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O SISTEMA DE TRANSMISSÃO MATA DE SANTA GENEBRA ESTÁ ENERGIZADO

SAIBA MAIS SOBRE OUTROS PROGRAMAS/CAMINHO DA ENERGIA ELÉTRICA/CUIDADO COM  AS 
PIPAS

 TARIFAS DE ENERGIA

A PALAVRA DO PRESIDENTE

Boletim informativo Mata de Santa Genebra

O SISTEMA DE TRANSMISSÃO MATA DE SANTA GENEBRA ESTÁ ENERGIZADO

VAMOS SABER MAIS SOBRE OUTROS PROGRAMAS?

Na fase de operação do empreendimento, será dada continuidade a 8 programas e 2 subprogramas ambientais ao longo dos três primeiros anos, entre 
eles: PICS, PEA e o Programa de Reposição Florestal os quais desenvolverão ações visando à manutenção e sustentabilidade do empreendimento.

SAIBA O CAMINHO DA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ CHEGAR À SUA CASA

A energia elétrica do empreendimento MSG é gerada nas hidrelétricas 
de Belo Monte (Pará), complexo Teles Pires (Mato Grosso e Pará), Santo 
Antônio e Jirau (Rondônia). 

O Sistema de Transmissão Mata de Santa Genebra faz parte do Sistema 
Interligado Nacional (SIN), que é o conjunto de instalações e de equipa-
mentos que possibilitam o suprimento de energia elétrica nas regiões do 
país interligadas eletricamente. Por meio das subestações, a energia é 
transmitida até a rede elétrica do município, distribuindo para o poste e 
finalmente chegando às residências.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é o órgão responsável 
pela coordenação e pelo controle de operação das instalações de gera-
ção e transmissão, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL).

Linha de Transmissão

Usina Hidrelétrica (UHE)

Subestação

CUIDADO COM AS PIPAS

Esse brinquedo tão divertido pode ser perigoso nas proximidades das linhas de transmissão e subesta-
ções. 

As pipas são feitas de diversos materiais e alguns deles são condutores de energia elétrica, como papel 
laminado e plástico. Quando elas ficam presas nos cabos elétricos, podem provocar curto-circuito, in-
terromper o fornecimento de energia elétrica e leva risco de acidentes gravíssimos com quem está 
empinando a pipa, levando até a sua morte. 

Atenção!
Não utilize cerol na linha das pipas ou linha 
chilena, pois além de serem condutores de 

energia, seu uso também  é crime, 
prejudicam a rede elétrica e podem causar 

acidentes graves com ciclistas, 
motociclistas e pedestres.

SOLTE PIPA EM LOCAL ABERTO NUNCA SOLTE PIPA PERTO DA LINHA
DE TRANSMISSÃO OU SUBESTAÇÃO

SE A PIPA ENROSCAR NOS CABOS,
NUNCA TENTE RETIRÁ-LA

TARIFAS DE ENERGIA

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
O Sistema de Bandeiras Tarifárias apresenta as se-
guintes modalidades: verde, amarela e vermelha, 
que indicam se haverá ou não acréscimo no valor 
da energia a ser repassada ao consumidor final, 
em função das condições de geração de eletrici-
dade. Cada modalidade apresenta as característi-
cas descritas a seguir.

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de ener-
gia; a tarifa não sofre nenhum acréscimo.

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis; 
a tarifa sofre acréscimo.

Bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de 
geração; a tarifa sofre acréscimo.

Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais cus-
tosas de geração; a tarifa sofre mais um acréscimo.

As hidroelétricas precisam de água para funcionar, onde 
no período chuvoso elas operam normalmente, porém, 
no período de seca as usinas termoelétricas precisam ser 
acionadas elevando o custo da energia. 

BANDEIRA VERDE BANDEIRA AMARELA BANDEIRA VERMELHA

Hidroelétricas 
operam 

normalmente

Usinas 
térmicas 
ativadas

Usinas 
térmicas 

ativadas e alta 
demanda

DIFERENÇA ENTRE TARIFA CONVENCIONAL E TARIFA BRANCA

A tarifa convencional possui valor único (em R$/kWh) cobrado pela energia consumida em 
todos os dias e em qualquer horário. Já a Tarifa Branca sinaliza aos consumidores a variação do 
valor da energia conforme o dia e a hora do consumo.

A Tarifa Branca varia em três horários: ponta, intermediário e fora ponta. Na ponta e no inter-
mediário, a energia é mais cara. Na fora ponta, é mais barata. Nos feriados nacionais e nos 
finais de semana, o valor é sempre fora ponta.

A Tarifa Branca incentiva alguns consumidores a deslocarem o consumo dos períodos de 
ponta para aqueles em que a distribuição de energia elétrica tem capacidade ociosa.

Após a total integração energética do empreendimento denominado Mata de Santa Genebra Transmissora de Ener-
gia (MSG) no Sistema Interligado Nacional (SIN) em novembro de 2020, iniciamos uma nova fase na vida dessa 
jovem Companhia: a OPERAÇÃO. 

Foi para isso que todas as complicações encontradas desde o início da sua implantação foram combatidas e trans-
postas, as quais posso citar: dificuldades financeiras, embargos jurídicos, roubos e furtos de materiais tanto em 
quantidade quanto em número de vezes, como jamais visto no Brasil. Mas, apesar de todas as dificuldades enfren-
tadas, estamos muito satisfeitos com o desempenho geral de suas instalações, linhas de transmissão e subestações, 
frente ao SIN.
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FIQUE LIGADO!

Os eletrodomésticos, como ar-condicionado, chuveiro elétrico, 
cooktop e geladeira são os que mais consomem energia. Ao comprar 
equipamentos, prefira os que possuam o Selo Procel, que tem como 
objetivo orientar o consumidor no ato da compra, indicando os pro-
dutos que têm mais eficiência energética, qualificando com letras de 
A a G, em que a letra A é a mais eficiente e a G é a menos.
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Indicação da
Eficiência Energética

A PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE, Engº Eletricista JOSÉ JURHOSA JUNIOR

 A MSG, com a finalidade de se aproximar da área de suas operações, transferiu sua sede, 
antes no Rio de Janeiro, para a cidade de Jundiaí em São Paulo. Esta mudança ocorre para 
viabilizar o atendimento das demandas operacionais e socioambientais em busca de uma 
melhoria contínua de seus processos. Desta forma também foram beneficiadas as ativi-
dades de atendimento ao público-alvo, regularização fundiária e acompanhamento das 
atividades de prestadores de serviços.
As instalações do novo escritório encontram-se na Avenida Jundiaí, nº 1.184 - 5º andar - 
Anhangabaú - Jundiaí, SP - CEP: 13.208-053.

A MSG  MUDOU DE ENDEREÇO

Como forma de colaborar com o combate ao COVID-19, onde a principal medida de con-
tenção de infecção humana é o distanciamento social, e ciente de seu papel social, a MSG 
determina que os colaboradores trabalhem em processo de revezamento entre presen-
cial e teletrabalho quando na fase laranja em SP, e na fase vermelha todos os colabora-
dores são direcionados para o teletrabalho, para garantir o bom andamento da transmis-
são de energia para o país e preservar a segurança de todos os envolvidos.
Os atendimentos ao público seguem normalmente por telefone, e-mail e aplicativo de 
mensagem, através dos canais de ouvidoria do empreendimento.

A MSG NO COMBATE AO COVID-19

Esclarecimentos, reclamações, denúncias e elogios sobre a Mata 
de Santa Genebra Transmissão S.A. podem ser feitos nos canais 
de ouvidoria:  

QUEREMOS OUVIR VOCÊ

Linha Verde IBAMA: 0800 61 80 80
Este material informativo foi desenvolvido para o Programa de Interação e Comunicação Social (PICS), definido para a fase de 
operação das Linhas de Transmissão 500 kV Araraquara 2 — Fernão Dias/Araraquara 2 — Itatiba/Itatiba-Bateias e Subestações 
associadas. A realização deste programa de comunicação faz parte das medidas de mitigação para atendimento ao licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo IBAMA. 

ouvidoria@msgtrans.com.br0800 022 0655 +11 91063-1559 (apenas mensagens)

As ligações são gratuitas e podem ser realizadas em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h (horário de Brasília).  
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PROGRAMAS AMBIENTAIS REALIZADOS 
NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Programa de Gestão Ambiental 

Programa de Supressão de Vegetação

Programa de Conservação da Flora

Programa de Reposição Florestal 

Programa de Monitoramento da Flora  

Programa de Monitoramento da Fauna 

Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna

Programa de Prevenção de Acidentes com a Fauna

Plano Ambiental Para Construção

Programa de Recuperação de Feições Erosivas e Áreas Degradadas

Subprograma de Anticolisão da Avifauna 

Subprograma de Monitoramento da Mastofauna, Herpetofauna e Avifauna

Programa de Apoio aos Municípios 

Programa de Instituição da Faixa de Servidão

Programa de Acompanhamento de Processos Minerários

Programa de Preservação de Sítios Paleontológicos

Programa de Interação e Comunicação Social

Programa de Educação Ambiental

Programa de Compensação Ambiental

Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico

Programa de Detecção e Avaliação de Cavidades Naturais Subterrâneas
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O Sistema de Transmissão Mata de Santa 
Genebra (MSG), após ser submetido ao pro-
cesso de licenciamento ambiental pelo Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (IBAMA), adqui-
riu todas as licenças ambientais necessárias 
e está em operação. As linhas de transmis-
são (LTs) foram energizadas separadamen-
te, de acordo com o término da instalação e
autorização do órgão licenciador, sendo a 
primeira LT 500 kV Itatiba – Bateias energi-
zada em fevereiro de 2020 de forma provi-
sória, seguida das LTs 500 kV Araraquara II – 
Itatiba, Araraquara II – Fernão Dias e as Su-
bestações associadas entre os meses de 
março e outubro de 2020. 
Após a liberação da licença de instalação (LI) 
em dezembro de 2015, iniciou-se a fase de 
obras do empreendimento, cuja duração foi 
de aproximadamente 48 meses. Foi instala-
do o total de 1.924 torres de transmissão, 
totalizando 886,44 km de extensão, que 
atravessam 51 municípios dos estados de 
São Paulo e Paraná.
Ainda no período de instalação, com o obje-
tivo de minimizar os impactos ambientais e 
contribuir na preservação da fauna e flora, 
foram executados 20 programas ambien-
tais, tais como:

Programa de Monitoramento da Fauna tem como 
objetivo avaliar o impacto da supressão de vegeta-
ção nativa, para a instalação das torres, na fauna 
nativa da região interceptada, tais como redução do 
número de indivíduos e eventuais mudanças no 
comportamento dos três grupos faunísticos: mas-
tofauna (mamíferos), avifauna (aves) e herpeto-
fauna (répteis e anfíbios).

Programa de Monitoramento da Flora, no qual 
avalia os impactos da implementação da linha de 
transmissão sobre a vegetação nativa, com objetivo 
de identificar e caracterizar possíveis alterações na 
estrutura, composição ou quantidade das espécies 
em decorrência da supressão de vegetação nativa  
para a instalação do empreendimento.

Subprograma de Anticolisão de Avifauna que visa 
avaliar os impactos da LT sobre a avifauna da 
região, no que tange às potencialidades de colisão 
das aves com os cabos, além da eficiência dos sina-
lizadores instalados.  No total foram instalados 704 
sinalizadores para a avifauna, dispostos nas Unida-
des Amostrais pré selecionadas. Estes dispositivos 
visam aumentar a visibilidade dos cabos pelas aves, 
proporcionando a percepção dos mesmos.

Programa de Interação e Comunicação Social 
(PICS) é a criação de um canal de interação e co-
municação contínuo entre o empreendedor e a so-
ciedade, especialmente a população diretamente 
afetada pelo empreendimento, de forma a motivar 
e possibilitar a sua participação nas diferentes fases 
do empreendimento. O PICS, realizou o total de 
nove campanhas de comunicação voltadas para o 
público-alvo. Estima-se que serão executadas 10 
campanhas nos próximos 3 anos.

O Programa de Reposição Florestal (PRF) tem 
como principal objetivo compensar os impactos 
causados na vegetação nativa ocorridos pela im-
plementação e manutenção do Sistema de Trans-
missão Mata de Santa Genebra. Por meio do aten-
dimento às legislações federais, e estaduais relati-
vas à proteção da vegetação, realizar a reposição/-
compensação florestal devida à supressão de indi-
víduos lenhosos nativos.

Programa de Educação Ambiental (PEA), que desenvol-
veu ações nos municípios de Atibaia, Jundiaí e Campo 
Magro, cujas avaliações demonstram-se eficazes, em des-
taque o livro Travihú - nossa gente, nossa história, que 
nasceu do resultado do Projeto de Apoio ao Resgate da 
Cultura Tradicional do Traviú em Jundiaí/SP, reconhecido 
entre as melhores iniciativas de educação ambiental no 
“Fórum Expositor de Programas de Educação Ambiental 
no Licenciamento Ambiental Federal”; e o Programa de 
Educação Ambiental para os Trabalhadores (PEAT), que 
realizou 71 apresentações, e 4.384 trabalhadores foram 
capacitados.
O PEA tem como um dos seus objetivos deixar um legado 
nas comunidades e será executado nos próximos 3 anos 
como continuidade às ações desenvolvidas na fase de ins-
talação da LT. Na cidade de Atibaia/SP, as ações serão de-
senvolvidas na unidade escolar Eva Cordulla Hauer Vallejo, 
com o Projeto Fruto da Terra, e, no estado do Paraná, as 
equipes atuarão na comunidade Agroecológica, no muni-
cípio de Campo Magro, com ações de recuperação de nas-
centes, recuperação de Mata Ciliar e instalações para apro-
veitamento da água de chuva.

Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores

Programa de Educação Ambiental

Geração

Rede Elétrica
do Município

Subestação
Transformadora

(elevadora)
Subestação

Transformadora
(rebaixadora)

Distribuição

Transmissão

Como solicitar a Tarifa Branca? Quando optar pela Tarifa Branca?
O pedido de adesão à Tarifa Branca deverá ser solicitado pelo titular da conta 
de energia. Todos os titulares podem solicitar a Tarifa Branca, exceto da sub-
classe baixa renda da classe residencial, do tipo iluminação pública ou as 
casas que façam uso do sistema de pré-pagamento.

Se o consumidor adotar hábitos que priorizem o uso da energia fora do perí-
odo de ponta, diminuindo fortemente o consumo na ponta e no intermediá-
rio, a opção pela Tarifa Branca oferecerá a oportunidade de reduzir o valor 
pago pela energia consumida (ANEEL).

Qual é a tarifa da minha Casa? 
Convencional, a Tarifa Branca precisa ser solicitada.

TARIFA BRANCA

Santo Antônio e Jirau Teles Pires

Belo Monte

SE Fernão Dias

SE Itatiba

SE Santa Bárbara d’Oeste

SE Bateias

SE Araraquara 2

Essa etapa da MSG, dita fase de OPERAÇÃO, é o que realmente faz com que todo o empreendimento faça jus ao que foi pensado e concebido: transmitir um bloco 
de energia produzido pelos grandes complexos de usinas hidrelétricas situados no Norte do Brasil até o consumidor final, nas regiões Sudeste e Sul do país.
É importante destacar que, nessa fase, será dada continuidade a oito programas e dois subprogramas ambientais ao longo dos três primeiros anos, entre eles: Pro-
grama de Interação e Comunicação Social (PICS), Programa de Educação Ambiental (PEA) e Programa de Reposição Florestal, os quais desenvolverão ações que 
visem à manutenção e sustentabilidade do empreendimento.

Além disso, a MSG, assim como muitas empresas, está sofrendo com as dificuldades impostas pela Covid-19, que se alonga muito além do que os analistas previ-
ram. Mesmo assim, os nossos colaboradores conseguiram desempenhar suas funções com muita competência e dedicação, o que se traduz na normalidade do 
desempenho das atividades finalísticas da Companhia. Deixo aqui o meu agradecimento a todo o corpo técnico da MSG e às empresas parceiras.

Afirmo, ainda, que continuaremos com o forte compromisso materializado pelo contrato de concessão assinado pela MSG com o Poder Concedente: manter 
nossas instalações sempre disponíveis para a transmissão de energia, na busca incessante de apoiar o crescimento do Brasil.


