, né? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Com a grande maioria dos proprietários já contatados para a 

negociação, eventualmente pode ser que tenha algum proprietário que não tenha sido 

contatado, como eu mencionei nós temos mais de 2.300 propriedades. Isso é um processo que 

leva um determinado tempo, para se fazerem os levantamentos físicos, as avaliações, para 

iniciarem os contatos com os proprietários. Se houver algum proprietário que ainda não tenha 

sido contatado, pode ter certeza que ele ainda será. 

Edilson Gorte: É, a única coisa que eu recebi de vocês foi essa carta aqui, que eu recebi semana 

passada. 

Marcos Krieger (ENGIE): É, eu acho que se o senhor acompanhou bem aqui a apresentação, eu 

apresentei aquelas etapas que iniciam na identificação do proprietário, cadastro, levantamento 

físico, avaliação, apresentação de valores. Então nós temos diferentes fases ainda, tem gente 

que já foi contatado, já houve a negociação, tem gente que está ainda fazendo o cadastro ou 



sendo feito o levantamento físico. Praticamente o cadastro eu acho que já está concluído, já 

foram feitos de todos os proprietários.  

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Só completando também, se o senhor recebeu uma 

correspondência, é porque provavelmente as equipes tentaram contato com o senhor, talvez 

não tiveram sucesso. E nessas correspondências a gente coloca telefones para que o senhor 

possa entrar em contato conosco também. Então é uma forma que a gente tem, dentre outras, 

que as equipes buscam de fazer o contato direto com os proprietários, quando não é possível a 

gente tenta correspondências, ligações telefônicas também, como uma outra forma de contato.  

Edilson Gorte: Porque aqui nesta correspondência não está falando dos valores aqui. Essa área 

de servidão, que vai ser cedida a vocês, quando passarem nas propriedades, esse valor é anual 

ou uma vez só? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Ele é uma parcela única, paga no ato da escrituração da 

instituição da servidão. Não se trata de um pagamento anual, não se trata de uma modalidade 

de arrendamento no caso, e sim de uma indenização, que é de caráter único.  

Edilson Gorte: Eu perguntei isso aí pelo seguinte, que uma torre estaiada, ela dá 60x60 ou 40x40, 

então ela vai dar 1.600 m². E 1.600 m² por ano são 10 sacos de soja, e 10 sacos de soja a 80 reais, 

e soja vai dar 33, e próximo de uma torre dessa que vocês falaram autoportante vai dar 100 m². 

Essa não nos perturba em nada. E a primeira avaliação que nós tivemos junto ao pessoal que 

esteve na propriedade analisando essa informação, eu acho que é o pessoal da ETS. Acho que é 

isso, o pessoal da ETS que foi lá? Nós discutimos com eles a respeito disso e a questão da 

distância do mato, por isso que eu perguntei se as torres têm que ser fixas, pelo seguinte. Uma 

torre que eu não posso passar entre o mato e o esteio, então eu vou perder além dos 1.600, eu 

vou perder 2.000, 2.500 m². E isso vai me prejudicar muito mais do que vocês estão fazendo 

somente a área da torre. Então é uma coisa a ser revista. Porque ele disse que não, está no 

planejamento ali e ela vai ficar ali. Então, pelo que vocês falaram aqui não é bem assim que a 

música toca. Eu acho que tem conversação, acho que dá para ajustar. A gente sabe que é 

utilidade pública, eu sou produtor rural, acho que todos os produtores rurais que estão aqui, se 

passar um asfalto na minha propriedade e eu tiver que ceder 1 a 2 metros para passar o asfalto, 

eu vou ceder. Porque é benefício meu. Não preciso nem cobrar isso. Agora, colocar uma torre 

de alta tensão, e vocês vêm me tirar um pedaço que poderia ser compensado, eu acho que 

nenhum proprietário rural aqui faria objeção se fosse uma torre autoportante, agora essas 

torres estaiadas é um problema sério. Voltando aqui nessa correspondência que eu recebi, ela 

fala aqui que “dentro dos imóveis que serão atingidos pelas linhas encontra-se o seu imóvel em 

referência de vossa propriedade, que a empresa, que é necessário um estudo de levantamento, 

com base em esclarecimentos solicitados”, mas eu não tenho esse, vocês deviam me posicionar 

a respeito do mapa, por onde exatamente vai passar, a distância, eu precisava saber exatamente 

isso. Porque além dessa propriedade em Imbituva, a minha família tem propriedade em Ponta 

Grossa, tem propriedade em Palmeira. E eu estou perdido, se ela vai passar pelo Guaragi, se ela 

vai descer pelo rio Tibagi em direção da Vila Velha, ou vai passar pela colônia do Lago, Papagaios 

Novos ou Witmarsum. Então vocês não mostraram para nós. No Estudo de Impacto Ambiental 

está determinado essa região exatamente? 

Marcos Krieger (ENGIE): Mas olha, eu acho que até no caso da pergunta do senhor, até o pessoal 

do fundiário faz uma identificação até melhor. Porque eles até identificam as divisas, tanto do 

imóvel, como do local da linha de transmissão, até a posição como a linha atravessa a 

propriedade. Se é ao longo da propriedade, se é num cantinho, isso influencia no valor da linha. 

Então são feitas marcas individuais por propriedade. Então isso, a gente pode até orientar o 



pessoal da ETS, para procurar o senhor para apresentar em cima do seu imóvel, e até se tiver 

alguma dúvida em relação a divisa o senhor pode orientar eles. “Opa, aqui é a divisa vai até aqui, 

ali”. 

Edilson Gorte: Em Imbituva já foi feito isso, eu queria mais saber realmente por onde vai passar 

essa linha inteira, vocês colocaram o mapa ali, mas é muito inútil, então você não consegue se 

localizar dentro daquele mapa. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Nós compreendemos, seu Edilson. Mas justamente essa é a 

intenção do ofício que foi encaminhado para ao senhor. É fazer contato para que a nossa equipe 

possa realmente apresentar todas as informações e dados necessários de todas as suas áreas, o 

senhor está mencionando mais de uma. Então, acho que isso, o objetivo dessa correspondência 

foi justamente de tentar um momento com o senhor para que possa apresentar todas essas 

informações para o senhor. Nós temos toda equipe aqui a disposição. Acho que basta que esteja 

agendado esse momento e certamente todas as informações relativas à sua área vão ser 

passadas, inclusive esses mapas com as divisas e passagens da linha. 

Marcos Krieger (ENGIE): Seu Edilson, a gente também pode passar um material para a ETS, mais 

um zoom do município, o senhor quer saber do município, né? 

Edilson Gorte: É justamente isso, porque essa de Imbituva foi contatada, mas eu recebi a 

semana passada a correspondência, e eu estou preocupado porque já teve gente ali na altura 

da entrada do Guaragi, ali indo para Palmeira, e me falaram que vai passar uma torre por ali, e 

pelo alinhamento dela, vocês falaram que vai passar pela APA da Escarpa Devoniana também. E 

eu faço parte do conselho gestor da APA da Escarpa Devoniana e nós não recebemos nada no 

conselho ainda a respeito disso. Por sinal até, você é do IAP? Você precisa levantar eles porque 

não está saindo nenhuma reunião da escarpa devoniana. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Já foi contatada a secretaria de estado da cultura foi contatada a 

equipe técnica, não do IPHAN, o IPHAN é uma outra situação, nós estamos falando sobre a 

Escarpa Devoniana, a secretaria do estado da cultura está fazendo suas análises lá para 

possibilitar a aprovação ou não do projeto. 

Edilson Gorte: Eu falei do IPHAN porque a APA da Escarpa Devoniana está em processo de 

tombamento. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Agora seu Edilson até por questão de ordem... 

Edilson Gorte: Só para completar por favor, o custo dessas averbações da matrícula é da Engie? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Todos os custos provenientes da instituição, servidão e 

respectiva averbação da matrícula, são totalmente arcados pela Engie, pelo empreendedor não 

há nenhum custo nesse sentido para o proprietário. 

Edilson Gorte: Ok, só não fiquei satisfeito com a questão da comunicação. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok encerrada essa segunda parte das perguntas, nós tivemos duas 

questões orais, acreditamos que todos os questionamentos foram devidamente respondidos e 

agradecemos mais uma vez a presença de todos, a paciência para ficar até esse horário. 

Lembrando, conforme foi estabelecido o novo regulamento da audiência pública os presentes 

que assinaram a lista de presença poderão ainda fazer por escrito algum questionamento em 

especifico que não tenha ficado bem esclarecido tem a questão de vocês dois aqui, o Jonas? 

Então vocês têm ainda 5 dias úteis para protocolar por escrito, endereçado ao IAP, que o IAP 

fará o encaminhamento ao requerente, ok. Então muito obrigado a presença de todos, 



queremos que temos agora um Coffee-Break ali na frente, com suco, salgadinhos, todos estão 

convidados. Então declaramos por encerrado essa audiência pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSCRIÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CAMPO LARGO (07/06/2019) 

Jean Carlos Helferich (IAP): Boa noite a todos, a partir desse momento vamos dar início a 

Audiência Pública, e antes de iniciar a apresentação do estudo de impacto ambiental e todo o 

rito que vai reger essa audiência pública, eu farei a leitura das previsões legais e do regulamento 

da Audiência Pública. Em nome do diretor presidente do Instituto Ambiental do Paraná, Everton 

Luiz da Costa Souza, damos as boas-vindas a todos e agradecemos antecipadamente a presença 

nesta audiência pública para discussão do empreendimento: Linha de Transmissão de Energia 

525kV Ivaiporã – Ponta Grossa (C1 e C2) a ser implantada nos municípios de Ivaiporã, Manuel 

Ribas, Reserva, Ariranha do Ivaí, Pitanga, Cândido de Abreu, Turvo, Prudentópolis, Ivaí, Imbituva, 

Ipiranga e Ponta Grossa, no estado do Paraná. E Linha de Transmissão de Energia 525kV Ponta 

Grossa – Bateias, a ser implantada nos municípios de Ponta Grossa, Teixeira Soares, Palmeira, 

Porto Amazonas, Balsa Nova e Campo Largo, no estado do Paraná, conforme consta nos 

respectivos procedimentos administrativos nº15.462.039-7 e protocolo nº15.462.005-2, esse 

empreendimento que tem por objetivo expor à comunidade os dados e as informações 

relevantes no que tange a característica do projeto, diagnóstico ambiental elaborado, extensão 

e magnitude dos impactos ambientais, medidas mitigadoras e compensatórias, programas 

ambientais propostos e principalmente recolher, das comunidades interessadas ou afetadas 

pelo empreendimento, sugestões críticas e comentários, que serão registrados e analisados no 

procedimento de licenciamento ambiental. Através da portaria IAP nº121/19, o diretor 

presidente do IAP delegou aos funcionários Jean Carlos Helferich e Sandor Sohn a função de 

dirigir e conduzir esta audiência pública. Queríamos lembrar que a lista de presença está 

disponível na entrada e ela deve ser assinada por todos os presentes, e a mesma fará parte do 

procedimento de licenciamento ambiental desse empreendimento. As disposições legais da 

audiência pública. A Constituição Federal de 1988 traz no seu artigo nº225, § 1°, que: “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. ” E no seu inciso IV determina a 

exigibilidade de estudos de impacto ambiental para aquelas atividades ou obras potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente, com a devida publicidade. O art. nº10 

da resolução CONAMA nº 237 de 1997, dispõe que o procedimento de licenciamento ambiental 

obedecerá às várias etapas, entre elas, no inciso V, a necessidade de realizar audiência pública 

quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente. E no inciso VI, que a solicitação 

de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrente de 

audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os 

esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. A resolução SEMA/IAP nº 

031/98 traz nos seus art. nº 66 e 75, a regulamentação da realização de audiências públicas. A 

resolução CEMA 65/2008, em seu art. 64, dispõe que: A licença prévia para empreendimentos, 

obras e atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental, o EIA/RIMA, ao qual dar-se-á publicidade garantida a realização 

de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação específica. Reforçando 

aqui, no caso deste empreendimento, nós estamos na fase de licenciamento ambiental prévio, 

e esta fase do licenciamento não dá o direito ao requerente de executar qualquer tipo de obras 

nesta fase de licenciamento, somente numa fase seguinte, que é a licença de instalação. O art. 

1º da resolução CONAMA nº 09/87 traz que audiência pública, referida na resolução CONAMA 



nº 1/86, têm por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise, e do seu 

referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos representantes as críticas e sugestões a 

respeito. Em seu art. 3º dispõe que: A audiência pública será dirigida pelo representante do 

órgão licenciador, que após a exposição objetiva do projeto e do seu respectivo RIMA, abrirá as 

discussões com os interessados presentes. Em seu art. 4º dispões que: ao final de cada audiência 

pública será lavrada uma ata sucinta, no caso de hoje será feita uma degravação sobre o áudio 

e o vídeo aqui realizado, vai ser feito depois essa ata, e essa ata será entregue ao IAP para fazer 

parte do licenciamento ambiental. Serão anexados a esta ata todos os documentos escritos e 

assinados que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a sessão. Vale lembrar, que 

nós recebemos um documento que vai fazer parte do licenciamento ambiental, na qual o IAP 

fará na entrega ao requerente, que é o pedido da associação comunitária dos moradores 

proprietários de Witmarsum e Cooperativa agroindustrial Witmarsun. Então este documento foi 

entregue ao presidente da mesa e será encaminhado a empresa Engie nos próximos dias. A ata 

da audiência pública e seus anexos, servirão de base, juntamente com o RIMA, para análise a 

parecer final do licenciador quanto a aprovação ou não do projeto. O tempo de duração dessa 

audiência pública será de no máximo três horas. As autoridades que comporão a mesa de 

abertura oficial farão uso da palavra por três minutos cada, sendo que após nós vamos desfazer 

esta mesa e se dará início aos trabalhos. Será feita a exposição dos objetivos por parte do 

empreendedor, a empresa Engie, pelo período de trinta minutos. Serão apresentados os estudos 

técnicos, o EIA/RIMA por parte do consultor e equipe por prazo máximo de quarenta e cinco 

minutos. Depois nós vamos desfazer essa mesa de trabalho e vamos dar um intervalo de cinco 

a dez minutos para que quem tenha dúvidas, possa fazê-las. Como vai poder fazer? Através de 

um formulário que nós temos ali na frente, a pessoa pode fazer por escrito ou oralmente.  No 

caso de pergunta escrita, deverá constar a identificação, com nome e endereço, para futuro 

contato, se necessário. A pergunta será lida pelo coordenador da mesa. No caso de pergunta 

oral, no início da fala nós pedimos que o orador deverá declinar o seu nome e endereço para 

ficar registrado em ata. A princípio o tempo de intervenção para cada pergunta será de três 

minutos e cinco minutos para resposta, e de três minutos para réplica e dois minutos para 

tréplica. Então caso a pergunta tenha que ser refeita ou reformulada, ainda tem direito a réplica 

e a tréplica.  Esse tempo poderá variar de acordo com o número de inscritos, a critério do IAP, 

excepcionalmente, caso a pergunta não seja totalmente esclarecida haverá um direito a nova 

pergunta. O coordenador da mesa poderá impugnar perguntas mal formuladas e solicitar 

melhores esclarecimentos para respostas não satisfatórias. Caso ainda permaneçam assuntos 

ou questionamentos não esclarecidos durante a realização da audiência pública, os mesmos 

serão encaminhados pela coordenação, a quem de direito, solicitando que os esclarecimentos 

necessários sejam enviados diretamente ao interessado, com cópia para o IAP, para juntar ao 

procedimento administrativo de licenciamento em questão. Mesmo assim, será aberto um 

prazo de cinco dias úteis contados a partir de hoje, que somente os interessados que se fizerem 

presentes na audiência pública, comprovado através da assinatura na lista de presença e que 

não tiverem suas dúvidas dirimidas, poderão reformular seus questionamentos por escrito e 

deverão protocolar no IAP sede, ou se preferir no escritório regional mais próximo, pode ser 

feito em Ponta Grossa, ou em Curitiba na sede do IAP. Ao diretor presidente do IAP e o seu 

representante legal reserva-se o direito de não emitir opinião, uma vez que lhe cabe a 

responsabilidade de decisão acerca do licenciamento.  Então a partir de agora nós vamos formar 

a primeira mesa, que é a mesa de boas-vindas, e nós chamamos aqui para fazer parte da mesa 



o representante do legislativo o vereador Anselmo Osório, ele é vereador lá em Palmeira 

pedimos que venha até aqui a mesa. Gostaria de saber se temos algum representante do 

executivo, da prefeitura aqui de Campo Largo, prefeito, vice-prefeito? A senhora está 

representando?  

Mirela Medeiros: A secretaria adjunta de meio ambiente.    

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, então se a senhora puder fazer o favor. Algum representante do 

judiciário? Por parte do ministério público estadual, ministério público federal? Gostaríamos de 

chamar também um representante do empreendedor, da Engie transmissão de energia, o 

senhor Leandro Marcos Magri, coordenador de implantação da Engie, e também a senhora 

Karen Cristine Schroder, coordenadora de meio ambiente da Engie, e também gostaríamos de 

chamar aqui na mesa o representante do consultor, que realizaram os estudos de impacto 

ambiental, o Eridani Oliveira, biólogo da Geo Consultores. Então inicialmente vamos passar a 

palavra ao Vereador Anselmo Osório, para fazer essas boas vindas.  

Anselmo Osório (Vereador de Palmeira): Eu quero estender minha saudação ao senhor Jean, e 

se me permite, saudando o senhor Jean, estou cumprimentando senhora Karen, e todos os 

outros componentes da mesa. Senhor Jean, eu gostaria com grande alegria informá-lo, a 

senhora Karen também, da Engie, e do órgão ambiental, dizer que esta reunião poderia 

tranquilamente ser feita em três idiomas, português, alemão clássico – Hochdeutsch e 

Plattdeutsch. Quero de início, cumprimentar a comunidade de Witmarsun. Senhor Jean, 

senhora Karen, todos outros componentes da mesa, olhando para esta platéia, posso dizer 

tranquilamente que 70 a quase 80% da plateia é colônia Witmarsun – Palmeira/ Paraná. Estou 

aqui representando o legislativo do município de Palmeira porque moro a 48 anos na colônia 

Witmarsun, trabalho a 14 anos no executivo e legislativo do município, e nossa cidade de 

Palmeira terá essa transmissão de energia que cortará, se faltar algumas comunidades, poderão 

me ajudar, mas, Quero-Quero, Pulgas, Witmarsun, Benfica, Largo, e claro vai cortar a própria 

cidade. É de extremo interesse para nós, por isso estamos aqui, e queremos fazer aquele negócio 

bom, o ganha-ganha. A audiência é para isso, é para que possamos discutir, para que possamos 

chegar a bons termos, e na condição também senhor Jean, eu sou conhecido em Palmeira, como 

vereador-pastor Anselmo, eu estou vereador há anos, mas sou pastor, eu quero desejar do 

fundo do coração as bênçãos de Deus, que possamos ser pacíficos e ordeiros, e que possamos 

em bom tom, não tão alto e nem tão baixo, expor nossas ideias, fazer nossas defesas, e 

realmente sairmos daqui hoje com o coração apaziguado. Saúdo a todos, não citarei nomes aqui, 

tenho muitos conhecidos, grandes investidores do município aqui, mas em especial venho 

olhando para comunidade de Witmarsum, moro lá, tenho propriedade lá também, não trabalho 

com pecuária, com leite, já trabalhei. Mas vejo o gemido, vejo o clamor, vejo o interesse provado 

hoje pela presença dos moradores de Witmarsum. Então que Deus nos ajude e que nós 

possamos fazer aquele negócio do bom ganha-ganha. Obrigado senhor Jean, obrigado a todos. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Obrigado ao Pasto Anselmo, vereador de Palmeira. Agora vamos 

passar a palavra para Mirela Medeiros da Secretária Adjunta de Meio Ambiente de Campo Largo. 

Mirela Medeiros: Boa noite a todos, eu agradeço a disponibilidade dos senhores estarem aqui 

hoje, como o pastor comentou, nós temos uma grande porcentagem da comunidade de 

Witmarsun mesmo, eu vejo pouquíssimas pessoas, infelizmente, de Campo Largo. Represento 

aqui a prefeitura, o executivo, sou diretora de Meio ambiente da secretaria de desenvolvimento 



urbano e meio ambiente e faço parte do conselho, também, de meio ambiente da cidade. O 

convite ele foi estendido a todos os conselheiros, a câmara de vereadores, a outros conselhos 

da cidade. Mas enquanto prefeitura, nós sabemos que o licenciamento se dará via Instituto 

Ambiental do Paraná, e toda a empresa que realizou o trabalho de consultoria ambiental vai 

apresentar, e a prefeitura se coloca à disposição para recebimento das informações. Nós 

sabemos que estamos mais próximos realmente da comunidade que será atingida pela linha de 

transmissão, então muitas vezes as pessoas elas procuram o município antes de procurar a 

empresa, ou antes de procurar o Instituto Ambiental do Paraná. Então o departamento de meio 

ambiente se coloca à disposição para o recebimento das pessoas, e encaminhamentos de 

qualquer solicitação, de qualquer demanda, junto a empresa executora do projeto. Obrigada. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Nosso muito obrigado a presença da Mirela, é bastante importante 

prestigiar este evento. Agora vamos passar a palavra para a senhora Karen Schroder, 

coordenadora de meio ambiente da Engie. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Boa noite a todos, gostaria de agradecer a presença de todos 

aqui esta noite, especialmente daqueles que vieram de mais longe, e dizer que é um momento 

muito importante este, não só por ser um rito de licenciamento, mas é uma oportunidade 

importante para a gente apresentar nosso projeto, e também é uma oportunidade importante 

para todos aqui presentes tirarem suas dúvidas e esclarecimentos. Gostaria de cumprimentar a 

mesa, e cumprimentando a mesa, também, demais autoridades presentes. Como o IAP 

mencionou, nós faremos uma apresentação aqui hoje do projeto, a Geo Consultores fará uma 

apresentação dos resultados dos estudos de impacto ambiental e ao final nós estaremos aqui a 

disposição para responder as perguntas e as dúvidas que ainda persistirem. Mas é sempre 

importante também mencionar que este não é o único momento, desde o ano que passou nós 

já estamos aqui na região com nossas equipes, transitando pela região, circulando a linha em 

cima e embaixo, também a disposição de vocês. Continuaremos ainda por bastante tempo 

também, de forma que se ainda assim nos próximos dias, próximas semanas também, ainda 

persistirem dúvidas ou se novas dúvidas surgirem, fiquem à vontade para acionar nossas 

equipes, que nós estamos à disposição de vocês. Ademais, para não me prolongar, agradecer 

novamente a presença de todos, dizer que é um projeto muito importante para Engie, mas 

sobretudo é um projeto importante para o Estado do Paraná, e especialmente para esta região 

centro-sul do Paraná. Não só por ser um projeto que vai transmitir energia de um ponto a outro, 

vai atender uma demanda, uma necessidade de energia imediata, mas também vai contribuir 

para o desenvolvimento econômico da região. Então, mais uma vez obrigada, e desejar que 

todos aqui tenhamos uma excelente audiência pública. Eu ia arriscar um “hochdeutsch” aqui 

mas acho que vou ficar só num “dankeschön” pela presença de vocês, e muito obrigada. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Obrigado Karen, pelas palavras. Nós gostaríamos de ressaltar que 

está audiência pública é a terceira esta semana. Na quarta feira dia 05, foi realizado uma 

audiência pública em Cândido de Abreu, que foi relacionada também a esta linha de 

transmissão, mas o circuito C1 e C2 que vai de Ivaiporã até Ponta Grossa. Na noite de ontem 

também fizemos audiência pública em Ponta Grossa, na data de 06 de junho, na câmara 

municipal de Ponta Grossa, e hoje estamos encerrando este ciclo com esta audiência pública 

aqui na secretaria adjunta de meio ambiente em Campo Largo. Então a partir deste momento, 

nós vamos desfazer essa mesa, agradecemos a presença de todos, e já vamos passar a palavra 

agora para o engenheiro Marcos Krieger que vai fazer a apresentação do projeto técnico do 



empreendimento e logo em seguida o Eridani vai fazer a apresentação do estudo de impacto 

ambiental. 

Marcos Krieger (ENGIE): Boa noite a todos, meu nome é Marcos Krieger, como já foi dito pelo 

Jean, eu trabalho na equipe de meio ambiente da Engie, e vou apresentar aqui alguns aspectos. 

Primeiro falar um pouco da Engie, o que é esta empresa que está vindo aqui no estado fazer a 

implantação deste empreendimento, falar um pouco do projeto, e de alguns aspectos do 

processo de licenciamento ambiental. Em seguida o Eridani vai entrar mais na parte técnica do 

estudo ambiental. Hoje nós estamos falando dentro um sistema de transmissão que é composto 

por cerca de 1000 km de linha de transmissão, nós estamos falando de duas linhas de 

transmissão que fazem parte desse sistema que a Engie vai implantar aqui no Paraná, que são 

as linhas Ponta Grossa – Bateias, o circuito C1 e C2. Falando um pouco da Engie, a Engie 

transmissão de energia, faz parte do grupo Engie Brasil de energia, este grupo atua no Brasil 

desde o ano de 1996, na época a empresa era denominada Tractebel Energia S.A.  A partir desse 

ano então, começou a fazer as atuações nesses setores, nesses segmentos de produção de 

energia, principalmente de usinas hidrelétricas, usinas eólicas, usinas solares, usinas 

termoelétricas e cogeração. Esse empreendimento que estamos instalando aqui no Paraná é o 

primeiro empreendimento em transmissão de energia para o sistema interligado nacional do 

Brasil. Então, esse mapa aqui dá uma noção da atuação da Engie nos diversos segmentos no 

nosso país, aqui a sede da empresa em Florianópolis e o centro corporativo da Engie Brasil no 

Rio de Janeiro. Falando aqui do Paraná, o sistema de transmissão Gralha Azul, aqueles 1000 km 

de linha de transmissão que eu falei, a gente está atuando nessa região que vai desde Manoel 

Ribas chegando aqui em Ponta Grossa e depois até Campo Largo. E também de um segmento 

de linhas de 230kV, são essas em vermelho, partindo aqui de Guarapuava até a usina de Areia, 

e União da Vitória até São Mateus até chegar em Ponta Grossa, um segmento pequeno aqui em 

Irati e um outro menor ainda na região aqui de Castro. Então hoje basicamente, essas duas linhas 

em preto aqui são as linhas de 525 kV, hoje nós vamos tratar desse segmento aqui. Além desse 

empreendimento que nós estamos iniciando a implantação, a Engie já atua aqui no Paraná com 

essas duas usinas, as usinas de Santigo e Salto Osório que foram adquiridas da Eletrosul quando 

a Eletrosul fez um leilão dos seus ativos. Uma curiosidade sobre o sistema de transmissão 

brasileiro, em alguns aspectos de números de como está o nosso sistema de transmissão. Nós 

iniciamos as atividades de transmissão de linha de transmissão em 1883, então na época, na 

cidade de Diamantina, era uma pequena linha de transmissão de 2km para exploração de 

diamante, e a partir de então o nosso setor só passou por desenvolvimento. Segundo dados do 

INS da ANEEL, para o horizonte de 2017, indica que em termos de linha de transmissão de alta 

tensão o país conta hoje com 136 mil km de linha, espalhados pelos diversos estados, alguns 

com maior atendimento e outros numa região mais desprovida de transmissão. O que isso quer 

dizer, esses números, que esta atividade é muito conhecida no Brasil, ela foi evoluindo ao longo 

do tempo, ela passou por ajustes, modificações, adaptações, e hoje é um segmento muito 

consolidado, esta atividade aqui no Brasil. Então, o nosso sistema de transmissão ele está sendo 

desenvolvido, a Engie já tem sua expertise e também as empresas que vão atuar na implantação 

do empreendimento também são bem capacitadas. Falando um pouco aqui do Paraná, 

atualmente o sistema de transmissão no Paraná, que tem como a sua maior fonte a usina de 

Itaipu, ele basicamente faz uma exportação de energia aqui para o estado de São Paulo, uma 

parte ligando Cascavel até Curitiba, mas foi identificado que aqui nessa região central que tem 

importantes municípios como Guarapuava e Ponta Grossa há uma carência de energia, e isso 



limita um pouco o crescimento nessa região. Observando essa carência a EPE, empresa de 

pesquisa energética do Brasil, e a operadora nacional do sistema fizeram seus estudos e 

chegaram à conclusão que em função do crescimento da região de Ponta Grossa haveria uma 

demanda, uma falta, uma sub tensão, uma necessidade de reforço do sistema, a partir do ano 

de 2018. Em função disso a ANEEL fez um leilão de energia, este leilão ocorreu em dezembro de 

2017, para atender, para justamente implantar esse sistema de transmissão Gralha Azul, e a 

empresa vencedora desse leilão foi a Engie. Com o leilão arrematado pela Engie, em março de 

2018 foi assinado o contrato de concessão. Cabe destacar o que é uma concessão, nós estamos 

falando de um empreendimento que ele é do governo federal, o governo federal faz uma 

concessão para uma empresa pública implantar e operar o empreendimento por um 

determinado período e depois ele retorna para o governo federal. Dentro desse contrato de 

concessão, é o compromisso da Engie de atender a partir de dezembro de 2021 a entrega do 

sistema de transmissão Gralha Azul. Então, aquele vazio que a gente percebia aqui na região de 

Ponta Grossa e Guarapuava estaria sendo preenchido por esse sistema de transmissão. Uma 

transmissão de energia elétrica, nós estamos atuando aqui neste setor destacado em vermelho, 

ele parte de uma fonte de geração, eu falei em usina hidrelétrica, está representado aqui, 

poderia ser uma usina solar, uma usina eólica, ou outra fonte de energia, é transmitido por essas 

redes de alta tensão até uma subestação perto da fonte consumidora, essas subestações são as 

concessionárias de distribuição de energia, elas captam energia na subestação para fazer a 

entrega até o consumidor final. Aqui no estado do Paraná é forte a COPEL, mas aqui em Campo 

Largo parece que atua uma cooperativa elétrica que faz essa entrega de energia para o 

consumidor final, então nós estamos atuando naquela parte de transmissão de energia. O 

projeto em si, falando desse segmento de Ponta Grossa – Bateias, essas duas linhas, então, são 

dois circuitos de 525 kV, o primeiro que fica mais ao sul, denominado C1, com cerca de 101 km, 

e mais ao norte o C2 com cerca de 93 km, interceptando, interligando aqui, a subestação Ponta 

Grossa uma subestação que ainda não existe, ela vai também ser implantada pela Engie no 

município de Ponta Grossa até a subestação Bateias. Essa subestação Bateias é uma subestação 

da COPEL, onde a Engie vai fazer uma pequena ampliação para conectar essas duas linhas de 

transmissão. Esse empreendimento intercepta parte dos territórios de Ponta Grossa, Teixeira 

Soares, Palmeira, Porto Amazonas, Balsa Nova, e enfim Campo Largo. Vocês percebam aqui 

pelos números que Palmeira e Ponta Grossa são os municípios que terão a maior parte do 

território interceptada. Essa é uma foto da subestação Bateias da COPEL, então nós vamos fazer 

essa ampliação usando essa parte do terreno que já é da própria COPEL, mas foi necessário 

adquirir uma área adicional, cerca de 1,5 hectare para fazer a implantação desse pátio adicional 

de 525kV. Como se dá enfim a definição do traçado, de por onde vai passar a linha de 

transmissão? Inicialmente, já no leilão, a própria ANEEL já estabelece um corredor diretriz, então 

se sabe que tem uma demanda aqui de Ponta Grossa até Bateias e a ANEEL estabelece esse 

corredor diretriz. Sobre esse corredor nós temos que considerar algumas interferências, 

existência de áreas ambientalmente protegidas, no caso unidades de conservação, territórios 

indígenas e comunidades quilombolas, estão representadas nessas estrelas aqui, aeroportos e 

aeródromos, processos minerários, assentamentos do INCRA, áreas de reserva legal, RPPN, 

sítios arqueológicos e paleontológicos, linhas de transmissão existente, por onde a gente teria 

que fazer alguma transposição, estradas, ferrovias, gasodutos, que também são transpostos. 

Enfim, considerando todas essas restrições ou cuidados que se tem que ter para implantação da 

linha é definido um traçado. Definido um traçado outros aspectos são considerados, como o 



relevo e o uso do solo, e a existência de remanescentes florestais, em especial para implantação 

do projeto. E essa largura da faixa da linha de transmissão é estabelecida seguindo algumas 

referências técnicas, estabelecidas por normas brasileiras, e por resoluções normativas da 

ANEEL. São considerados ainda alguns relatórios climatológicos, e questões de relatórios em 

relação a velocidade de ventos, e questões técnicas de condutores e para-raios, então são 

requisitos, que são considerados para o estabelecimento da largura da faixa de servidão. Então 

como falei aqui, na definição do traçado temos que considerar o relevo da região, a série de 

torres que é definida, ela tem que passar por uma homologação junto aos órgãos 

governamentais, no caso ANEEL e ONS, então não é qualquer torre que a gente pode implantar, 

tem que ter uma aprovação desses órgãos. Questões técnicas de limites de esforços permitidos 

por estrutura, a torre tem que aguentar o peso dos cabos que vão ser implantados, então são 

questões que são consideradas, impactos em benfeitorias, rodovias, ferrovias e outros sistemas 

de transmissão como eu já havia falado. Em aspecto particular, nesse leilão, nesse traçado 

dessas linhas, foi estabelecido pela ANEEL já no edital do leilão, a necessidade de haver um 

afastamento em 80% da extensão das linhas de no mínimo 5km, isto é uma questão estabelecida 

por questões de segurança, em função principalmente de questões de vento. A presença de 

vegetação nativa também é considerada na locação das estruturas. Então, a largura da faixa foi 

definida seguindo critérios em relação a campo elétrico, campo magnético, rádio interferência, 

ruído audível e balanço de cabos, todos eles estabelecidos. São critérios que atendem 

recomendações internacionais e da própria organização mundial da saúde. Chegamos então a 

uma largura da faixa de servidão da nossa linha de transmissão de 60 metros, seria 30metros 

para cada lado da parte central onde vão estar instaladas as torres. Então nós teríamos no centro 

as torres e os cabos, e pelas laterais ainda uma distância de segurança, para justamente atender 

essas questões, desses parâmetros. Aqui é apenas uma ilustração, este é um programa que nós 

utilizamos para locação das estruturas das torres, onde você tem o desenho do terreno e 

também da vegetação existente, isto foi obtido através de aerolevantamento, e jogado num 

software específico para essa plotação dessas torres. A família de torres, os tipos de torres que 

vão ser utilizados são basicamente torres autoportantes e estaiadas. Torres estaiadas são 

aquelas que dependem de cabos para manter sua sustentação, e estamos falando de 217 torres 

no circuito 1 e cerca de 198 torres no circuito C2. Ao longo do processo, tanto de definição do 

traçado, até se chegar no teste final de aceitação, todo nosso projeto é regulamentado pelo 

governo federal. Nós temos que atender as normas técnicas brasileiras, e temos que atender 

requisitos já estabelecidos pela ANEEL no edital, no lançamento do edital no leilão, e nós temos 

que submeter o nosso projeto para o operador nacional do sistema. Esse projeto como falei, é 

uma linha de transmissão que é do governo federal, que uma empresa privada está construindo, 

então ele faz parte do sistema interligado nacional, e no final como teste de aceitação também 

a ANEEL e a ONS fazem suas vistorias para aprovação do empreendimento. Sobre a parte de 

licenciamento ambiental, que está sendo conduzida junto ao IAP, o Jean já deu uma breve 

pincelada nesse assunto, nós temos três principais etapas, a licença prévia, licença de instalação 

e enfim a licença de operação, a partir dessa licença que o sistema pode entrar em operação. 

Nós estamos nessa etapa inicial aqui onde já foram feitos estudos ambientais, vão ser 

apresentados pelo Eridani em seguida, e estamos executando este rito de audiência pública que 

seria a consulta a população em geral. Durante esse processo nós temos que consultar também, 

e obter as anuências e autorizações de algumas instituições complementares, o IAP gerencia 

todo o processo ambiental, mas nós temos que ter a interveniência do IPHAN, por questões de 



sítios arqueológicos, fundação Palmares, vocês viram ali no mapa que aparecem comunidades 

quilombolas, a CPC que faz parte da questão do patrimônio histórico e natural aqui do estado 

do Paraná em relação a escarpa devoniana. A obtenção da certidão de conformidade de uso e 

ocupação do solo junto as prefeituras municipais, manifestação de não óbice da FUNAI, no caso, 

no traçado dessas linhas não foram identificados nenhuma terra indígena, e autorizações 

complementares em função das diversas interceptações que a gente vai fazer ao longo do 

traçado. Então, junto a agência nacional de mineração, o antigo DNPM, em relação aos 

processos minerários, ao DNIT e ao DER em função das travessias que vão haver nas rodovias 

estaduais e federais, e também ao DECEA que faz parte da aeronáutica em relação aos 

aeroportos e aeródromos, que faz parte do CINDACTA. Todas essas instituições são consultadas 

e se manifestam em relação ao nosso projeto. Desde que foi assinado o contrato de concessão 

no início de 2018, nós viemos desenvolvendo o projeto básico de engenharia que já foi 

submetido à apreciação do ONS. Foram elaborados os estudos ambientais e requeridas as 

licenças prévias, assim como as certidões municipais. Foram obtidas as declarações de utilidade 

pública do empreendimento, em seguida tivemos a obtenção da Fundação Cultural Palmares 

em relação as comunidades quilombolas, a anuência da FUNAI e anuência do IPHAN já foram 

emitidas, e estamos nesta etapa aqui de obtenção da licença prévia. Então são dois anos que 

nós estamos trabalhando na regularização documental técnica do empreendimento. Nesse 

meio tempo também, se iniciaram as questões das operações fundiárias, com os proprietários. 

O início da construção da linha está previsto para início de 2020, com término dela em setembro 

de 2021, como já havia falado. Então a partir da emissão da licença de operação é que se dará o 

início da operação comercial do empreendimento. Falando um pouco da regularização fundiária, 

nós temos duas situações. Com relação a subestações, no caso da ampliação da subestação 

bateias, é feita uma desapropriação, é uma aquisição daqueles 1,5 hectares que eu falei, então 

é uma compra de área para ampliação da subestação. Há uma alteração da titularidade, a área 

passa a ser da Engie, e passa a ser de uso exclusivo da concessionária. Já na linha de transmissão 

o que ocorre é uma instituição de faixa de servidão, então não há alteração de titularidade, a 

posse continua do proprietário do imóvel, mas sim, uma restrição de uso embaixo da linha de 

transmissão por questões de segurança. Todo o processo de negociação ele é regrado pelas 

normas brasileiras, pela ABNT, através da NBR 14653 das partes 1 até a parte 7, em especial 

falaremos aqui das três primeiras partes. Inicialmente é feito uma pesquisa de preços, de preço 

de mercado, preço de terra, preço de reflorestamento, preços de culturas, enfim, uma pesquisa 

geral, considerando todas as particularidades das diferentes regiões por onde a linha passa. Em 

seguida, é feito um levantamento fundiário para identificar os proprietários que são 

interceptados, para a gente conhecer na terra de quem que a gente está passando. Nesse 

contato inicial já é feito uma solicitação de autorização para realizar alguns estudos, essa 

autorização de acesso é justamente para fazer os levantamentos que vão ajudar a desenvolver 

o projeto. Estudos de levantamentos de topografia, de sondagem do local onde serão 

implantadas as torres, os levantamentos físicos para auxiliar a própria avaliação, estudos de 

arqueologia, estudos ambientais, enfim, estudos em geral para gente conhecer melhor o local 

onde será implantado o empreendimento. Nós contratamos para atender todo o sistema de 

transmissão três empresas especializadas no atendimento fundiário. No caso aqui da linha de 

Ponta Grossa a Bateias essa empresa é a Avalicom que faz esse contato com os proprietários 

para fazer essa etapa inicial de cadastro tanto do imóvel, identificando as divisas do imóvel, o 

domínio de titularidade, a quem pertence, se é uma matrícula, se é uma área de posse, se é 



alguma outra forma de domínio, pegam cópia das escrituras e matrículas, em relação a 

regularização, em relação ao CAR, ao ITS, SIR, enfim, tudo que há de informação disponível em 

relação a propriedade. Ao mesmo tempo, neste cadastro também se tomam os dados do 

proprietário, esses dados são importantes para identificação da pessoa e até para futuro 

pagamento. Por exemplo, saber para quem vai pagar e de que forma vai pagar, é pego o nome 

do proprietário, CPF, RG, certidão e regime de casamento, dados bancários e outros dados que 

são relevantes para o estudo. Já numa etapa seguinte é feito o levantamento físico, então a 

gente já tem a definição do traçado e a posição das torres, então essa equipe do fundiário aqui 

da Avalicom, ela vai nas propriedades para reconhecer por onde a linha está passando, que tipo 

de solo existe, se é uma área de lavoura, se não é uma área de lavoura, se é uma área de 

reflorestamento, se existe alguma benfeitoria, algum galpão, alguma casa, enfim, faz todo o 

levantamento do que tem embaixo daquela faixa de 60 metros, que eu falei que é a faixa de 

segurança da linha de transmissão. Tendo os dados da pesquisa de preço, e sabendo o que existe 

embaixo da linha através do levantamento físico, há condições de fazer esse laudo de avaliação. 

Esse laudo de avaliação ele considera no seu valor final de indenização alguns aspectos em 

relação ao formato como a linha atravessa o imóvel, questões do levantamento físico mesmo, 

como eu falei, uma área dobrada, ou se é uma área plana, ou se é uma área de lavoura, se é 

uma área de reflorestamento, então todas essas características vão influenciar no valor final de 

indenização. E como se trata, eu falei que a linha de transmissão não é uma aquisição, e 

simplesmente uma restrição de uso que é imposta na propriedade, se calcula um coeficiente de 

servidão para determinar o valor final da indenização que vai ser pago. Esse coeficiente é 

calculado em cima do valor do hectare, também considera o valor do hectare naquela região. 

Definido o laudo de avaliação ele é apresentado ao proprietário, na etapa aqui de negociação, 

e havendo um acordo entre as partes é feito a solicitação de recurso e o pagamento através de 

cheque administrativo. Esse pagamento é feito em cartório porque no momento desse 

pagamento já é assinado a escritura ou feito o registro, averbação da matrícula do local da linha 

de transmissão, então é feita esta etapa que a gente chama de regularização documental. 

Eventualmente vão ter casos em que não há acordo entre as partes, e também, alguns 

problemas documentais do imóvel, alguma falta ou alguma dúvida de quem é o proprietário, ás 

vezes o proprietário não consegue comprovar sua posse, tem um título precário, ou um 

documento que não é nem uma escritura, nem uma certidão de posse, deixa em dúvida se a 

pessoa é proprietária ou não, ás vezes tem algum gravame no imóvel, uma hipoteca, uma 

penhora e tem que envolver terceiros, existência de menores ou incapazes como proprietários 

indicados na matrícula, então são situações que acontecem e onde essa negociação pode parar 

na esfera judicial. Essa esfera judicial ela é uma instância neutra, imparcial, porque o juiz quando 

recebe, acolhe uma ação dessas ele já define um perito especialista, e esse perito especialista 

vai indicar a melhor solução para o caso. A gente destaca que da parte da ENGIE essas situações 

de via judicial só acontecem mesmo quando exaurir todas as possibilidades administrativas, 

então seria em último caso que a empresa estaria adotando esse sistema. Essa judicialização é 

feita através das declarações de utilidade pública, a ENGIE já obteve para os dois circuitos C1 e 

C2 e também para a subestação Bateias. Essa declaração foi emitida pela ANEEL ainda no ano 

de 2018, e foram publicadas no diário oficial da União. Durante a etapa, desde os levantamentos 

iniciais, e principalmente depois na construção do empreendimento nós destacamos uma 

equipe para acompanhar a implantação da obra. Vão ter os engenheiros da empresa 

especializada fazendo a construção propriamente dita, e essa equipe de diligenciamento que a 



gente chama, que é um pessoal especializado da parte fundiária para fazer acompanhamento 

durante a sondagem, durante a construção e em especial nessas etapas para levantar eventual 

dano. A gente sabe que ás vezes na etapa de construção alguma cerca é danificada, alguma 

pastagem é danificada, então essa equipe vai levantar o dano que foi executado na propriedade, 

se avalia conforme o laudo de avaliação e todo aquele critério de elaboração do laudo de 

avaliação e é feito um pagamento adicional a faixa de servidão. Então seria, o pagamento da 

faixa de servidão e separado o pagamento dos eventuais danos causados na etapa de 

implantação. É uma apresentação sucinta, mas a gente vai estar aqui depois ao final a disposição 

para eventuais esclarecimentos, e eu vou passar agora a palavra para o Eridani, ele que vai 

apresentar o estudo de impacto ambiental.  

Eridani Oliveira (Geo Consultores): Inicialmente, boa noite a todos, conforme o Krieger 

comentou, meu nome é Eridani, eu sou biólogo, sócio da empresa Geo Consultores Engenharia 

e Meio ambiente responsável pela elaboração do estudo de impacto ambiental do 

empreendimento Linha de transmissão Ponta Grossa – Bateias. Vou estar explanando um pouco 

sobre esse estudo técnico que foi realizado, elaborado pela nossa empresa, ao longo dos 

municípios que seriam interceptados. O estudo de impacto ambiental ele é composto por três 

principais eixos, a descrição técnica do empreendimento, então como se dá tanto a elaboração, 

como a construção, a implantação e a operação do empreendimento aliado a parte do 

diagnóstico ambiental, onde ocorrerá essa construção para implantação dessa obra. 

Posteriormente nós realizamos através de análise, elaborado por uma equipe multidisciplinar, 

os possíveis impactos relacionados a essa construção. Conforme o Krieger já comentou, o 

empreendimento ele é composto por uma linha de transmissão do sistema de transmissão 

Gralha Azul, de propriedade da ENGIE transmissora, ele faz parte de cerca de 1000km de linha 

de transmissão a serem implantadas na região centro-sul do Paraná, bem como, construção de 

cinco novas subestações e cinco ampliações de subestações já existentes. Estamos nos referindo 

a essa porção desses empreendimentos, a linha de transmissão Ponta Grossa – Bateias, circuito 

1 e circuito 2, em 525 kV, tendo início, na subestação Ponta Grossa, a ser construída no 

município de Ponta Grossa pela ENGIE, e chegada na subestação Bateias, objeto também de 

ampliação. Apresentando um pouco da nossa empresa, nós somos uma empresa de engenharia 

consultiva, atuamos a cerca de 25 anos em projetos públicos e privados em todo o país, e aqui 

destacamos um pouco da atuação no sul do Brasil, em empreendimentos relacionados a 

infraestrutura elétrica principalmente da região sul. Somos sediados em Tubarão – Santa 

Catarina, e responsáveis pela elaboração desse documento técnico, o estudo de impacto 

ambiental. Esse estudo ele foi, conforme comentei anteriormente, elaborado por uma equipe 

multidisciplinar, responsável pela elaboração desse estudo, composta por diversos profissionais 

das áreas da engenharia, das áreas das ciências exatas, das áreas de biologia, visando aliar todas 

essas informações técnicas que comporiam esse diagnóstico e essa avaliação do 

empreendimento em relação a área onde será implantada. Ainda também em relação as etapas 

do projeto, foi solicitado a licença prévia, entregue e protocolado no IAP o EIA/RIMA, esse 

documento técnico que foi elaborado pela nossa empresa, e estamos nessa etapa de audiência 

pública e análise do órgão ambiental, que irá emitir a licença prévia atestando a viabilidade do 

empreendimento. Em relação a justificativa breve, o Krieger já reforçou, existe uma grande 

carga de consumo elétrico na região já identificado e também identificado problemas de déficit 

há bastante tempo, existe essa carência, desse fornecimento na transmissão de energia elétrica. 

Desta forma, se faz necessário esse reforço relacionados a todos esses empreendimentos, esses 



1000km de linhas, essas ampliações e construções de subestações, para garantir o incremento 

de carga atual e também as demandas futuras. Então visa suprir as cargas e necessidades atuais 

bem como atender já num horizonte futuro, principalmente para esses municípios que possuem 

um grande crescimento na sua demanda e infraestrutura. Conforme as condições de qualidade 

e confiabilidade requeridas pelo sistema interligado nacional, esse empreendimento ele faz 

parte do SIN, que é uma estrutura elétrica que atende o Brasil inteiro. Também já comentado 

pelo Krieger, o empreendimento está relacionado a transmissão de energia elétrica partindo de 

uma usina geradora, seja ela qual a fonte, hidrelétrica, termoelétrica e afins partindo 

posteriormente para uma subestação que realiza a distribuição da energia elétrica que nos 

atende, atende a todos, seja por concessionárias e demais fornecedoras de distribuição de 

energia elétrica. Em relação ainda a características técnicas do empreendimento, ele tem início 

na subestação Ponta Grossa, então essa subestação vai ser implantada no município de Ponta 

Grossa, vai ser implantada também pela ENGIE, não é o objeto desse licenciamento ambiental 

especificamente, está prevista para ser implantada nessa área, tendo sua chegada na 

subestação Bateias, onde vemos essa área de ampliação para recebimento dessas linhas de 

transmissão. Ainda em relação as características técnicas do empreendimento, são 

aproximadamente 194 km de extensão dos dois circuitos e aproximadamente 415 torres, sendo 

estas estaiadas e autoportantes, estão aqui uma ilustração do que seria uma torre estaiada e 

uma estrutura autoportante. Em relação a ampliação da subestação Bateias são previstos 6 

transformadores de potência, 12 transformadores de corrente, e 4 disjuntores nessas estruturas 

físicas que comporão essa ampliação da subestação. Foram realizados diversos estudos, 

exaustivos estudos, para uma definição final de um traçado, são previstas alternativas 

locacionais, visando identificar o melhor ponto para se implantar esse empreendimento, 

levando em conta, diversas premissas conforme o Krieger comentou, e diversas restrições. Além 

das definições já instruídas no contrato de concessão da ANEEL, e no próprio leilão elaborado 

pela ANEEL, são consideradas diversas questões, como a necessidades de abertura de novos 

acessos, interferência em áreas mais urbanizadas, interferência em áreas com patrimônio 

histórico e cultural, interferência com a paisagem, em áreas protegidas, então esses critérios 

são adotados para definição de um traçado, são fatores limitantes para construção de um 

empreendimento dessa magnitude. Então foram elaborados diversos traçados, estudados e 

modificados até a definição de um traçado final identificado como o traçado preferencial e de 

menor impacto socioambiental. No tocante a compatibilidade com a legislação, foram obtidas 

as certidões de declaração de conformidade com uso do solo em todos os municípios que seriam 

interceptados pela linha de transmissão, sendo que este documento também compõe o 

processo de licenciamento ambiental. Foram solicitadas as emissões dessas certidões junto a 

todas as prefeituras e municípios interceptados, mostrando que não existe incompatibilidade 

com a legislação. Em relação as etapas de implantação da linha de transmissão, podemos 

separar em nove grandes eventos, inicialmente mobilização e serviços preliminares, a parte da 

instalação de canteiros de obras, a instalação de acessos e serviços necessários a construção das 

torres, é uma obra basicamente civil, a execução das fundações, com atividades de escavação, 

concretagem, a limpeza da faixa de servidão e das praças de torres necessárias a essas obras, a 

montagem das torres, posteriormente, o lançamento de cabos, e posteriormente a realização 

dos testes e comissionamento para então a entrada em operação comercial. São previstas para 

etapa de implantação da LT, em um período de pico de obra, aproximadamente 600 

funcionários. Aqui uma ilustração de algumas atividades, uma limpeza de picada, e nas praças 



de torre, posteriormente uma limpeza mecanizada, mais controlada, as atividades civis 

escavação, concretagem e montagem das fundações, a pré-montagem das torres, 

posteriormente as montagens das estruturas metálicas e o lançamento de cabos para 

posteriores testes e comissionamento do empreendimento. Em relação as etapas de 

implantação da subestação, a gente pode também separar em eventos similares, são 

necessariamente obras civis, são muito similares em sua construção, a gente pode elencar: 

mobilização e serviços preliminares, as atividades de terraplanagem no terreno previsto para 

construção da subestação, a implantação de escritórios e sedes administrativas, a locação das 

estruturas previstas para serem construídas na subestação, a escavação para as fundações, a 

construção das estruturas e dos pórticos que irão receber as linhas de transmissão e também 

receberão as saídas das linhas de distribuição, os sistemas de drenagem e aterramento previsto 

para subestação, as montagens eletromecânicas e posteriormente os testes e 

comissionamento. Como exemplo, algumas atividades aqui relacionadas a implantação de uma 

subestação, escavação para a fundação dos transformadores, isto são bases de 

transformadores, sistemas de contenção, sistema de segurança, paredes corta-fogo, a parte da 

construção do sistema viário e aterramento da subestação e posteriormente uma subestação já 

montada, já executada a parte da montagem eletromecânica e demais atividades. Os 

cronogramas das obras preveem atividades em torno de 18 meses, para os dois 

empreendimentos, sendo que as atividades elencadas são bastante similares aquelas 

apresentadas anteriormente e se concentram principalmente em obras civis. Atividades de 

construção civil, inclui mobilização, fornecimento dos materiais, as montagens eletromecânicas 

e lançamento de cabos, no caso da subestação somente a montagem eletromecânica, e 

posteriormente o comissionamento para início de operação. Finalizando a etapa de descrição 

do empreendimento, vamos para etapa de diagnóstico ambiental do empreendimento. 

Conhecemos a atividade a ser executada e posteriormente fazemos a avaliação do local onde 

haverá a implantação do mesmo. Esses estudos iniciam com a delimitação de uma área de 

influência onde será a implantação do empreendimento. São feitas definições de possíveis áreas 

impactadas pela construção do empreendimento, sendo definidos como área de influência 

indireta para o meio socioeconômico os municípios situados ao longo de todo empreendimento: 

Ponta Grossa, Teixeira Soares, Porto Amazonas, Palmeira, Balsa Nova, Campo Largo. Em relação 

as áreas de influência direta, foi definido um corredor de 1 km do eixo central, com 500 metros 

de distância para cada lado a partir da faixa de servidão. Como área diretamente afetada foi 

considerado para os estudos de impacto ambiental, a faixa prevista para o empreendimento, a 

faixa de servidão administrativa é de 60 metros, sendo 30 metros para cada lado. Porém para 

critérios de estudo, foram estabelecidos, critérios de avaliação de impacto ambiental, um eixo 

de 40 metros, então adicionamos 40 metros em relação a área diretamente afetada, em virtude 

de acessos e possíveis impactos relacionados a construção do empreendimento. Definida a área 

de influência são feitas as análises de cada meio. Para o meio físico realizamos diversos 

diagnósticos, abrangendo por exemplo, os aspectos climáticos. Essa linha situa-se basicamente 

em área de clima temperado úmido, as temperaturas médias mensais foram obtidas em 

estações meteorológicas já situadas e conceituadas nos municípios, utilizando dados da estação 

meteorológica de Ponta Grossa e de Curitiba, não possuem maiores variações, temperaturas 

menores no inverno e maiores no verão, e em relação a precipitação média também, não houve 

uma maior interferência, ou anormalidades, relacionadas a implantação do empreendimento. 

Então o clima é basicamente comum, não existem diversas alterações, o mesmo se dá em 



relação a umidade relativa do ar, a temperatura varia de acordo com a precipitação e também 

a umidade. Foram avaliados também intensidade e direção predominante dos ventos, sendo 

estes o vento nordeste, também não havendo maiores alterações que pudessem implicar em 

restrições ao empreendimento. Em relação a geologia e geomorfologia o empreendimento ele 

se situa basicamente no segundo e no primeiro planalto do Paraná, principalmente em áreas 

sedimentares no segundo planalto possuindo uma pequena transição em áreas não muito 

modificadas, com baixo grau de modificação, situadas próximo a chegada da subestação bateias, 

então essas áreas das escarpas não têm relação a formação sedimentar. Em relação ao aspecto 

geomorfológico, os relevos são basicamente planos e levemente ondulados, praticamente 70 a 

80% do traçado, sendo que ficam mais inclinados, com mais declives próximo a chegada da 

subestação bateias, também em relação a APA das escarpas, é uma porção onde existe um maior 

declive e também as maiores altitudes ao longo do traçado do empreendimento. Relacionado 

aos aspectos geológicos e também a hipsometria, algumas imagens ao longo do traçado que 

ilustram essa topografia mais plana e alguns pontos já mais inclinados, cumes mais esparsos. 

Sobre os recursos minerais e aspectos paleontológicos, o traçado ocorre em áreas sedimentares, 

e passa por áreas com potencial paleontológico, então existem alguns pontos ao longo das áreas 

de influência indireta que possuem potencial, porém os levantamentos realizados não indicaram 

potenciais sítios. Em relação a parte minerária, foi consultada a agência nacional de mineração, 

pois por se situarem próximos a grandes centros urbanos existe, uma maior densidade, um 

maior número de processos minerários relacionados ao longo do traçado. Posteriormente será 

realizado o pedido de bloqueio minerário, pois é uma atividade incompatível com a implantação 

do empreendimento. Esses empreendimentos, na verdade essas solicitações e processos 

circulam em diversos estágios. Sobre os recursos hídricos situados nas áreas de influência, o 

empreendimento situa-se em três grandes bacias hidrográficas, bacia hidrográfica do rio Tibagi, 

perfazendo grande parte do traçado, a bacia hidrográfica do rio Ribeira e a bacia hidrográfica do 

rio Iguaçu, esses dois mais próximos a chegada da subestação Bateias. Adicionalmente a essa 

pesquisa dos recursos hídricos que seriam potencialmente interceptados, foram realizadas 

amostragens de pontos de água que servissem de dados e parâmetros para essas avaliações, e 

esses resultados indicaram um índice de qualidade de água boa. Em relação aos aspectos 

pedológicos, aos solos abrangidos ao longo do traçado, predominam formações de solos 

sedimentares, nas áreas de influência direta e ADA, em diversas ordens e subordens. Esses solos, 

principalmente na porção sedimentar, eles têm bastante quantidade de argila, são solos 

bastante férteis, acho que vocês devem saber disso mais do que eu propriamente, e muito 

utilizados para agricultura, bem como, eles não têm muito potencial para incidência de 

processos erosivos são solos que são resistentes a incidência de processos erosivos. Foram 

avaliados também os aspectos dos ruídos, devido ao empreendimento ter atividades de 

construção civil. Foram realizados pontos de amostragem ao longo de todo traçado, sendo que, 

apesar de grande parte do traçado se situar em área de ocupação e serem áreas mais rurais, as 

quais teoricamente teriam menores índices de ruído, esses indicaram pontos de ruídos 

relativamente altos, relacionado a trânsito, a vento e até a própria fauna que alteraram essa 

dinâmica dos ruídos. Em relação ao meio biótico foram estudados diversos aspectos, de fauna, 

flora e também a presença de áreas protegidas e unidades de conservação. Sobre o aspecto 

florístico da área de influência do empreendimento situa-se todo inserido no bioma mata 

atlântica, abrangendo em grande parte de extensão a formação de campos naturais e próximo 

a chegada da subestação Bateias, abrangendo a floresta ombrófila mista, a famosa floresta de 



araucárias. Isso aplica-se a um levantamento bibliográfico, e adicionalmente, foram alocadas 

parcelas de amostragem ao longo de todo o traçado nos locais onde existe vegetação nativa, 

para identificação das possíveis espécies que poderiam ser alvo de corte, necessário a 

implantação. Explicando como ocorre a necessidade de corte para implantação, em alguns 

pontos com vegetação nativa se faz necessária a limpeza da praça de torre, porém, 

pontualmente para o lançamento de cabos se faz necessário a abertura de uma picada de três 

metros. A abertura dessa picada para o lançamento de cabos é precedida de uma autorização 

de corte e posteriormente há uma compensação ambiental, porém, essas espécies devem ser 

identificadas para essa parte da reposição. Podemos ver uma grande concentração de parcelas 

principalmente na região de Campo Largo onde existe a presença de área da floresta ombrófila 

mista, onde existe mais vegetação. Essas parcelas elas se deram tanto para identificação das 

árvores, como foram montadas parcelas adicionais para verificar bromélias, espécies herbáceas, 

todos os indivíduos que possam ser potencialmente impactados pelo empreendimento. Foram 

identificadas espécies ameaçadas de extinção, a própria araucária que é bastante comum aqui, 

porém é uma espécie considerada ameaçada, a Imbuia, o Xaxim, a Canela Sassafrás e o Cedro. 

Pelo aspecto do uso do solo verifica-se pelos resultados que aproximadamente mais de 60% do 

uso do solo está relacionado a agricultura, também plantio de vegetação exótica e pastagens, 

sendo o restante em área de vegetação nativa, aproximadamente 25%, em diversos estágios de 

sucessão, sendo vegetação nativa em estágio avançado uma pequena porção e também uma 

porção de campo nativo onde está inserido essas áreas de campos naturais. Encerrando o 

aspecto florístico da área do empreendimento, a gente entra na parte dos aspectos faunísticos. 

Foram identificados e levantados todos os grupos através da realização de campanhas em áreas 

de amostragem situadas ao longo do traçado sendo identificados 259 espécies de avifauna, 19 

espécies referentes a herpetofauna, abrangendo desde anuros que são os sapos, as pererecas e 

as rãs, e 6 espécies de Squamata que seriam espécies de lagartos, ofídios, cobras e afins. Em 

relação a mamíferos foram identificadas 33 espécies, também sendo identificados espécies 

ameaçados de extinção, gavião-pato, macuquinho, bugio, veado, gato-maracajá, onça parda e a 

paca. Uma ilustração das imagens obtidas durante os levantamentos. Ainda sobre o meio biótico 

podemos destacar como áreas protegidas ao longo do traçado uma única unidade de 

conservação que vai ser atravessada, a APA das escarpas devonianas, situada próximo a chegada 

da subestação Bateias, sendo algumas outras unidades de conservação situadas apenas no 

corredor de 10km. Ao longo de todo empreendimento, são atravessadas também, algumas 

áreas prioritárias para conservação, sendo estas áreas prioritárias as várzeas do rio Tibagi – 

Ibituvão. Sobre o aspecto do meio socioeconômico, os municípios atravessados são Balsa Nova, 

Campo Largo, Palmeira, Porto Amazonas, Ponta Grossa e Teixeira Soares, sendo que em seus 

aspectos o destaque para Ponta Grossa que possui uma população acima de 300mil habitantes 

e os demais municípios situam-se entre 10.000 e 20.000 habitantes, também destacando Campo 

Largo com mais de 100.000 habitantes. Sobre os aspectos da população, índice de educação, 

longevidade, renda, índice de desenvolvimento humano municipal cabe destaque nos 

municípios maiores, estando estes próximos também da média do estado do Paraná. 

Adicionalmente foram realizados questionários ao longo do traçado para identificação da 

população diretamente afetada, sendo distribuídos ao longo do empreendimento. Encerrando 

esta etapa do diagnóstico ambiental se faz uma avaliação através da junção dessas informações, 

das características técnicas do empreendimento junto com as informações obtidas no 

diagnóstico ambiental culminando numa avaliação de impacto ambiental. Foram identificados 



22 potenciais impactos ambientais relacionados ao empreendimento, seja na etapa de 

implantação ou etapa de operação, sendo que estes foram avaliados em diversos aspectos 

sejam fase de ocorrência, a natureza, abrangência, duração, a sua importância, sendo todos 

esses aspectos configuraram uma magnitude, sendo ele de baixa magnitude, média magnitude 

ou de alta magnitude. Adicionalmente a identificação desses impactos ambientais, foram 

elencadas medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, que seriam recomendadas para 

mitigação desses impactos considerados. Então, para poder ilustrar para vocês, esse impacto 

geração de expectativas, imagino que muitos de vocês estejam aqui justamente para isso, para 

retirar suas dúvidas referentes ao empreendimento. Então, essa geração de expectativa é 

considerada um impacto negativo da implantação do empreendimento, sendo elencado alguns 

programas que têm o objetivo de diminuir, ou mitigar, esse potencial impacto. Então podemos 

considerar os programas elencados para diminuição deste impacto, o Programa de Gestão 

Ambiental e o Programa de Comunicação Social. Sendo algumas das medidas ambientais 

propostas: o agendamento de reuniões, com as principais secretarias, divulgação das 

características do empreendimento para a população, a viabilização do diálogo permanente com 

o empreendedor, então um contato direto com os proprietários abrangidos e o empreendedor. 

Esclarecimentos da população diretamente afetada sobre os procedimentos indenizatórios, 

conforme o Krieger comentou, como ocorrem os procedimentos indenizatórios. 

Esclarecimentos dos benefícios da implantação do empreendimento, que é um 

empreendimento de utilidade pública, sobre a necessidade da implantação e da carência da 

região, tendo em vista que a energia elétrica é um recurso muito necessário, ainda mais nos dias 

de hoje, então é um empreendimento para todos. E, a divulgação dos canais de comunicação, 

com o objetivo também de diminuir os impactos ambientais relacionados a construção e 

operação. Então, esse é um exemplo da tabela de avaliação de impactos ambientais, onde são 

elencados os 22 impactos, sendo que esses também têm a sua duração considerada, então a 

gente vê que grande parte dos impactos, eles são relacionados a um período temporário, e 

principalmente a etapa de construção do empreendimento, na qual há maior movimentação de 

pessoas, a maior atividade junto as frentes para a construção do empreendimento. E, também 

posso elencar aqui, grande parte desses impactos são de baixa magnitude, ou de média 

magnitude. Então, considerando apenas o impacto alto, e também considerarando que nem 

todos os impactos são considerados negativos, diversos impactos são considerados positivos. 

Inclusive, a questão da melhoria no sistema de transmissão de energia elétrica, que é o grande 

objetivo da construção do empreendimento. Outros impactos positivos que podemos 

considerar são a dinamização da economia local, a geração de empregos, há geração de 

empregos pela necessidade de mão de obra, e também o aumento da arrecadação tributária 

dos municípios. Como eu tinha comentado anteriormente, depois dessa avaliação, são definidas 

medidas mitigadoras, e são elaborados Programas Ambientais, que tem o objetivo de diminuir, 

mitigar, ou compensar esses impactos identificados. A gente pode elencar o Programa de Gestão 

Ambiental da Obra, com ações respectivas a gestão e acompanhamento do empreendimento, 

com diversos subprogramas, Controle e Monitoramento de Processos Erosivos, Controle das 

Emissões Atmosféricas, Sinalização Viária. Programa de Controle da Supressão Vegetal, como há 

a necessidade de corte da vegetação, então também há a necessidade de acompanhamento. 

Um Programa de Comunicação Social, Sensibilização Socioambiental, Recuperação de Áreas 

Degradadas, e também Desmobilização de Obra. Aqui a gente ilustra algumas atividades 

relacionadas a Programas Ambientais, ilustrar uma conversa, na verdade uma integração, com 



os trabalhadores que estarão fazendo as atividades, são realizadas atividades de educação 

ambiental, e conscientização desses trabalhadores, para ilustrar a importância do 

empreendimento, restrições ambientais, e também como se portar diante dos proprietários, 

pois as atividades se darão em terras de terceiros. Isso é importante, essa ciência desses 

colaboradores. Atividades de comunicação social, então, conversas com os proprietários 

atingidos e abrangidos e uma boa comunicação sobre os aspectos do empreendimento. E 

atividades de sensibilização socioambiental, realizadas em diversos âmbitos. Então, ilustrando a 

questão dos impactos ambientais, em relação aos Programas Ambientais. Muitas vezes nós 

temos alguns impactos que estão diretamente relacionados com um programa, ou também 

alguns impactos que possam estar relacionados a um ou mais programas. Então eu posso 

ilustrar, existe um Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna, que tem o objetivo de 

diminuir os possíveis acidentes durante as atividades de construção, com integrantes de fauna. 

Existe os impactos de interferência no cotidiano da população de entorno e a geração de 

expectativas e existe o Programa de Comunicação Social, que tem o objetivo de controlar esse 

impacto negativo. São diversos programas pontuados para diminuição, compensação e 

mitigação dos impactos identificados. Como eu havia comentado no início, isso é uma síntese 

do estudo, o Estudo de Impacto Ambiental alia as informações relacionadas as características 

técnicas, sobre a implantação do empreendimento e sua operação, aliado ao diagnóstico 

ambiental, que seria a avaliação de onde se dará as atividades de construção, onde que 

interceptará, o ambiente onde se situa o empreendimento, culminando em uma avaliação de 

impacto. E também, de uma indicação de Programas Ambientais a serem adotados durante a 

construção e operação do empreendimento, para diminuição dos impactos ambientais 

negativos, potencialização dos impactos positivos, ou também a compensação. Ao fim, a equipe 

chega a uma conclusão, obtida por essa avaliação desses estudos. A equipe composta para a 

elaboração desse Estudo de Impacto Ambiental acha que o empreendimento na alternativa 

locacional selecionada é ambientalmente viável, observando-se sim impactos ambientais, 

porém que são compatíveis com a implantação desse tipo de atividade. São impactos comuns a 

construção de linhas de transmissão. A viabilização desse empreendimento se fortalece com a 

adoção das medidas mitigadoras, adoção dos programas ambientais, na medida que foram 

concebidos e sendo esses adotados ao longo da implantação e da operação do 

empreendimento. Acho também importante reforçar, isso é a opinião da equipe técnica, que foi 

composta para a elaboração desse Estudo de Impacto Ambiental, sendo que quem define a 

parte do licenciamento ambiental é o IAP. Esse documento só auxilia na tomada de decisão 

relacionada a esse empreendimento. Certo? Então, eu agradeço a atenção de todos, aqui está 

o meu contato, e estamos à disposição. Muito obrigado.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Obrigado ao Eridani e ao Krieger pelas apresentações. A partir de 

agora nós encerramos a parte de apresentação dos estudos e do projeto e vamos dar 10 minutos 

para que quem tenha dúvidas possa fazê-las através de um formulário, que está disponível ali 

na frente. E ela pode ser feita escrita ou, se for feita oralmente é só preencher o formulário com 

a opção de pergunta oral. Está sendo servido ali também um lanche, então todos estão 

convidados a participar do lanche também, então, 20:45 nós retomamos a segunda parte da 

audiência pública.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Vamos iniciar a segunda parte da audiência pública. Pedimos a 

gentileza que venha até a mesa o representante da Engie, o seu Leandro Magri e a Karen. Da 



parte da Geo Consultores, o Eridani. E o Krieger, por favor. Bom, então nós temos quatro 

perguntas escritas. Nós vamos fazer a leitura incialmente, depois passaremos para as perguntas 

orais. A primeira pergunta é do Sérgio Miguel Pereira. É isso, Sérgio Miguel está? O Sérgio Miguel 

é de Balsa Nova, de Campo Largo. E está retratando aqui a dificuldade em conversar com a Engie 

em situações anteriores. É isso? O senhor poderia falar no microfone ali? 

Sérgio Miguel Pereira: Boa noite. Na verdade, a gente tem uma propriedade que se chama 

Fazenda Heleninha, ali em São Luiz do Purunã. Dá uns três km da propriedade ali de Caringuá. E 

quando o pessoal, a primeira vez que tivemos contato, há uns 6 meses atrás, com o pessoal que 

ia fazer o primeiro levantamento lá, a gente questionou que, tanto a gente não tinha interesse 

porque além de ter um projeto de atravessamento e ser utilizado para agricultura, e a gente 

também tem a autorização para a construção de um aeródromo lá, já outorgado, tudo certinho, 

já com autorização da ANAC, que veio faz uns 3 meses. O rapaz que estava fazendo o 

mapeamento foi bem-educado, disse que nesse caso podia conversar com o jurídico da Engie. 

Daí foi entrado em contato, só que até agora a gente não teve resposta. Porque a gente tentou 

a primeira vez pelo telefone com o nosso jurídico também. Daí o pessoal não entrou em contato. 

Ele fez uma tentativa também por e-mail e Whatsapp e também não conseguiu com o jurídico. 

E faz uns 15 dias foi feito uma carta com registro, mas também não recebemos o retorno da 

carta e daí a gente acha bastante dificuldade em contato com a empresa Engie. Até não sei se, 

de repente, por a sede ser fora do estado, alguma coisa assim. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Seu Sérgio, boa noite. Obrigada pelo seu comentário. Bom, 

com relação aos contatos, e a questão de a sede da empresa ser em Florianópolis, mas nós já 

estamos instalados aqui na região, já com escritório em Ponta Grossa também. E aqui hoje nós 

temos toda nossa equipe também. Temos representantes da também da Avalicon, que é a 

empresa que cuida dessa região, e provavelmente que já fez os primeiros contatos com o senhor 

também. Nós estamos com o seu nome registrado, e provavelmente a demanda, como ela é 

uma demanda mais específica, o senhor falou em aeródromo também. Nós temos os nossos 

processos que foram ingressados junto ao CINDACTA também. Nós estamos aguardando o 

retorno deles, e talvez eles estejam aguardando para dar um retorno conforme também for o 

retorno do CINDACTA. Mas nós já anotamos o seu contato, e a nossa equipe fará novamente os 

contatos com o senhor.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, atendido? A próxima pergunta, me perdoem se eu errar no 

nome. É Gudrun Pauls, é da colônia de Witmarsum, lá em Palmeira, e a pergunta é: Quando foi 

feito o questionário sobre a colônia Witmarsum, né? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Bom, eu não sei especificamente a que questionário a senhora 

está se referindo, mas teve todos os estudos de diagnóstico, que o nosso consultor apresentou 

aqui. E também os levantamentos fundiários, talvez seja esse que a senhora se refere.  

Gudrun Pauls: Não, não, sobre a colônia em si. Foi falado que primeiro a gente faz um 

questionário e pergunta assim, onde que vai passar a colônia, enfim. Mas não é sobre o solo, é 

sobre as pessoas. 

Marcos Krieger (ENGIE): Eu vou passar a palavra para o Eridani, que eles fizeram os estudos, 

acho que são esses os questionários que a senhora está falando. 



Eridani Oliveira (Geo Consultores): Estes questionários eles foram feitos durante a elaboração 

do Estudo de Impacto Ambiental. Eles não abrangeram totalidades, eles foram amostrais, ao 

longo de todo o traçado. Existe a relação dos proprietários que foram questionados, que foram 

abordados por essa metodologia. Também com os resultados junto com o EIA/RIMA, eu não 

tenho exatamente os nomes de todas as pessoas que foram questionadas, mas também foram 

abrangidos pela colônia Witmarsum, pela comunidade de vocês. Não sei exatamente qual foi o 

proprietário que foi amostrado durante essa metodologia, mas ele levanta os aspectos sociais 

da população abrangida, interceptada. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Só complementando que, embora no âmbito dos estudos 

ambientais os questionários tenham sido aplicados de forma amostral, no levantamento 

fundiário não. É feito um levantamento propriedade a propriedade, proprietário a proprietário. 

Nesse caso não é feito um levantamento amostral, é levantado todas as propriedades que são 

interceptadas.    

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, respondido? 

Gudrun Pauls: Mais ou menos. 

Jean Carlos Helferich (IAP): A senhora gostaria de complementar com mais alguma coisa? 

Gudrun Pauls: Não. 

Jean Carlos Helferich (IAP): A próxima pergunta João Pedro Obrete. João Pedro? Aqui de Campo 

Largo. Como é feito cálculo de indenização em caso de mata nativa e plantação de pinus. Já foi 

feito o cálculo e posso ter acesso? É isso? O senhor quer ter acesso a metodologia de cálculo, 

né? 

Marcos Krieger (ENGIE): Bem, reflorestamentos eles passam dentro daquela pesquisa de preço 

são incluídos os reflorestamentos e também de valoração de mata nativa. No caso de 

reflorestamento é uma atividade que tem que ter a supressão total ao longo da faixa, em função 

da altura da atividade, da árvore. E esse laudo, se o senhor ainda não recebeu ele é porque 

alguém ainda da Avalicon vai passar lá e vai fazer a apresentação. Então, possivelmente eles já 

tenham feito o levantamento físico, colhido os dados cadastrais, e ainda estão elaborando um 

laudo para passar lá e apresentar para vocês. Então se eles não apareceram ainda é porque em 

breve vão chegar lá para apresentar.  

Bruno Lopes (ENGIE): Boa noite, é importante dizer que mata nativa, como não foi algo que 

partiu de um investimento material do proprietário, ela não gera impacto na quantificação do 

dano. Então, é diferente do reflorestamento, que é uma mata exótica, que possivelmente foi 

alvo de plantio, de investimento do proprietário, e a mata nativa não. Ela é um impacto difuso, 

que entra nas questões de licenciamento ambiental junto ao IAP, mas não é precificado quanto 

a indenização, porque não foi alvo de um trabalho, a não ser que seja um caso diferente, mas 

em regra, uma mata nativa que não foi alvo de plantio ou de um investimento do proprietário 

ele não é precificado quanto ao dano.  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Fazendo mais um acréscimo aqui a sua pergunta, a mata nativa 

é considerada no valor da terra nua. Ela está embutida no valor da terra nua. E estendendo a 

sua pergunta aos demais, no laudo de avaliação deve estar contida toda a informação necessária 

para compreensão de como foi feita a indenização, o cálculo da indenização. Então, isso precisa 



ser bem compreendido, e qualquer dúvida que haja, vocês podem recorrer a empresa 

contratada para fazer a avaliação ou diretamente as pessoas que representam a Engie aqui na 

região. É assegurado a vocês o direito de esclarecer qualquer dúvida que reste sobre isso. A 

vegetação nativa que precisar ser suprimida para implantar a linha, ela será doada ao 

proprietário. É bom que se esclareça desde já, que foi feito um enorme esforço de todos os 

lados, do lado da projetista, das pessoas que participaram dos estudos locacionais, de meio 

ambiente, para diminuir a supressão ao mínimo possível. E isso tudo passará pela avaliação do 

órgão licenciador, o IAP. Mas a madeira aproveitável, que for suprimida será doada aos 

proprietários para a exploração no próprio imóvel. Quando essa madeira for nativa e precisar 

ser retirada do imóvel, por alguma razão, para o aproveitamento, é bom que se registre que 

será necessário um documento de origem florestal. Portanto, tem que obter uma autorização 

para transportar essa madeira nativa. Isso seria a cargo do proprietário, dependendo do 

interesse que tiver no aproveitamento da madeira. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, seu João? Próxima pergunta do Cristhofer. Gostaria de mais 

esclarecimentos sobre animais domésticos. E se a linha de transmissão causa problemas a 

galinhas e vacas. Criação, né? Pode vir até aqui na frente. 

Cristhofer: Na verdade, eu trabalho em Curitiba e moro na colônia. Lá em Curitiba onde eu 

trabalho passa uma linha de alta tensão. Eu não sei especificamente dizer de quantos kV, mas 

em dias mais úmidos, como tivemos nessas últimas semanas aí, essa frequência de 60 Hz, ela 

causa uma certa poluição sonora. Em relação a essa poluição sonora eu queria ver os estudos 

que foram feitos e o que a norma brasileira fala em relação a isso.  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Para calcular a faixa de servidão, são considerados cinco 

fatores: rádio interferência, campo elétrico, campo magnético, o balanço dos cabos, e também 

os níveis de ruídos audíveis. Então, a norma brasileira estabelece uma metodologia de cálculo, 

e nós temos que assegurar que no limite da faixa, no caso que discutimos hoje, a 30 metros do 

centro da faixa tem que estar a menos de 58 dB. Pelos cálculos que foram feitos, este limite na 

linha que estamos falando fica em torno de 52 dB, portanto, está a baixo do que a norma 

brasileira recomenda. E nós também comparamos estes ruídos com o ruído ambiente, que é 

objeto do estudo ambiental, para assegurar que eles fiquem equiparáveis ao ruído ambiente. 

Então, lhe asseguro, e se precisar de mais informações nós nos dispomos a apresentá-las, que 

os níveis atendem a legislação. E a sua primeira pergunta também se referiu a problemas que 

podem causar para a criação de animais domésticos, todos esses requisitos que são utilizados 

para calcular a faixa de servidão, eles se baseiam em recomendações da Organização Mundial 

da Saúde. Então os níveis que nós atingimos de campo elétrico, campo magnético e ruídos, não 

fazem mal qualquer pessoa ou animal que possa circular sob a linha de transmissão. O que nós 

não permitimos na linha é que se construa, se edifique, que as pessoas tenham uma ocupação 

mais intensa, ou qualquer ação que venha colocar em risco a integridade dos cabos e das torres. 

Então têm uma restrição, e é por essa restrição que se indeniza.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, Cristhofer? Ficou claro? Por favor, Cristhofer, venha até a frente 

para a gente pegar o som.  

Cristhofer: Eu comentei que em dias úmidos, vocês pegaram esse estudo pela média, em dias 

úmidos é bem “expressante” esse ruído de 60 Hz a frequência. Eu queria mais detalhes nesses 



dias específicos assim. Que, queira ou não queira, têm as propriedades mais perto que tem esse 

ruído dia e noite. Daí isso torna... 

Flávio Bernardi (ENGIE): Boa noite, eu sou o Flávio, eu trabalho na parte de implantação de 

linhas. E essa questão de períodos de chuva ela é avaliada também na questão de ruídos. É feito 

um cálculo considerado 50% da média de todos os níveis. Onde se chega a essa média dos 52 

dB que a gente obteve. Então é considerado o período que está realmente chovendo, o período 

anterior a chuva e posterior a chuva é considerado também. Então existem critérios para fazer 

essas avaliações, e eles levam em conta esses períodos, de início de chuva e final, que é quando 

se escuta mais ruído. Durante a própria chuva dificilmente se escuta. Então, são levados em 

consideração nesses cálculos.  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): E mais uma informação, existem algumas considerações que 

são feitas para situações extremas. Por exemplo, quando se calcula a altura do cabo em relação 

ao solo, ele fica em torno de 14 metros na parte mais baixa, e em uma situação extrema ele fica 

15 cm abaixo. Então, em todas as considerações em ordem técnica que são feitas, levam-se em 

conta aspectos medianos, mas também os casos de limites máximos que se podem admitir. 

Flávio Bernardi (ENGIE): E uma lembrança importante até, que o nosso colega passou, essas 

normas foram revisadas não faz muito tempo, então provavelmente a linha que estás 

comentando, refere-se a normas anteriores das que são aplicadas hoje, então os níveis eram 

mais toleráveis naquele período, hoje são mais restritivos. 

Marcos Krieger (ENGIE): Eu comentei na minha apresentação, que no Brasil existem 136 mil 

quilômetros de linha de transmissão instalados. Então, essa experiência foi sendo adquirida ao 

longo dos anos, que resultaram inclusive nessa norma atual que o Flávio está falando. Então, o 

Brasil em termos de transmissão de energia, e produção de energia, é um país muito bem 

servido, em termos de experiências, de técnicas, de evolução de sistemas de segurança. Então, 

são estudos que ao longo do tempo foram aparecendo, digamos assim, e nós estamos em 

termos mundiais atingindo uma excelência. 

Flávio Bernardi (ENGIE): E só para complementar, essa norma ela foi revisada em 2014, então 

as linhas mais novas tem critérios muito mais restritivos.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, as quatro perguntas escritas já foram passadas, agora vamos 

passar para as perguntas orais. Pedimos para que quem for fazer a pergunta venha até aqui na 

frente e a faça no microfone. A primeira é o Artur, lá da colônia Witmarsum também, né? 

Artur Sawatzkw: Boa noite a todos. Na verdade, eu acho que a minha colocação não é só uma 

pergunta. Mas eu gostaria de colocar uma visão da própria colônia e da cooperativa com relação 

a instalação principalmente da linha C1, que nós entendemos que é a que traz maior impacto lá 

na colônia. Em meados de julho de 2018, alguns proprietários associados da cooperativa, nos 

procuraram preocupados com as visitas que receberam de representantes da Engie, falando 

sobre as linhas C1 e C2, que cruzariam as propriedades rurais. Porém, a preocupação foi 

aumentando na medida que se apresentava o traçado sugerido e previsto. Tivemos várias 

reuniões, talvez diferentemente do senhor que falou aqui, que não tinha como ter contato com 

a Engie, nós procuramos a Engie, e tentamos, e conseguimos vários contatos, e por isso talvez 

tenhamos menos perguntas hoje e mais preocupações. Analisando que na colônia Witmarsum 

a grande maioria são pequenas propriedades, entorno de 50 ha, na maioria delas produtores de 



leite a qual somadas produzem em torno de 150 mil litros de leite por dia. Não podemos 

concordar com o traçado, especificamente da linha C1, pois está previsto na área mais habitada 

da colônia, e também na área mais valorizada. Pelas características da colônia, as propriedades 

são estreitas e as linhas causarão um grande impacto passando próximo das casas de moradia, 

centros de manejo de gado, confinamento, sala de ordenha, sem contar que justo na estrada de 

acesso à colônia, nas áreas mais valorizadas, não mais será possível construir novos 

empreendimento, os quais são necessários para expansão dos negócios, que cada vez mais se 

concentram nas margens da rodovia de acesso a colônia. Estamos desenvolvendo nossas 

atividades desde 1952, entendemos que a distribuição de energia para os grandes centros é 

necessária, porém, é perfeitamente possível encontrar trajetos com menos impacto social e 

econômico numa comunidade exemplo em organização e produtividade por área. As atividades 

por onde passam as linhas, ou é a sugestão das linhas, comprovadamente são limitadas, e a alta 

tensão nas linhas de transmissão provocarão interferência até na saúde dos moradores mais 

próximos, e também nos equipamentos eletrônicos usados para medir a atividade nominal e de 

detecção dos animais de alta produção e de alto valor genético, distorcendo as informações 

geradas por estes equipamentos. O nosso pedido é que seja encontrado outro traçado para a 

linha C1, o qual não tenha um impacto tão grande na atividade dos locais por onde passará. 

Obrigado. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Antes de mais nada, eu preciso fazer um registro aqui, e peço a 

licença do IAP para isso. Eu parabenizo a comunidade pela mobilização, o nosso país é 

extremamente carente do que se chama coesão social, nós somos muito pouco organizados, 

falávamos até isso recentemente aqui. É muito bom ver esse exemplo de unidade, e faço 

minhas, Pastor, as suas palavras, nós temos que falar em bom tom, nem tão baixo, nem tão alto. 

E assim tem sido predominantemente a nossa relação com a comunidade. Tivemos já muitos 

contatos, esta é uma manifestação formal que vocês fazem, que nós já conhecíamos de outras 

instâncias. E como a Karen comentou, essa também não é a última vez que nós haveremos de 

conversar. Nós somos sensíveis as questões postas por vocês, e em respeito a tudo que já foi 

dito, nós estamos estudando outras alternativas, o objetivamente já fizemos sensoriamento 

remoto de outras áreas para subsidiar as análises que vocês sugerem. Nós temos uma enorme 

dificuldade de encontrar os caminhos ideais para essas linhas de transmissão, nós nos 

aproximamos de um grande centro, são áreas valorizadas, mas a nossa obrigação é conectar 

Ivaiporã a Ponta Grossa, e Ponta Grossa a Bateias. O meu colega, o Krieger, mostrou quantos 

obstáculos nós temos que superar para encontrar os caminhos por onde consigamos construir 

as linhas com o menor impacto possível. São de ordem ambiental, de ordem social, de ordem 

paleontológica, geológica, então tem uma série de fatores que eu não vou repetir a todos, já foi 

apresentado. É bem difícil o equilíbrio e eu vos asseguro que esse equilíbrio é aferido, é 

escrutinado pelo órgão licenciador. Fica aqui o nosso compromisso de estudar com todo afinco 

e de manter essa relação transparente e aberta com a colônia Witmarsum. A licença que nós 

buscamos, embora seja a primeira delas, mas eu considero a mais importante, é a que atesta a 

viabilidade ambiental desse projeto. Então, em nome de todos os esforços que foram feitos até 

aqui, nós nos comprometemos a dar uma resposta rápida a essas reclamações que vocês fazem. 

Eu só gostaria de fazer uma ressalva a suas palavras, quase irretocáveis. As linhas não causam 

danos à saúde das pessoas, por força dos cuidados que são tomados no projeto. Os cabos 

estarão a uma altura considerável, eu repito, efeitos elétricos, efeitos magnéticos, já de 

interferência são considerados. E a prova maior, a prova inconteste de que estas linhas não 



causam prejuízos, é que já no trigésimo primeiro metro depois da linha é possível construir, é 

possível edificar, é possível residir, sem qualquer prejuízo, observadas recentes recomendações 

da Organização Mundial da Saúde. Então, eu asseguro aos senhores, até pensando em outras 

linhas, pensando em outras pessoas que não são da comunidade, mas que habitam ou habitarão 

próximos de uma linha, há uma segurança em relação a saúde, os nossos critérios, como o 

Marcos colocou, são sólidos e estão em um patamar de excelência. Então, não se preocupem 

quanto a isso. Há evidências para além da nossa fala, se for necessário nós podemos apresentar 

memórias de cálculos. E lembro aos senhores e senhoras também, que tudo que nós fazemos é 

na condição de delegados pela União. Então o projeto é feito, é submetido a uma empresa 

especializada, e por fim vai para análise dos órgãos do governo federal, especificamente, ao 

Operador Nacional do Sistema Elétrico, que atua sob ordens da Agencia Nacional de Energia 

Elétrica. Então, além da nossa responsabilidade, tem todo um cuidado, e um crivo de caráter 

técnico, que sofremos ao longo do processo, desde o início até o final, até o momento que essas 

linhas estiverem prontas.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok? Agora passamos a segunda pergunta, do Rubens Kliewer, da 

Colônia Witmarsum. 

Rubens Kliewer (Colônia Witmarsum): Boa noite. Também é uma colocação, e mais para ficar 

registrado aqui perante todos na audiência pública, até para o IAP também ter esse registro, a 

gente já protocolou o documento, então, é só para ficar registrado. Só para a gente apresentar 

um pouco mais da colônia Witmarsum e a importância que ela tem hoje na região, e muito mais 

para nós moradores, a gente reconhece a importância do empreendimento, inclusive hoje boa 

parte da colônia está sem luz a tarde toda, e a gente sabe dessa demanda que existe, e a gente 

sabe também que através da consultoria a ENGIE ficou sabendo o que é a colônia, quem nós 

somos, até teve pessoas de outros estados que foram conhecer e se encantaram, Bruno gostou 

bastante de lá, então legal que vocês puderam conhecer um pouco melhor a gente. E a gente 

quer justamente expor o porquê dessa nossa preocupação, que a gente é uma colônia de 

descendentes de alemães, que a gente tem uma forma de organização diferente, a gente até vê 

isso aqui, que a gente conseguiu mobilizar bastante pessoas para vir aqui, e a gente tem uma 

identidade muito bem definida e características preservadas na forma de a gente se organizar 

socialmente. Somos um grupo étnico minoritário chamado Menonitas, que tem como um pilar 

da sociedade a nossa igreja Menonita, a gente tem lá uma população de mais de 2.000 pessoas, 

são mais de 500 famílias que tiram sustento dessas propriedades. Diferente da região em volta, 

a gente é uma área pequena com essa área a gente sustenta muitas famílias que vivem 

exclusivamente desse pedaço de chão. A gente tem uma escola pública que é a única com ensino 

alemão no país, são mais de 460 alunos. A gente é referência econômica e agropecuária 

principalmente leiteira, como destacado pelo presidente da cooperativa Artur, que tem a marca 

dos queijos finos Witmarsum que hoje tem uma abrangência nacional, acho que a maioria já 

conhece, está bem consolidado já, e a fábrica de rações que alcança mais de 43 municípios do 

Paraná e Santa Catarina. Além disso a gente tem nossa beleza cênica, que é essa uma das 

maiores preocupações que a gente tem lá, porque as áreas foram ficando de menores para os 

filhos agricultarem. Então hoje em dia tem um potencial turístico muito grande lá, muita gente 

conhece a colônia Witmarsum por causa do turismo hoje em dia, as pessoas de fora, e essa foi 

uma alternativa que surgiu com a diminuição da área agricultável, através das gerações o 

turismo se tornou uma alternativa bem viável. Então, isso, junto com toda a nossa organização, 



com todo nosso jeito de ser, a nossa identidade, juntamente com a beleza cênica que a gente 

tem lá, que as pessoas reconhecem pelas casas, pelos jardins bem conservados, é um destino 

turístico hoje bem interessante. Eu sou o presidente hoje da associação dos moradores de 

Witmarsum, que a gente lá cuida de vários aspectos sociais, incluindo um convênio com a 

prefeitura, que a gente cuida das estradas e das coletas de lixo, e da infraestrutura em geral da 

colônia. A gente tem um lar de idosos, temos esse cuidado com nossos pioneiros, as pessoas 

que batalharam por tudo que a gente tem lá hoje. Então a gente tem um lar de idosos que cuida 

principalmente desses pioneiros, o departamento de alemão que eu falei da escola pública, o 

museu que preserva história e cultura, inclusive o diretor do museu está aqui presente, correio, 

cemitério, esportes, lazer, segurança, temos comércio em geral, supermercados, tem agência 

bancária lá, tem postos de combustíveis, um aeródromo que vai ser inaugurado na semana que 

vem. O que nós temos no turismo são mais de 40 empreendimentos que hoje se tornaram até 

referência estadual na área. Então as propriedades pequenas, citadas pelo Artur, também são 

uma preocupação para a gente porque esses empreendimentos eles impactam muito mais nas 

áreas pequenas do que numa propriedade maior que a gente tem lá em volta. O que a gente 

tem ainda, é um sítio geológico tombado pela Mineropar, e um museu, a casa do museu é 

tombada pelo patrimônio histórico, então tem dois tombamentos dentro da colônia 

Witmarsum, bem próximo inclusive de onde vai passar, de onde é sugerido o trajeto. Então a 

nossa questão aqui, não seria uma pergunta, mas seria uma retórica até. Porquê passar sobre 

uma comunidade estabelecida e consolidada com características e identidade única em cenário 

bucólico e acolhedor? Sendo que existe possibilidade, com pequena modificação do trajeto, de 

impactar notadamente menos socioeconomicamente. Então o nosso pedido, é justo que essa 

alteração seja analisada com carinho e que o IAP também saiba a importância que a gente tem 

lá como comunidade, a preocupação que a gente tem com todos nossos moradores lá. Eu 

gostaria muito de agradecer a presença de todos de Witmarsum que acataram e acolheram 

nossa ideia, nosso chamado de vir para cá. Eu gostaria de que, quem é de Witmarsum levantasse 

a mão. Só para vocês terem uma verdadeira noção de quem a gente é, quantas pessoas vieram. 

Muito obrigado e assim a gente mostra como já é tradicional, histórico nosso, que com a união 

a gente pode mover muita coisa, e que isso que tinha se perdido um pouco, isso volte cada vez 

mais forte, que a gente pode muito juntos. Obrigado. 

 Jean Carlos Helferich (IAP): Obrigado Rubens, a próxima pergunta é do Egon Krüger. 

Egon Krüger: Boa noite. Nós investimos nos últimos anos uma grande soma em dinheiro em 

instalações e equipamentos eletrônicos, a ENGIE diz que não tem interferência nenhuma, eu 

tenho o contato com a empresa que fabrica os equipamentos e eles mandaram um e-mail 

dizendo que são severos os danos causados pela interferência eletromagnética. Justamente 

onde vai passar a linha é a área de pastejo e as vacas andam embaixo, iriam andar embaixo 

daquelas linhas, com os pedômetros que tem uma antena com 500 metros de alcance para os 

dois lados. Então a linha vai passar em torno de 250 metros atrás do confinamento e iria 

estragar, ou inviabilizar o controle dos animais. Esses pedômetros identificam se a vaca deita, 

quanto ela deita, quanto tempo ela está de pé, se ela anda muito, se ela anda pouco, então, são 

parâmetros que indicam se a vaca está sadia se está doente. Então essa é uma das minhas 

colocações ou minha pergunta, como eu vou controlar os meus animais tendo uma linha de alta 

tensão a 250 metros da construção? 



Leandro Marcos Magri (ENGIE): Eu acho que tem uma ordem do que está sendo posto aqui, e a 

primeira pauta é a locação da linha, se nós não conseguirmos desviar a linha que é o pleito 

principal, aí sim, nós voltaríamos para discussões muito mais aprofundadas, como é o caso. Nós 

precisaríamos saber exatamente características do equipamento que senhor usa para o manejo 

que faz, para entender exatamente que tipo de interferência pode haver em função dos campos 

elétricos, interferência magnética, eletromagnética. Mas acho que a ordem é, fica aqui o nosso 

compromisso, reiterado agora, de estudar os traçados, e em não havendo outra alternativa 

técnica ambiental a gente volta a discutir pormenores.  

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Só complementando também, o senhor mencionou um e-mail 

já recebido da empresa, não sei se ele está anexado no pedido da colônia, mas também se 

pudesse disponibilizar, isso são informações técnicas que ajudam a avaliar melhor. E só voltando 

um pouquinho as palavras do Rubens, que ele fez antes, muito obrigada pelas suas informações 

também. É só porque houve uma pergunta final ali, e como nós já conversamos e expomos em 

outras oportunidades para a colônia, originalmente o traçado ele, não optava-se passar pela 

colônia. Mas como o próprio Krieger explicou, existem uma série de restrições que vão sendo 

levantadas durante os nossos levantamentos, que são restrições de ordem técnica, restrições 

de ordem legal, ambiental, uma série de outros critérios, e foi detectado próxima a colônia uma 

área de reserva particular do patrimônio natural, uma RPPN, que aqui no estado do Paraná 

especificamente, no Brasil inteiro, tem um regime de proteção específico que nos impediu de 

passar o traçado por ali. Essa foi uma exposição que nós já fizemos em outras oportunidades 

para a colônia, mas é mais para explicar e responder a sua pergunta ali ao final da sua fala, do 

porquê da escolha, da condição que nos levou a afastar da RPPN e fazer aquela alteração de 

traçado. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, Egon?! Fica o compromisso da ENGIE em estudar essa questão 

dos equipamentos e trazer uma solução para essa situação, está ok?! Pedimos que venha até 

aqui a frente o senhor Helmuth Pauls. 

Helmuth Pauls: Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer algumas palavras nesse ilustre plenário, 

eu pensei para lá e para cá, porque eu sou um diretamente atingido, eu sou um sangue quente, 

eu para moderar minhas palavras, sabe amigo técnico da Engie, não é fácil. Já de antemão 

perdoem qualquer deslize nesse sentido, ok?! Então, gente, enfatizando o que o nosso 

presidente Artur falou aqui, Artur onde é que você está? Está ali! É o seguinte, aquilo lá foi 

demais, nós somos um polo produtor, tecnológico, porque as propriedades são severamente 

atingidas, conforme falou Egon Kruger, temos que achar uma solução em conjunto. Achamos 

uma solução para aquela linha no fundo da colônia, a C2, não é?! Não passa mais em cima das 

casas e das construções, mas apenas atinge as áreas de lavoura e pastagem e tudo mais, atende 

perfeitamente. Sabemos que essa linha é importante gente, temos que construir linhas de alta 

tensão, nosso país precisa disso, alguém falou aqui, eu cheguei atrasado aqui hoje porque faltou 

energia na Witmarsum, como é importante isso aí. Para mover nossas as indústrias, e colocar 

mais gente em empregos, temos um exército de 13 milhões de desempregados no Brasil, gente 

isso é um drama, então parabéns vamos trabalhar, mas vamos trabalhar juntos. Ok? Enfatizando 

o que o Artur disse novamente, temos que voltar um pouquinho mais no histórico, isso é muito 

importante, porque sem história aí nós somos uma árvore sem raiz. Quando em 1952 foi 

fundada, foi comparada aquela fazenda do então proprietário Roberto Glaser a prazo, não 

tínhamos capital para pagar à vista aquilo lá, ele então senador do Paraná, pelo Paraná no Rio 



de Janeiro a época capital do Brasil, havia dito Senador Glaser garanto daqui há três anos não 

ter mais nenhum alemão batata aqui em cima da minha fazenda, é impossível essa fazenda 

alimentar 150 famílias foi dito, isso em 1952. Hoje, produzimos conforme o Artur falou, 150 mil 

litros de leite por dia, canalizados para os grandes centros de consumo, grandes quantidades de 

carnes, de suínos, altamente técnificados, frangos, soja e milho em monta. Alguém falou em 

queijos finos, etecetera. Graças a um árduo trabalho, nós inclusive tivemos a visita de um 

presidente do Brasil naquela colônia, o digníssimo senhor general, doutor, não sei se era doutor, 

Ernesto Geisel, estou morando numa rua que se chama avenida Ernesto Geisel em memória a 

esse nosso presidente. Colocando a colônia como exemplo para todo Brasil, em termos que, do 

próprio esforço se levantou para o progresso. Naturalmente como o Anselmo falou, com uma 

grande benção do nosso pai celestial, senão não teríamos chegado. Essas coisas são muito 

importantes, nós, a nossa escola atualmente, nós damos empregos lá, no mínimo, não sei 

quantas pessoas Artur, quanto você calcula?  

Artur: Uma família por proprietário, porque muitos têm cinco, seis, outros tem uma família 

ainda empregada, fora os empregos diretos da cooperativa em torno de 170 e aí tem toda a 

economia (trecho inaudível). 

Helmuth Pauls: Exatamente, no nosso colégio gente, altamente subsidiado pela associação. 

Enquanto está sendo subsidiado se não me engano em 400.000, 500.000 R$ por ano, para dar 

aos alunos uma boa formação, mais da metade são crianças filhos de funcionários da 

cooperativa e dos cooperados lá, então estamos aí. Em outros, no sentido cultural, no sentido 

digamos missionário e espiritual, a colônia não tem hoje 1350 crianças retiradas literalmente da 

sarjeta, em 9 creches espalhadas pelas favelas da nossa cidade, isso gera um giro de mais de 

500mil R$ por mês. Então a gente se sente, vamos dizer, castigados, quando essa linha passa 

por cima, cortam nossos interesses. Não somos contra, como já acabei de falar, mas se a linha 

passa, ela passa por nossas áreas produtivas, mas se ela passa em cima das nossas cabeças, eu 

tenho uma pergunta, que distância se considera hoje, uma distância razoável entre a torre e a 

residência? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): 30 metros.  

Helmuth Pauls: 30 metros, pode haver uma residência da torre? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Nas cidades há inúmeros casos assim. 

Helmuth Pauls: Nas cidades, mas com uma energia de mais de 500 mil kVa? Na Alemanha são 

500 metros, na Europa ocidental.  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Já foi dito ao senhor, a todos, existem uma série de cálculos 

feitos que são cálculos normatizados, que são cálculos públicos, e são submetidos a uma 

avaliação do operador nacional do sistema elétrico, quando nós encaminhamos para este órgão 

o projeto básico das linhas. Então, as restrições ficam nos 60 metros da faixa que haverá de ser 

indenizada. 

Helmuth Pauls: A minha casa se situa exatamente 104 metros do centro da torre que está lá 

planejada, do meu vizinho dá a mesma distância, agora imaginem a distância entre uma torre e 

outra pode variar de 700 a 350 metros, não é isso? 



Leandro Marcos Magri (ENGIE): O vão médio é da ordem de 460 metros, pode ser um pouco 

mais ou menos. 

Helmuth Pauls: 460 metros. Agora imaginem, lá está provado que volta e meia passa um tufão, 

a cada 30 anos. Aquilo arranca árvores que nem palito de fósforo, quando passou lá arrancou 

tremendos pinheiros, levou as copas das árvores para mais de 500 metros de distância, 

estraçalhando cercas e residências e tudo mais. Está o nosso pessoal de prova. Imaginem se 

aquilo passar por lá e arrebentar um fio daquele lá, foi feito estudo se ele cair numa residência? 

Pode cair né?! Porque eu estou a 100 metros de distância e o vão é de 460 metros, o que vai 

acontecer aos moradores dessa casa?  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): A gente está falando de situações extremas. Se a gente fosse 

levar isso ao extremo, a pessoa não poderia morar numa casa porque a casa pode cair por 

ocasião de um vendaval, não pode andar num carro porque um carro pode sofrer um acidente. 

Então, eu acho que a mensagem principal que nós passamos aqui é que tem um rigor técnico 

sólido que é considerado desde a fase do projeto e é seguido em inúmeras etapas. Se por 

ventura um desses cabos rompesse, a primeira coisa que acontecerá, será a desenergização 

desse cabo. Essa linha, assim como as demais recentemente construídas, tem modernos 

sistemas de recuperação, proteção, e controle, é muito improvável que isso aconteça e todas as 

características geológicas, climatológicas, inclusive de vento, são levadas em consideração para 

projetar as estruturas. O Krieger falou, mas faço questão de repetir, nós utilizaremos nesta linha, 

série de torres homologadas pela ANEEL, ou seja, são torres que já foram implantadas em outras 

circunstâncias, já se mostraram confiáveis e vão ser reproduzidas aqui. Então não devemos nos 

basear em situações extremas.  

Marcos Krieger (ENGIE): Só para complementar, essa questão do desligamento é automática, 

são milissegundos mesmo, arrebentou um cabo, ele já cai no chão desligado, em relação a isso 

é só para tirar a preocupação nesse sentido. É muito rápido esse desligamento do cabo. 

Helmuth Pauls: É, eu já me vejo chamuscado, torrado. Já me vejo lá passado para o outro 

mundo, espero no outro mundo bem melhor. Mas por enquanto acho que está cedo para ir lá, 

ainda mais uma morte estúpida né, por falha humana né. Sabe uma coisa, isso aí até pode 

convencer alguém, mas veja na represa de Brumadinho, estava tudo seguro, não tem problema 

aqui, hotel embaixo daquela barragem, cheio de gente almoçando no restaurante quando 

rompeu aquilo lá. Depois as vidas ceifadas não se trazem de volta. Agora outra barragem já 

rompeu e talvez mais se rompam. Não vou traçar um paralelo gente, mas aqui vai o meu pedido, 

vamos estudar uma alternativa, existem alternativas. Está provado em estudos internacionais 

que famílias que moram pertinho das linhas, isso dados da Europa, eles são atacados por 

leucemia em uma porcentagem muito maior do que aquelas que moram longe, está provado 

gente. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Meu senhor, com todo respeito as suas colocações, mas esta 

parece ser uma discussão infindável. Respeitamos as suas ponderações, as suas preocupações, 

mas eu repito, nós fazemos as linhas com todo rigor vigente no país onde estamos, e algumas 

dessas normas são baseadas nas recomendações da organização mundial da saúde. Muito se 

fala sobre efeito eletromagnético, muito se cogita, mas os limites que nós asseguramos pela 

altura dos cabos e pela largura da faixa são do ponto de vista da saúde confiáveis. Se o senhor 

não concordar com isso, nós podemos apresentar os documentos, o senhor pode submetê-los 



a especialistas na área, mas se nós continuarmos trocando impressões aqui a conversa vai ser 

pouco produtiva. 

Helmuth Pauls: Alguém disse aqui que a linha inicial, original, havia um traçado na fazenda 

vizinha lá né?! 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Que é uma RPPN. 

Helmuth Pauls: Que é uma RPPN. Mas me diz uma coisa, aquelas linhas que vão lá de Tucuruí, 

rio Madeira, etecetera, não passam por reservas federais, por RPPN também? Aquelas linhas de 

transmissão, porquê que aqui não pode passar, por que os javalis e ovinos do meu vizinho são 

mais importantes que as vidas humanas de Witmarsum? Desculpe, estou me alterando um 

pouco, mas é, não é uma situação extrema, é uma realidade que estou citando aqui. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Senhor Helmuth, até por uma questão de ordem, nós temos horário, 

nós temos um protocolo a seguir, e nós já temos registrado, já temos até um documento 

apresentado pela associação, pela associação comunitária, pela cooperativa, dessa preocupação 

que o senhor está externando aqui. Então nós temos uma limitação de tempo também, nós 

temos mais 6 pessoas que querem fazer uso da palavra. 

Helmuth Pauls: Entendo perfeitamente, eu já estou pronto, vai aqui um pedido para que nós 

analisamos com muito carinho o que já foi dito aqui, para ver se há uma possibilidade de 

alternativa porque são nossas preocupações. Muito obrigado.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Está registrado senhor Helmuth, muito obrigado. Pedimos que os 

próximos que façam uso da palavra, que se tiver alguma pergunta o faça objetivamente, que a 

questão da colônia Witmarsum está bem detalhada, é de conhecimento geral, tanto da 

população, dos órgãos municipais, da empresa Engie, do IAP, então não seria mais produtivo 

retomar essa questão, então a próxima pergunta é da Mirela Medeiros.  

Mirela Medeiros: Na verdade a minha colocação não é exatamente uma pergunta, é uma 

manifestação para que fique registrado formalmente aqui na audiência pública, que eu trago do 

departamento de meio ambiente aqui da secretária adjunta de desenvolvimento urbano e meio 

ambiente, e do conselho municipal de desenvolvimento urbano e meio ambiente, tanto para 

empresa Engie, mas principalmente ao IAP. Nós tivemos já em outros casos de linha de 

transmissão que passam, que cortam o nosso município, e que durante o processo de 

licenciamento ambiental nós sabemos que existem compensações ambientais decorrentes de 

supressão vegetal existente no município, e nós fizemos isso nas outras obras, solicitando ao IAP 

de que por ventura compensações ambientais existentes que elas sejam aplicadas 

proporcionalmente no território atingido. Nós sabemos que Campo Largo vai ter uma extensão 

relativamente pequena dessa linha de transmissão, de 36 km e ampliação da subestação de 

energia, então se houverem compensações ambientais decorrentes desse traçado nós temos 

interesse de participar dessas possíveis compensações ambientais. Nós temos projetos 

ambientais em desenvolvimento aqui no município, temos uma unidade de conservação 

municipal que é o parque Milton Pupo, parque Cambuí, como é mais conhecido, onde existem 

projetos de enriquecimento florestal, projetos de melhoria paisagística, temos também plano 

de arborização urbana no município para tentar converter realmente compensações ambientais 

em projetos ambientais para o território de forma proporcional. Claro que, Campo Largo sendo 



atingido em uma pequena extensão, mas que isso possa valer talvez para os outros municípios, 

então é só para ficar registrado mesmo, não é nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Obrigada.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, obrigado Mirela. Só a título de sugestão, a própria prefeitura de 

Campo Largo pode elaborar um documento propondo alguma unidade de conservação, porque 

dentro desse licenciamento existem duas compensações, uma é da própria vegetação nativa 

que é o artigo 17 do código florestal, e outra é a compensação ambiental da lei do SNUC. O IAP 

ele já tem definido todas as áreas prioritárias para compensação, mas seria bem-vindo também. 

Se não me engano a prefeitura de Teixeira Soares, também se manifestou, e encaminhando isso 

ao diretor presidente do IAP ele vai direcionar ao departamento que faz essa análise. Ok? 

Próxima pergunta do Daniel Phillippsen. 

Daniel Phillippsen: Boa noite. Eu também sou de Witmarsum, porém minha propriedade fica 

fora, é um anexo que se chama colônia Primavera, foi comparada nos anos 80, e eu tenho 

algumas questões. Eu tive uma séria dificuldade com os técnicos que foram visitar, a 

comunicação foi muito difícil, tentando ser o mais aberto possível e esclarecendo qual a questão 

da propriedade. Atualmente, eu estou morando lá a pouco tempo, porém a gente tem uma 

pesquisa de produção agroflorestal que é de fato um dos poucos lugares que se tem isso na 

região, e não existiu muita comunicação, de um técnico para outro, sobre a questão dessa área 

de produção agroflorestal. Nós somos pequenos produtores e, como as famílias acabam 

dividindo o território, hoje em dia o terreno está mais caro, então fica mais difícil comprar. As 

agroflorestas seriam uma forma de viabilizar muito mais interessante, do que talvez uma 

monocultura, e com ela uso ambientais extremamente importantes como a diversidade de 

espécies, muito mais abrangente. Uma das questões desse sistema é a apicultura, que acaba 

sendo danificada pelo trajeto da linha. Sem apicultura a gente não tem polinização, e não se tem 

nem como calcular a perda desse sistema se não tiver polinização. Então teria que ter uma 

consideração maior em relação a isso, para ser revisto, no caso seria sobre a linha C2. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Qual é a dúvida? 

Daniel Phillippsen: É justamente para rever essa questão, dessa produção, o impacto que causa, 

em relação a apicultura. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ah, rever o impacto do empreendimento sobre a apicultura. 

Daniel Phillippsen: Nesse caso, é que impede a expansão desse território, que hoje em dia é a 

uma área de pesquisa, foram dois anos já de produção orgânica que está se expandindo. A 

intenção não é ficar só na área, inclusive um dos membros da família seria muito próximo dessa 

região, com pontos de água como parte estratégica. E na comunicação com os técnicos não foi 

repassada a informação, eu vejo assim. Eu conversei com mais de um técnico, não sei se eram 

biólogos. Teve mais de uma passagem em que foi falado sobre essas questões e me parece que 

não mudou, que não teve consideração, não sei se teve, mas... 

Jean Carlos Helferich (IAP): No final você poderia passar a localização exata para o pessoal ver, 

ok? 

Bruno Lopes (ENGIE): Essas questões muito específicas ás vezes as respostas elas podem 

demorar um pouco mais, porque demandam análises técnicas de toda a equipe. Passa pela 

equipe de meio ambiente, passa pela equipe técnica, até verificar todos esses efeitos que o 

Leandro falou no início. Essas informações elas chegam na equipe da Avalicom, e eles repassam 



para nós. A gente pede desculpa, e um pouco de compreensão, porque as demandas ordinárias, 

comuns elas acabam fluindo rápido, em pouco espaço de tempo, mas as demandas específicas, 

ela vai gerar pesquisas, consultas, análises de diversas ordens, então as respostas podem 

demorar um pouquinho a chegar. Mas com certeza, posso assegurar a vocês, que todos os 

questionamentos são sempre repassados. A nossa equipe está aqui, se ao final quiser deixar o 

seu contato, a gente também tem um contato direto, uma tratativa, para dar atenção a esses 

assuntos. 

Daniel Phillippsen: Em relação a essa análise, é mais interessante, eu como sendo engenheiro 

florestal, que trabalho com isso já a muito tempo, ser ouvido de forma adequada, eu sinto que 

ficou meio vazio assim a resposta, não sei, o que está se confirmando lá. A última vez que teve 

um técnico lá, eu falei mais uma vez sobre a questão da água também, tem alguns pontos que 

a gente está recuperando áreas que tão lá a pouco tempo. Eu tenho três fontes de água que 

precisam ser recuperadas e coincidem com o trajeto, que eu não tenho como preservar sem 

floresta para cuidar da água, então a questão é bem séria, assim. Até gostaria da atenção do 

IAP. Então é mais essa questão de atenção e comunicação com o proprietário. 

Eridani Oliveira: Boa noite Daniel, levando em consideração ao seu questionamento, eu imagino 

que o impacto citado seja relacionado a sua produção de mel, para apicultura, seria a questão 

da supressão vegetal relacionado a passagem da linha. 

Daniel Phillippsen: Não só a questão da produção do mel em si, mas se as abelhas estão de um 

lado da linha e minha floresta produtiva de frutas está do outro elas vão tender a pousar em 

outros lugares. A perda da minha produção relacionado a falta de polinização, que é um 

problema muito sério. Se não tem polinização são menos frutos, as espécies tendem a ficar 

doentes, e é um problema bem sério. 

Eridani Oliveira: A gente pode estar conversando depois pessoalmente sobre isso. 

Sinceramente, essa questão do próprio impacto da barreira não é muito considerada em relação 

a questão de (trecho inaudível), mas a gente está disponível, a gente pode conversar e deixar 

um contato para isso. 

Flávio Bernardi (ENGIE): Deixa eu explicar um pouquinho. A gente trabalha nas subestações, 

principalmente, e tem constantes problemas com retiradas de colmeias de abelhas, que elas 

criam dentro das subestações. Então a linha, ela não interfere na vida da abelha, de forma que, 

tu podes botar tuas caixas embaixo da linha sem problema nenhum, tu não pode edificar 

embaixo da linha. O que causa problema para nós é a manutenção da linha. Se tiver uma colmeia 

de abelha embaixo da torre, isso pode causar uma dificuldade de acessar a torre, eu vou ter que 

levar um equipamento adequado para poder subir nela com segurança, mas com relação a 

criação e a linha de transmissão não tem nenhuma restrição quanto a isso. 

Daniel Phillippsen: Sobre a questão da comunicação das abelhas ela se dá por várias formas, 

feromônios e comunicação eletromagnética entre as abelhas, na colmeia. Já tem muitos estudos 

em relação a isso. Então tendo interferência eletromagnética, pode influenciar sim. Acredito que 

tenha colmeias assim, mas existe uma diferença no trajeto que elas fazem quando se tem uma 

linha de transmissão entre o corredor que vai polinizar, então a tendência é ela se afastar dali 

ao invés de onde tem ela tenha menor (trecho inaudível).  E eu não posso simplesmente 

transferir todas as minhas colmeias para o outro lado porque minha casa está lá, e é perigoso, e 

não dá. 



Leandro Marcos Magri (ENGIE): Sintetizando as palavras do colega Flávio, nós não conhecíamos, 

em nenhum dos casos, registros dessa interferência que você nos traz. Eu acho que nos cabe 

aprofundar os estudos, fazer pesquisas, que já tenham tratado dessa questão e responder o seu 

questionamento o mais rápido que nós conseguirmos. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok Daniel, obrigado. Depois você passa a sua localização para que o 

pessoal possa entrar em contato contigo. Próxima pergunta é Gilciléia e Luana. 

Gilciléia: Boa noite, meu nome é Gil. Eu venho representando o instituto Purunã, junto com a 

Luana, nós somos de São Luís do Purunã, e nossas dores são muito parecidas com as de 

Witmarsum. Nós somos uma comunidade pequena, e o Instituto trabalha para desenvolver o 

turismo sustentável na região, então a ideia é essa transformação social. Então a gente gostaria 

de perguntar se vocês têm algum programa, ou algo pensado especificamente para este tipo de 

comunidade que tem como sua fonte de renda o turismo. E também, se já existe algum 

programado, quando a gente vai ter acesso, quando a gente vai poder conhecer essas ações de 

mitigação?  

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Como já foi apresentado hoje, hoje já foram apresentados 

todos os impactos ambientais de ordem biótica, física, socioeconômica também, e os programas 

ambientais que foram propostos no âmbito dos estudos do estudo ambiental. Foram propostos 

ao órgão ambiental, programas de monitoramento e controle, mitigação dos impactos também, 

na mesma ordem biótica, física e socioeconômica. Então foi feita a primeira proposição desses 

programas, e eles vão ser melhor detalhados na fase de licença de instalação. Você mencionou 

aqui que está representando o Instituto Purunã, e a abrangência desses programas ambientais 

é a abrangência da área diretamente afetada. Depois precisaríamos avaliar melhor o caso, a 

localização da comunidade para verificar a abrangência dos programas para essas comunidades 

também, os programas mais especificamente de socioeconômica. Como você mencionou, nós 

temos alguns já propostos tanto de comunicação social, conscientização ambiental também. E 

haveremos de discutir melhor, com o IAP também, discutir melhor na fase de licença de 

instalação, que é uma fase subsequente a essa etapa de licenciamento.  

Gilciléia: A gente tem muito essa dificuldade com os empreendimentos. Pessoas que estão lá, 

sobrevivendo daquilo, e a gente tem ideia de fazer essa transformação social, fazer com que as 

pessoas trabalhem e se desenvolvam a partir disso. Diferente de Balsa Nova, ele é apenas um 

distrito de Balsa Nova. Mas é uma região que tem um potencial turístico em crescimento, e é o 

que a gente está trabalhando lá. Então essa é nossa dúvida, se vai ter algo pensado 

especificamente para essas regiões que dependem disso para sobreviver. E também quando a 

gente vai ter esses acessos para saber, também não dá para gente conhecer a forma de prever 

o que vai ser mitigado quando já estiver acontecendo. Então acho que a gente vai ter que saber 

como isso vai acontecer e adequar a população, eu não moro lá, mas a gente trabalha o 

desenvolvimento social da região que é muito importante para gente.  

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Ok, só para complementar também, nos estudos ambientais 

onde há proposição dos programas ambientais, está disponível. Depois, nós temos disponível os 

estudos ali também, existe o relatório de impacto ambiental também. E também no site do IAP. 

Os estudos estão disponíveis com maiores detalhes, se você já quiser antevê-los, agora já nessa 

etapa, eles estão disponíveis já para serem consultados.  



Gilciléia: Então essa questão da localização em si, vai ser também melhor revista para esses 

pequenos locais, por essa demanda turística, vai ter um olhar diferenciado? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): (trecho inaudível). Agora nessa fase de avaliação de impacto 

ambiental há uma sugestão de programas. Antes do início das obras esses programas 

mitigadores serão detalhados, então, falar em um momento posterior não significa falar fora de 

época. Então eles serão aprofundados e tornados públicos antes de qualquer obra. 

Gilciléia: A gente tinha dúvida exatamente desse prazo, não tem como tratar depois de 

colocado.  

Marcos Krieger (ENGIE): Dentro do rito de licenciamento está a obtenção licença de operação, 

a gente apresenta o PBA, que são os programas básicos ambientais, onde tem o detalhamento 

dessas ações. 

Gilciléia: E esse mapa melhor detalhado de quais vão ser as propriedades afetadas a gente 

consegue ter acesso em algum lugar? Plataforma? Porque eu não sou proprietária né, digo no 

território como um todo, a gente consegue ter esse acesso? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Sim, você pode requisitar o nosso traçado junto com a nossa 

equipe, até mesmo para gente avaliar a proximidade da comunidade, como você mencionou, 

para verificar se de fato há impacto as demais atividades que você está mencionando. Porque 

como o Krieger mencionou, os programas são dimensionados para monitoramento, controle, 

mitigação dos impactos ambientais provocados pela implantação da linha. Então sim, você pode 

requisitar sim, mesmo não sendo proprietária de nenhum imóvel atingido para ter ciência do 

traçado, ele está retratado pelos estudos. Os próprios estudos possuem o traçado melhor 

detalhado. 

Gilciléia: É que a gente nem aparece quase que no mapa, São Luís do Purunã é muito pequeno 

e quase que no desenho a gente nem aparece. Então se eu posso pedir por aqui (trecho 

inaudível). Obrigada. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Gilciléia, o Instito Purunã ele é formalmente constituído?  

Gilciléia: Sim 

Jean Carlos Helferich (IAP): É até interessante, e é o momento de fazer os contatos junto a 

empresa Engie, para verificar a possibilidade de agregar algum programa para que possa ser 

desenvolvido isso, os casos específicos. No site do IAP também tem todas as informações sobre 

os programas, as propostas de programas. São propostas ainda, no PBA é que vai ser 

consolidado e o IAP vai fazer o acompanhamento. Então tem que ter essas demandas para que 

a Engie possa avaliar se é pertinente ou não, e até que ponto pode acionar nesse sentido. E 

também a questão do traçado, também está lá no site do IAP. Junto com o edital do 

empreendimento, tem também o traçado atualizado com todas as alterações, porque já foi feito 

vistoria, então teve uma série de alterações no traçado, e a última versão está disponível no site 

do IAP. Está bom? Próxima pergunta, senhor Anselmo Osório, pastor Anselmo né... 

Anselmo Osório (Vereador de Palmeira): Obrigado, apresentar aqui em primeira mão meu 

respeito pela mesa de honra, pelos componentes, e dizer aqui que sintetizei muito a minha fala, 

que seria tranquilamente de 5 a 10 minutos, mas eu vou estender aos colegas. Um pouco de 

história ela ajuda bastante, foi mencionado aqui que o traçado respeitou as áreas quilombolas, 



indígenas e tantas outras coisas mais. Eu quero dizer que Witmarsum ela começou lá em 1950, 

1951 e nem energia elétrica tinha, um povo guerreiro, um povo muito lutador, começamos com 

vacas de 5 a 10 litros de leite dia na média, (trecho inaudível) e hoje nós temos vacas de 60, 70, 

80 litros de leite dia, até 100. Temos uma propriedade que produz só ela 40, 45 mil litros de leite 

dia, das mais modernas, tudo aquilo que os colegas já falaram, a tecnologia que já existe lá, 

assim por diante e pedir. Pessoal de Witmarsum eu venho aqui para frente com uma certeza, eu 

estou sentindo isso, sentindo no olhar dos senhores e senhora, sentindo posso dizer, e quero 

crer, no pulsar do coração de vocês, Witmarsum vai ser atendido. Pode ficar tranquilo. Nós 

temos uma história envidaremos com todo carinho, com todas as nossas energias, sejam físicas, 

intelectuais e espirituais para que sejamos ouvidos, se não por vocês, pelo céu, alguma coisa vai 

acontecer, vocês vão nos ouvir. E eu tenho então, sintetizando toda a minha fala, tendo em vista 

que não posso falar só por Witmarsum, eu falo por Witmarsum e todo o município de Palmeira, 

Quero-quero, Largo e assim por diante, senão depois eles me batem lá. Terça-feira farei um 

pronunciamento na câmara sobre isso, vou provocar o executivo, que deveria estar aqui comigo, 

não pôde, pede escusas pela agenda. Mas vou rapidamente fazer duas perguntas, foi 

considerada, foi visitada a colônia de Witmarsum? Agora falo por Witmarsum. Especificamente, 

vendo sua cultura germânica, vendo realmente a nossa história. Nós temos uma história. 

Perguntando se foi feito com carinho essa pesquisa, o questionário que foi perguntado pela 

senhora Grudum, nós temos uma história. Witmarsum foi conhecido lá atrás como o vale da 

fome, como disse o Helmuth, era uma terra que o pessoal dizia, quem vier para cá vai morrer, 

ali afloram rochas muito fácil, eram muito ácidas as terras, e muita correção foi feita, e hoje nós 

temos muita tecnologia, seja na pecuária, na agricultura e assim por diante. Essa é minha 

pergunta, foi feito? Se não fizeram, pelo amor de Deus o façam, visitem-nos. Venham para 

conosco, vocês voltarão, a Engie, o IAP, tudo mais, voltarão, venham tomar um café colonial 

conosco, a terra do café colonial e dos restaurantes bons. E a segunda pergunta, então. Pediram 

para eu perguntar, sobre essa possível indenização, que terá uma indenização, seja judicial ou 

por um acordo, incidirá imposto de renda ainda em cima deste pagamento? Por que se paga lá 

25 ou 30 mil por hectare, não sei quanto vão pagar pela área, aí tem o imposto e come mais um 

pedaço (...). São essas as perguntas então, obrigado. 

Eridani Oliveira (GEO CONSULTORES): Ótima colocação. Sim, foram feitos questionários na 

Colônia Witmarsum, ela foi efetivamente visitada, a equipe realizou os levantamentos, e 

inclusive os dados constam no Estudo de Impacto Ambiental. Minha apresentação foi sucinta e 

breve justamente pela complexidade que se dá um estudo de impacto ambiental. É um estudo 

bem conciso, muito robusto, que inclusive se encontra ali na frente, é bem detalhado. Eu não 

tenho como me aprofundar justamente em cada detalhe do estudo, mas sim, com certeza esse 

aspecto foi considerado, foram levantados esses dados e eles estão mais descritos no Estudo de 

Impacto Ambiental.  

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Então só complementando um pouco o Eridani, é para 

também afirmar que não só na Colônia Witmarsum, os estudos são realizados não só com 

carinho, mas também com muito respeito, muita seriedade ao longo de todas as áreas 

interceptadas pela linha, incluindo aí a Colônia Witmarsum também, mas também as demais 

comunidades, as demais áreas que também são afetadas. Com relação a questão relativa ao 

imposto de renda, por esses projetos terem um caráter de utilidade pública, a eles foi conferido 

pela ANEEL um decreto de utilidade pública. Nós temos nossos advogados aqui presentes, 



podem falar com mais detalhes sobre isso, mas por esse caráter, essas transações, que são de 

instituição de servidão, em algumas vezes desapropriação, que é o caráter que a DUT confere, 

são isentas essas tarifações de imposto de renda.  

Bruno Lopes (ENGIE): Eu vou fazer uma complementação ali nos estudos ambientais, o 

Gonçalves, o seu Arthur, o Rubens que está ali, costuma dizer que semana sim semana não 

praticamente a gente está em Witmarsum. É uma colônia que a gente visita, toda a nossa equipe 

do fundiário semanalmente, para várias atividades. Inclusive lazer, como falou o Rubens, a gente 

tem visitado para ir aos restaurantes e aproveitar o polo turístico. Sobre o imposto de renda, o 

valor recebido é com caráter de indenização. O fato gerador de imposto de renda é acréscimo 

de renda, a indenização recompõe o patrimônio, então ela não gera um acréscimo de renda. Por 

isso, não incide sobre esse valor, o imposto de renda, nem na desapropriação, nem na instituição 

de servidão. Então asseguramos que sobre esse valor, em regra, não deverá ser cobrado imposto 

de renda.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, Pastor? Próxima pergunta, temos mais duas perguntas aqui, 

Rogério Falcão. É lá de Felpudo, Campo Largo.  

Rogério Falcão:  Boa noite. Primeiro eu gostaria de me solidarizar com o pessoal da Witmarsum, 

e contar para eles que na minha área já passam algumas torres, que há chiado sim, incomoda 

bastante, não é só quando chove, mas quando dá neblina, dá barulho. Conto para vocês também 

que na minha área, quarta-feira o helicóptero das empresas fez vistoria, ele passou superbaixo, 

eu que crio gado e carneiros, todos correram de medo, o helicóptero passando muito baixo, isso 

tudo vem a afetar os animais também. Então é um estudo que vocês têm que colocar, porque 

haviam animais lá, quem cria sabe, todos saíram correndo e assusta realmente. Meu caseiro 

ficou preocupado, por que achou que iria levantar o telhado da casa, de tão baixo que passou o 

helicóptero. Segundo aspecto é que em 2017 eu proibi um caminhão de entrar na minha área e 

fazer a poda das árvores. Disse a eles que só poderiam podar se eu estivesse junto. Era uma 

nascente da água e nas vizinhanças todas eles podaram o excesso, eu acompanhei e fiquei 

gritando para ele “pare, pare que já está bom”. Ok. Em 2018, eu não estava na propriedade, ele 

veio. Até agora não cresceram as árvores de tão baixo que eles podaram. O IAP não faz nenhuma 

análise disso, deveria estar lá acompanhando, o caminhão deveria estar portando uma 

autorização ou com um fiscal do IAP para poder fazer essa avaliação. É um registro que eu 

gostaria que vocês fizessem. Quanto ao questionamento, essa informação toda da audiência 

hoje para mim foi uma surpresa, ela veio via “Whats”, um monte de pessoa saiu do grupo, outras 

perguntaram o que é isso, ninguém respondeu, meus vizinhos todos lá que são afetados 

ninguém está sabendo, conversei com eles pelo “Whatsapp” agora a pouco, “o que houve? ”, 

“não estou sabendo de nada”. Haverá uma outra audiência? Vocês vão repetir isso? Tem muita 

gente que não está sabendo hoje disso aqui. Essa informação não chegou a todos. Vocês 

comentaram que as duas linhas de alta tensão devem estar distantes entre 5 km uma da outra, 

na minha área não vai dar essa distância, vai ser bem menor essa distância. Vejam bem, eu já 

tenho uma passando nesse sentido, vem outra passando nesse sentido, e terei outra a 600, 500 

metros, quer dizer, quem é que vai querer comparar minha propriedade no futuro. Essa 

indenização, como foi comentado agora a pouco, é uma indenização fixa, para agora, nesse 

momento. E a valorização da nossa área futura? A nossa depreciação da nossa área futura 

alguém pensa? O governo vem e diz “é para um bem geral, é para energia elétrica”, a energia 

elétrica no país não tem baixado. Mas para nós, vem uma indenização única. Um valor que eles 



calculam baseado nos cálculos deles. Até hoje eu não tive o contato, foram inúmeras vezes na 

minha propriedade, mas eu proprietário nunca tive o contato com alguém. Eu hoje que fiquei 

sabendo que a empresa Engie é responsável. Até então, preenchi um formulário autorizando o 

estudo e depois ninguém mais entrou em contato. Deixei meu telefone lá. Pedi para o cara, disse 

assim “me comuniquem toda visita”. Então aqui é mais um desabafo do que perguntas. 

Obrigado. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Muitas informações na sua fala, e eu vou tentar responder pelo 

menos parte dela. O senhor mencionou que as linhas têm que estar distantes 5 km, na verdade 

esta é a distância que tem que acontecer em mais de 80% do trajeto das duas linhas estamos 

entregando. Então as duas linhas partem de Ponta Grossa e chegam a Bateias, então essas duas 

linhas precisam estar em 80% de seus traçados distantes 5 km no mínimo. Isso é um requisito 

da ANEEL. Em relação a outras linhas nós não teríamos como manter a distância de 5 km para 

todas as linhas e tem uma natural convergência para a subestação, nas duas subestações, então 

próximo das subestações têm sim muitas linhas, isso é inevitável, isso é em função do local que 

se escolheu para a subestação. Nós lamentamos do ocorrido com o helicóptero, não somos 

infalíveis. Viemos aqui com toda a transparência e eu acho que a riqueza de momentos como 

esse é a oportunidade de ouvir a perspectiva de vocês e mostrar a nossa, naturalmente uma 

simetria muito grande, nós acostumados a empreendimento desse porte, acostumados a 

implantar linhas de transmissão e empreendimentos de geração, nós viemos com muita 

naturalidade compreender o ponto de vista e as preocupações de vocês é um dos objetivos 

desse dia, não é só aqui que faremos isso como já foi dito inúmeras vezes. Mas é importante, há 

perspectivas bem próprias como a sua, colocadas nessa noite, as comunidades e organizações 

que nós não conhecíamos, apesar que todos os esforços que nós fazemos, os estudos formais e 

para além desses estudos formais, há uma riqueza que é mostrada nessa noite que nos ajudará, 

que nos aproximará. A operação da linha tem seus inconvenientes, reconhecemos isso, a 

implantação eu diria que é a fase mais crítica, a comunicação é sempre um desafio que nós 

temos, especialmente em momentos como esse, apesar de todas as medidas que nós tomamos 

na divulgação que é feita, ás vezes individualmente, agora a gente usa os grupos de Whatsapp 

como um meio até novo para nós, ás vezes ela pode não alcançar todas as pessoas, mas pode 

haver que diante de uma solicitação, uma reunião específica com um grupo de pessoas. Nós 

somos por conceito uma empresa transparente, e prestar informações sobre o 

empreendimento é uma das nossas obrigações, se o senhor julgar necessário que nós nos 

desloquemos até um determinado local para esclarecer, nós o faremos, não tenha dúvida disso.  

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Só complementar a sua resposta, que já foi bem completa. 

Assim como se o senhor preferir, nós temos escritórios aqui em Ponta Grossa, também podemos 

recebê-lo em nosso escritório como ficar melhor. O Leandro até comentou que a utilização do 

Whatsapp é uma ferramenta recente, ela foi utilizada como um fator adicional para tentar 

também abranger ao máximo de pessoas possíveis, já que ela é uma ferramenta utilizada por 

muitas pessoas. Mas além disso, na organização da audiência pública ela seguiu os ritos das 

normativas legais, nós utilizamos além da ferramenta do Whatsapp, o rádio, carros de som, 

anexamos cartazes informativos em vários pontos, postos de saúde, prefeituras, 

supermercados, enfim, tentamos justamente abranger o máximo possível da população. E a 

questão do Whatsapp foi uma ferramenta adicional que utilizamos também para tentar atingir 

ao máximo de pessoas possíveis.  



Jean Carlos Helferich (IAP): Seu Rogério só em relação as podas, as concessionárias recebem 

uma autorização, uma licença específica para esse tipo de atividade. Então é interessante que 

quando a concessionária venha fazer esse tipo de poda que apresente essa autorização, e 

quando observar uma situação semelhante o senhor pode fazer uma, não uma denúncia, mas 

um comunicado ao IAP, por que todas as boas práticas do trabalho são colocadas como 

condicionantes para a emissão dessa licença.  

Rogério Falcão: Nas duas vezes que apareceram não tinham licença nenhuma.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Em relação ao helicóptero a gente pede desculpa também, porque 

na semana quando foi feita a vistoria as condições do tempo não eram muito boas, então nuvens 

muito baixas, então foi bem exaustivo a questão das vistorias, que foi feita ali terrestre. Então a 

condição do tempo é que não ajudou muito, se fosse feita nesta semana, talvez seria uma outra 

situação.  

Rogério Falcão: O pessoal da Witmarsum que tem gado, que é um animal mais sensível (...).  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Deem licença para fazer só mais um acréscimo na sua pergunta. 

Tem um cuidado no projeto dessa linha que precisa ser destacada, a supressão de vegetação vai 

ser muito restrita. Na maioria dos casos, os cabos condutores estarão acima da vegetação. Na 

grande maioria dos casos, a supressão vai ser na base da torre para executá-la, e vai haver 

também um caminho de acesso estreito, de quatro a cinco metros, para passagem dos carros. 

Foi um estudo longo, analisado em detalhes pelo IAP, para evitar tanto a supressão quanto todos 

os transtornos intrínsecos que podem ser ocasionados.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Próxima e última pergunta é do Lineu Salgado Filho, que reside lá 

em Palmeira.  

Lineu Salgado Filho: Quero ser um pouco sucinto porque eu sou o último, mas nem por isso não 

é tão importante, principalmente para o senhor. Eu estou discutindo, no bom sentido, com o 

pessoal da Avalicon, que foram quatro vezes lá em casa, eu proibi, desde o primeiro momento, 

de entrarem na minha propriedade enquanto não acertássemos alguns setores. Primeiro, a 

indenização. Em minha área vai passar 03 torres, numa área, e em outra área outra torre. Nessa 

área vai cruzar 870 metros linear às 03 torres. São 5,2 hectares no meio da colônia do lado, que 

muitos conhecem, altamente produtiva (...) eu gostaria que quando vocês fizessem a avaliação 

pegassem os corretores lá da região de Palmeira, que tem 10, 11 corretores, e avaliassem o valor 

real do terreno. Lá está em torno de 200 mil alqueires, ou praticamente 80 mil reais o hectare. 

Nos 5,2 hectares estão me fazendo uma avaliação de 85 mil reais. Tem cabimento? E é altamente 

produtiva a minha área lá. Esta é uma indignação que eu não deixei por que eu não quero que 

entre sem eu acertar, por que depois que eu acertar acontece o mesmo com o nosso amigo ali, 

depois você não consegue falar mais com ninguém. Falei e disse, estou negociando. Está aqui o 

pessoal que foram lá várias vezes, desde o primeiro, seu Paulo, e ele sabe disso, só não entra. 

Tudo bem, está bacana, não entraram. Surpresa minha, eu negociando depois da quarta reunião 

com eles, uma semana antes, na outra semana o oficial de justiça de Palmeira vem na minha 

casa com o representante da Avalicon, eu olhei para a cara dele e perguntei para ele, e está aqui 

na minha frente, “é justo o que você está fazendo comigo? ”, “eu sou mandado”. Por que nós 

estávamos conversando, não é Samuel? Com uma posse liminar, com emissão de posse 

provisória, de 100 dias, a partir do dia 29. Até aí eu concordo com o senhor, só que uma semana 

antes eu proibi de entrar na minha propriedade e entraram pelo fundo da minha propriedade. 



Com quem que eu tenho que falar? Com quem que eu tenho que falar? Eu queria falar com 

alguém da Engie. Por isso que eu fiquei de missão lá. E aquela hora eu brinquei, até quando eu 

vou ter que aguentar. Por que eu não tinha dado autorização de entrada, e mesmo assim 

entraram na minha propriedade. Por que só tem uma entrada na minha propriedade, e é 

propriedade particular. Não tem outra entrada para você entrar, a não ser que você pegue o 

vizinho, pule a cerca e entre na minha propriedade. E entraram, uma semana antes, uma semana 

depois eu estou com uma posse aqui que eu tenho 100 dias, desses 100 dias se eu não deixar 

entrar eu pago 500 R$ por dia. Eu fiz as contas e dá 50 mil, que em 100 dias vocês vão levar se 

eu não deixar. Eu autorizei meus funcionários a deixarem entrar, a partir dessa posse, só que 

tem um problema, que é muito mais sério, na minha propriedade foram várias vezes, passa na 

frente da BR, todo mundo passa conhece o fulano lá, eu moro no meio. Eu tenho meu barracão 

fechado, a minha propriedade é fechada, eu já sofri 7 assaltos, minha filha ficou sequestrada 

quase 10 horas dentro, eu tive que tirar todo mundo de dentro da minha propriedade. Hoje eu 

tenho polícia, tenho alarme, tenho câmera, tenho monitoramento do pessoal que me dá 

assistência à noite, por que eu não quero deixar nenhum funcionário dentro da minha 

propriedade. Minha propriedade abre geralmente às 8 e às 5 horas vai embora. Se eu deixar, eu 

vou ter que esperar alguém sair? Ou vocês chegam lá algum dia. . Eu não tenho uma propriedade 

para começo, eu tenho quatro. Então se você for essa semana lá não vai ter ninguém lá, nós 

estamos plantando em outra propriedade. Então, vai estar fechado e eu não deixei o senhor 

entrar. Você vai me fazer um auto que eu vou ter que pagar 500 R$, mas eu não tenho que ficar 

esperando o dia que o senhor vai lá, tenho? Essa é uma pergunta difícil, o senhor que usar a 

minha (trecho inaudível), vocês querem uma indenização, me desculpem a franqueza, eu acho 

irrisória, falei para o pessoal, pedi para perguntarem (...) até o oficial de justiça estava lá aquele 

dia eu perguntei, sem saber ele falou quanto que vale uma área ali. Então é uma coisa difícil, por 

que eu estou sendo empurrado para um matadouro, e eu não quero, e vou ser morto, do jeito 

que quiserem. É justo? Eu pago meus impostos (...) bem no primeiro dia, me corrige a palavra 

se eu mentir, eu sei que essa luta está perdida, eu sei que é importante, e quero que seja, e tem 

que passar, mas vamos ser conscientes como foi o pessoal da Witmarsum, eu brigo sozinho. E 

das três torres, o pior, é que uma ao invés de ficar na divisa, ela passa a 10 metros da divisa, põe 

na divisa. Aliás, me corrige, eu não estou pedindo para passar para o vizinho, por que ela passa 

por cima de 02 propriedades, na minha eu sou premiado, ganhei 03, Megasena, mas o problema 

é que ela passa na divisa com 10 metros para frente no meu terreno, porque não foi bem na 

minha divisa? Meu pulverizador dá 30 metros, pedi para eles reduzirem, eu não consigo passar 

por trás, eu vou perder não só aquele pedaço dos 60 metros. Então você põe na divisa, eu 

consigo até dar uma contornada e ir embora. E uma, eu vou ter que saber que vai estar no meio 

do brio. A outra do outro lado, a mesma coisa, chega no final da área que eu planto, ao invés de 

jogar 10 metros para frente, não, puxaram 10 metros para dentro da área agricultável. A minha 

propriedade não tem só os 870 metros, ela tem mais de 1500 metros para baixo. E dava para 

colocar um pouquinho mais para frente. Outro problema mais sério que eu tenho é que eu uso 

aviação, pulverização por aviação de vez enquanto, na minha propriedade. Como é que eu vou 

usar, e se o avião cair lá e se derrubar as suas torres, quem que vai ser pago, eu ou é você que 

vai pagar a indenização. É uma pergunta difícil, o cara vai lá (...) sabemos que cai vários aviões, 

eu a partir de agora não vou poder pulverizar meus 200 hectares lá por que eu tenho uma torre 

no meio. São considerações que me deixa chateado, porque eu sou um cara que sou muito 

tranquilo na vida, sou muito resolvido, mas quando acho que há justiça, eu não estou tendo 



justiça com a Avalicon e agora com a Engie, por que eu tive uma intimação de vocês, aonde nós 

estávamos conversando, nós estávamos negociando, e continuamos negociando, mesmo sendo 

intimado. E o meu oficial de justiça chegou lá em casa sexta-feira, dia 25, dia 29 (Trecho 

inaudível) me dá aqui que eu vou levar embora. Não concordo, não concordo mesmo, por que 

nós estávamos negociando, não precisava de uma atitude dessa. Agora como é que eu faço para 

receber os meus direitos se alguém entrou na minha propriedade sem autorização uma semana 

antes, e não foi uma caminhonete, foi duas. É difícil, o senhor está aqui para tentar ajustar, ser 

transparente, eu estou sendo muito transparente com o senhor. Desculpe se eu me altero é por 

que eu sou meio nervoso, que nem diz o nosso amigo. Mas eu não gosto de coisas erradas, e 

desde o primeiro dia atendi todos eles bem, e todos eles que estão aqui, tem três, quatro já são 

vizinhos, claro que ás vezes eu não posso atender por que eu viajo muito, eu sou uma pessoa 

que tenho outros empreendimentos em outras cidades, eu não tenho que ficar à disposição. 

Mas eu só proibi de fazer por causa de acertar, acertar no ponto das torres. Por que eu sei que 

pode mudar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Eu fiz esse pedido faz uns 20 dias 

para alterar, eu não quero que tire da minha propriedade e ponha no vizinho, se eu fui premiado 

e Deus quis que fosse ali então que fique. Mas, põe na divisa ali, eu chego ali eu contorno a 

torre, eu não consigo passar por trás, o meu pulverizador é grande, é 30 metros a barra, tem 10 

metros como é que eu vou passar por trás. Eu vou passar por cima do terreno do vizinho? Por 

cima do mato do vizinho? É complicado. Eu vou levantar a barra? É complicado. Então eu tenho 

esses problemas, que eu gostaria que o senhor (Trecho inaudível). O meu problema é que 

simplesmente, eu acho que tem que ter uma conversa mais clara. E eu falei para eles “eu quero 

falar com quem manda”, no caso estou aqui. O senhor manda, eu quero falar com o senhor. Por 

isso me desculpe os outros, eu não estou dando olhares para os senhores porque quem manda 

está aqui e hoje eu fiquei satisfeito quando cheguei aqui. Até nós estávamos marcando uma 

audiência com o pessoal lá, eles marcando no Whatsapp essa reunião aqui e eu não podia, eu 

falei para eles “não, eu estou em uma audiência pública”. Só vim eu. Aliás, o meu cunhado, o zé 

Bordião, como todo mundo conhece, família Bordião e Cometo, tem uma chacrinha, há uns dois 

meses atrás puseram um (...) como vocês chamam, um cavalete, sei lá, uma demarcação da 

torre, bandeira, para não falar o termo errado, puseram na divisa. Vinte, trinta dias depois a 

bandeira andou, por intermédio de vocês, 10 metros para dentro, eu estou mentindo? 

Comentei, é fato alterou o traçado, o traçado de vocês tenho algumas informações, já passou 

de décimas segundas alterações pequenas, não sei até quando vamos ter que alterar, porque 

agora vão ter que alterar para a Witmarsum todo o traçado de novo, pelo jeito, e deve, eu acho 

que deve, por que vamos fazer um bem para a comunidade, vamos tentar amenizar um pouco. 

O meu problema são dois, simples, três, é tentar puxar a torre um pouquinho para cá ou um 

pouquinho para lá, que são poucos metros, aí pelo menos ao chegar ali eu vou desviar elas. Não 

vou precisar ter como passar por trás por que é muito perto, se ela ficasse lá no meio (...) uma 

vai ficar, uma vai ser a premiada. A indenização, que eu acho que vocês deveriam pelo menos 

pensar e pegar as corretoras de Palmeira lá e fazer uma enquete, fazer uma média, por que esse 

valor aí, não existe esse valor que eu acho uma terra dos Witmarsum e do lado, valendo ali 10 

ou 12 mil reais o hectare. Não existe, nem em Marte se paga isso. Terra agricultável, sei que é 

importante ser agricultável para passar as torres, não estou falando dessas, tem a outra que eu 

não vou falar que é em outra área minha, que está lá no meio do mato então nem falo da outra, 

por que a outra é só um mato de uma reserva que está lá, que passa em um canto só que vai 

tirar um pedacinho. São quatro torres. E também, o meu problema vai ser quando vocês 



entrarem lá, é que horas que vão entrar e que horas que vão sair, por que eu não vou ficar 

aguardando. Outro problema, minha área, vão entrar 1500 metros dentro da minha 

propriedade, eu não tenho cascalho, não tenho nada, choveu, não sai nada lá de baixo. Vai ficar 

encalhado. Vão sair e vão estragar a minha estrada, quem vai pagar? Eu não saio, se alguém 

passa na minha fazenda e vê volta e meia, quem olha lá que vai para Ponta Grossa olha lá, a 

minha fazenda está lá as máquinas, os caminhões, estão tudo parado. Choveu, somente sai uma 

caminhonete para o pessoal, enquanto não secar não sai. E outra, vão chegar e vão dar com os 

burros n’água, por que tem dias que eu não estou lá. Eu tenho acesso às outras 04 propriedades. 

Ali é só uma sede minha e eu não posso deixar aberto. Já sofri 06 assaltos (...) 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, seu tempo já está quase exaurindo (...). 

Lineu Salgado Filho: Mas eu continuarei só mais um minuto, por que eu aguentei aqui, desculpe 

meus companheiros, 3 horas e meia, e eu só tenho um de Palmeira, o resto só o município de 

Palmeira. Mas vamos dizer assim, eu concordo com o senhor, só que eu quero dizer é que está 

bem para ele, eu quero que o senhor veja que o meu problema, como é que nós vamos resolver, 

por que se amanhã ou depois vier uma ordem de vocês e eu ter que pagar por eu não ter dado 

acesso, eu liberei o acesso lá, mas dentro do horário em que nós estivermos na fazenda (...).  

Jean Carlos Helferich (IAP): Em relação a audiência pública de ontem em Ponta Grossa, a 

presença (...). 

Lineu Salgado Filho: Não foi sabido. Comentei hoje (...). 

Jean Carlos Helferich (IAP): Posso continuar? A presença dos proprietários de Palmeira foi bem 

expressiva (...). 

Lineu Salgado Filho: Eu não sei por que só recebi daqui, por que eu não tinha ido lá. Até 

comentei por que eu paguei mais para vir aqui, dois pedágios, andei 60 km a mais meu risco é 

maior, comentei na chegada aqui com alguns (...) eu achei que se soubesse que era lá ontem eu 

tinha ido lá.  

Jean Carlos Helferich (IAP): A sua manifestação está registrada em vídeo, depois vai ser 

registrada também na degravação, e vai fazer parte do licenciamento ambiental.  

Lineu Salgado Filho: Eu esqueci seu nome (...) Obrigado Leandro, quero ouvi-lo, Leandro.  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Que responsabilidade me atribuiu. Pelo menos uma parte dela, 

uma parte das suas colocações eu respondo, para algumas eu vou pedir ajuda para os meus 

colegas. Cito inclusive a presença da construtora aqui, há aqui representantes da Tabocas, com 

vocês eu compartilho um dos pedidos desse senhor que é avaliar se é possível fazer pequenos 

ajustes no eixo na alocação das torres, embora eu conheço a dificuldade intrínseca desse pedido. 

Vou fazer um esforço para ver se lembro de tudo. Primeiro, entrada sem autorização, nenhuma 

pessoa, nenhuma empresa a serviço da Engie está autorizada a entrar no imóvel sem 

autorização, se o fizeram, falharam. Nós haveremos de reforçar esse pedido e isso não deve 

acontecer mais, isso não é algo aceitável para nós. Isso é uma atitude completamente 

incompatível com o que nós pregamos. Segundo, indenização da servidão. Como o Krieger 

colocou aqui na apresentação, tudo começa com uma pesquisa de mercado, então 

provavelmente essa consulta que o senhor sugeriu a corretores foi feita. Ocorre que a servidão 

não é uma transferência de titularidade daquela faixa, a servidão impõe restrições ao uso da 



faixa, e a indenização é proporcional a restrição imposta, então nós, em quase todos os casos, 

pagamos uma parcela do valor da terra, não integralmente. Só se paga integralmente em uma 

situação muito atípica, quando tem, por exemplo, uma inviabilidade total do imóvel, o que pelas 

proporções que o senhor mencionou, não é o caso. Essa precificação toda é feita pela empresa 

que foi contratada, ela deve ser apresentada ao senhor em detalhes, quais foram os valores de 

referência, qual foi o valor da terra noa considerado e qual foi o princípio de servidão aplicado 

para o caso específico. É obrigação da empresa, eu tenho certeza que é natural para eles fazerem 

essa apresentação. A emissão da posse. O Krieger também falou aqui que esses sistemas de 

transmissão que nós construiremos são muito importantes para o estado, e parte deles deveria 

estar pronta e operando em janeiro de 2018. Então já há uma deficiência reconhecida que 

deveria ter sido suprida. Nós firmamos o contrato de concessão em março com o compromisso 

de executar essas obras em um prazo de 60 meses, mas pretendemos terminá-las com 18 meses 

de antecedência. Por entendemos que isso é bom para a companhia, mas é muito melhor para 

o sistema elétrico do estado do Paraná. Para cumprir esse prazo nós temos que cumprir algumas 

etapas também mencionadas. Uma delas são os estudos, estudos topográficos, geológicos, 

estudos de caráter ambiental, então tem prazos para fazermos isso. Infelizmente nós não 

podemos esperar a conclusão do processo de negociação para adentrar na propriedade. E como 

nós somos, nesse caso específico, é uma empresa privada, mas que atua em nome do governo 

federal, que atua como concessionária, nos foi assegurado o direito de adentrar nos imóveis 

para fazer esses estudos. Muito antes da construção das linhas, a gente precisa de subsídios 

para desenvolver o projeto. Até porque, alguns desses subsídios vão ser necessários para 

comprovar a viabilidade ambiental, parte das informações que nós precisamos para demonstrar 

para o órgão licenciador que é razoável esse empreendimento no local que nós o propomos. 

Então está emissão que foi dada temporária, infelizmente nós temos que lançar a mão dela para 

pode cumprir o prazo que o governo federal nos atribuiu, e pensando no benefício do estado do 

Paraná.  

Lineu Salgado Filho: Eu já falei que dá para entrar, eu só quero saber se chegar lá e eu não 

estiver lá.  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Em relação (...). 

Lineu Salgado Filho: Vocês vão achar que eu não quero (....). Já autorizei, já falei para o Samuel 

e já falei para o meu funcionário. Só que tem que ser no horário e nos dias que nós estamos lá.  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Ok. Extrapolando esse seu caso, para o caso mais coletivo, nós 

não podemos ficar restritos ao atravessarmos 2300 propriedades à presença do proprietário. 

Então o que nós faremos ao longo do tempo é pactuar alguns meios para que nós consigamos 

entrar sem desrespeitar as orientações do proprietário, por exemplo, dois cadeados, existem 

formas simples para garantir o ingresso, a evolução das obras, e as peculiaridades de cada 

imóvel e as preferências de cada proprietário. Existem meios para isso. A Tabocas está aqui, 

repito, e vai entrar para construir a linha. Certamente, por ser uma das maiores empresas do 

país em execução de linhas, está muito afeita para lidar com essas situações, com essas 

restrições e respeitará aquilo que foi acordado com os proprietários. Mas por favor, lembrem-

se, é um empreendimento de utilidade pública, que vem prestar um serviço para o estado do 

Paraná, que tem uma abrangência regional. O Krieger mostrou, desde Guarapuava, Ivaiporã, São 

Mateus, são 1000 quilômetros de linha que vão reforçar a prestação de serviço essencial. O que 



faríamos nós sem energia nos dias atuais. Então, tem um cuidado, que foi tomado ao longo de 

todo o projeto, para tentar diminuir o impacto, para tentar evitar a supressão de vegetação, 

para encontrar a melhor solução possível, mas nós dificilmente conseguimos implantar uma 

linha, um conjunto de linhas com essa extensão sem criar alguns obstáculos, sem criar algum 

efeito adverso. Nós estaremos, eu lhes asseguro, sempre abertos a reclamações, nós não somos 

infalíveis, por mais empenho que toda a nossa equipe tenha. Então se houver qualquer 

descompasso ainda daqui para frente pode me procurar, embora não seja tão importante 

quanto o senhor presume que eu seja (...). 

Lineu Salgado Filho: Para mim você é o cara mais importante hoje (...). 

Leandro Magri (ENGIE): (...) feliz, ou infelizmente (...). 

Lineu Salgado Filho: Estava falando com a outra empresa (...).  

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Sim, e tenho enorme responsabilidade por isso, pondero muito 

minhas palavras em função disso, mas tem toda uma equipe que tem igual responsabilidade, 

comprometimento, que vai estar a sua disposição para que episódios como esse, transtornos e 

ingressos não autorizados não aconteçam.  

Bruno Lopes (ENGIE): Neste momento que estão em atividades preliminares de estudos da 

Tabocas considerando toda essa questão da liminar etecetera, é possível que a gente agende 

um horário dentro do seu. 

Lineu Salgado Filho: Não é, é que nessa semana nós não vamos estar na fazenda. Não é que eu 

não quero estar lá, nem vou estar lá. Não posso estar lá. O dia que estiver o pessoal lá, eles vão 

atender, já aconteceu de o pessoal bater lá e eles tão lá. Só que tem dia que eles vão chegar sem 

avisar, porque também não precisa estar me avisando, só que nós vamos ter que achar um jeito 

de não ficar eu dependendo de vocês e vocês de mim. 

Bruno Lopes (ENGIE): Mas nesse momento eu quero dizer só que se o senhor apresentar uma 

data, olha nesta data estará minha equipe na fazenda, a gente programa a atividade na mesma 

data de forma que não lhe cause nenhum transtorno. 

Lineu Salgado Filho: Eu acho que a partir de segunda até sábado eu termino minhas atividades 

fora, e o pessoal, 70% do ano meu pessoal fica na fazenda, mas tem 30% que nós estamos fora. 

Bruno Lopes (ENGIE): Pode entrar em contato direto com a gente, comigo ou com o Gonçalves, 

que a gente vai alinhar uma data que coincida com as suas possibilidades.  

Lineu Salgado Filho: Está liberado, eu só estou dizendo porque daqui a pouco alguém vai lá e eu 

não estou, entendeu? Eu já estou com muito prejuízo, eu não quero mais 500 R$ por dia. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): Mas acho que está bem encaminhado... 

Lineu Salgado Filho: Eu sou um cara da lei, só que achei chato e desumano e deselegante. 

Infelizmente o Samuel foi lá, teve que ir alguém para dizer, eu falei “ é bonito isso, uma semana 

antes nós estamos conversando, vocês virem com uma ação aqui, onde nós estamos negociando 

” não precisava. Precisava de um bom acordo (trecho inaudível) eu sou dessa opinião. 

Karen Cristine Schröder (ENGIE):  Só para concluir também, que houveram outros 

questionamentos que o senhor fez também com relação a pulverização aérea, também é uma 

dúvida que o senhor colocou... 



Lineu Salgado Filho: Não é dúvida, eu vou fazer. Se o avião derrubar uma torre quem que paga? 

Karen Cristine Schröder (ENGIE): É uma dúvida que o senhor colocou e é uma dúvida que outros 

proprietários já colocaram também. Em função disso nós já fizemos consultas inclusive aos 

aeroclubes, das empresas aqui da região, e própria ANAC, e as empresas que executam esse 

serviço aqui na região e nos informaram que já estão acostumados e ajustam seus planos de voo 

em função das linhas de transmissão que existem aqui na região. Então essa preocupação já nos 

foi colocada no passado e a gente já fez essa consulta também as empresas que executam esse 

serviço. 

Lineu Salgado Filho: Eu já sei, eu quero saber se der um problema quem que paga o pato. Eu 

estou usando um equipamento por cima de uma torre, que não é normal, vocês me autorizam 

a usar? A Engie vai me autorizar? Se der alguma zebra eu não vou pagar o pato. Vai que cai um 

avião e derruba uma torre, esse é o detalhe. Fazer eu sei que faz, eu já trabalhei em áreas que 

fez, só que estou dando uma concessão, eu sou responsável, se criar um problema numa torre 

o que acontece? Eu sou um cara que entendo que eu tenho uma responsabilidade, essa é a 

pergunta que eu fiz. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Mas eu acho que a resposta é exatamente responsabilidade. Se 

nós causarmos algum transtorno ao senhor nós haveremos de ressarci-lo. Se num ato 

descuidado de alguém a seu serviço causar um transtorno para nós, é justo que se cobre um 

ressarcimento. Então a mensagem da Karen é: é possível conciliar pulverização aérea com as 

linhas de transmissão. A ANAC que é a agência nacional que regula essas coisas, atestou, pessoas 

também da região atestaram que é possível fazer isso sim. Mas é preciso fazer com cuidado, 

como uma série de outras coisas que se pode fazer embaixo da linha inclusive, mas que exigem 

cuidados especiais. E é justamente em função desses incômodos, dessas restrições que se 

indeniza, que se procura ressarcir os prejuízos e incômodos causados. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, agradecemos a sua participação. 

Lineu Salgado Filho: Tranquilo, é só numa eventualidade, que aconteça um desastre, ele está 

fazendo um serviço para mim e daqui a pouco eu vou ter que pagar um mico que eu não queria, 

é só isso. Por isso que eu pus a aviação, eu uso, não é normal, mas uma vez por ano, as vezes 

duas, eu uso. Obrigado. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Ok, muito obrigado. Nós temos ainda uma última pergunta, 

rapidamente se puder... 

Wagner: Rapidinho, não é uma pergunta é só para efetivar falei com o departamento de 

engenharia... 

Jean Carlos Helferich (IAP): Seu nome, por favor? 

Wagner: Wagner, desculpe. Sou um dos proprietários e sou administrar do aero parque Aldeia 

da serra que é localizado na colônia de Witmarsum. Falei com o departamento de engenharia, 

falei com o departamento fundiário e só reafirmar que nós estamos legalmente instalados, 

desde 2015. Registrados, homologados não é a palavra certa, a palavra certa é registrado desde 

2017. Nós temos um plano básico de zona de proteção de aeródromo registrado, publicado em 

diário oficial da união desde 2007, comentei com o departamento de engenharia que 



obviamente pelo que apresentou aqui não é um desenho técnico, nem um projeto, mas me 

parece que a linha de transmissão, a linha de transmissão ao sul é a C2 não é? 

Leandro Marcos Magri (ENGIE):  C1 

Wagner: C1? Ao norte que é a C2? Me parece que a linha de transmissão que passa ao sul, 

invade a nossa zona de proteção de aeródromo, como eu falei, isso a princípio é visual. Então, 

só queria pedir para o pessoal tanto do fundiária, que parece que é o que trata disso, mas 

provavelmente vai recorrer a engenharia, que me encaminhe os projetos da linha para que a 

gente possa confrontar com o plano básico de zona de proteção do aeródromo. Acredito 

também que venha muito de encontro ao pedido da colônia porque o pedido deles é que essa 

linha passe mais ao sul e pelo que eu vi essa linha está dentro da nossa zona de proteção do 

aeródromo. Então a gente tem que dar uma conversada disso só por causa das interferências. 

Eu queria deixar registrado, só que como é uma coisa de extrema importância principalmente 

para nós, uma conversa simples para mim está bom, então só pedi esses 30 segundos para deixar 

registrado. E peço que vocês me enviem então qualquer tipo de projeto, eu sei que vocês 

fizeram obviamente a consulta para o departamento de controle do espaço aéreo, o mesmo que 

fez a nossa homologação da zona de proteção do aeródromo, mas assim, nos enviem para gente 

poder evitar problemas futuros. 

Marcos Krieger (ENGIE): Só para registro também como a gente já havia falado foi feito 

realmente essa consulta junto ao DECEA, tem regras em relação aos pontos de aproximação 

relacionados a aeródromos, algumas situações requerem até adaptação de altura de torre, 

enfim. Então isso a gente já deu entrada no processo junto ao DECEA, eles vão fazer a avaliação. 

O senhor pode ver ali que o aeródromo está considerado nos estudos, então assim que a gente 

também tiver o retorno do DECEA a gente pode também externar para o senhor. E também 

apresentar o projeto, o pessoal do fundiário já pegou o contato para fazer essa conversa. 

Jean Carlos Helferich (IAP): Então encerramos essa etapa da audiência pública, queremos 

agradecer a presença de todos, aos (trecho inaudível) e todos os demais que estão presentes 

aqui e agradecer também a participação de toda a equipe ali, que tentou de uma forma ou de 

outra, solucionar as dúvidas e responder aos questionamentos. 

Platéia (Não identificado): tem um telefone para contato? 

Jean Carlos Helferich (IAP): O telefone para contato da empresa Engie? Tem no site do IAP, tem 

os panfletos ali fora também. Depois pode pegar também o telefone do pessoal. Então 

agradecemos... Pois não? 

Platéia (Não identificado): O e-mail tem que ser em português ou pode ser em inglês, ele veio 

em inglês para mim, porque eu trabalho com Israel. 

Leandro Marcos Magri (ENGIE): Pode ser em inglês sim.  

Jean Carlos Helferich (IAP): Pode ser inglês sim. Agradecemos novamente, um bom retorno a 

todos e declaro por encerrada essa audiência pública. 
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