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Fique ligado! 
Boletim informativo Mata de Santa Genebra

Sistema de Transmissão
MATA DE SANTA GENEBRA

Ministério de
Minas e Energia

4 BOLETIM  INFORMATIVO 

Este material informativo foi desenvolvido para o Programa de Interação 

e Comunicação Social (PICS), defi nido para a Linha de Transmissão 500kV 

Araraquara 2 - Fernão Dias / Araraquara 2 - Itatiba / Itatiba-Bateias. 

“A realização deste programa faz parte das medidas de mitigação exigida 

pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA”.

contato@msgtrans.com.br
Canal da Ouvidoria: 0800 02 20 955  

Linha Verde IBAMA: 0800 61 80 80 

Programas AmbientaisProgramas Ambientais

Os estudos ambientais realizados avaliaram os impactos que poderão acontecer com a  implantação das Linhas de Trans-
missão e Subestações Associadas. 

Em função desses estudos, foram defi nidos 20 Programas Ambientais que contemplam ações para o meio ambiente e à 
população da região, tanto na construção como na fase de operação do empreendimento.

Especial atenção foi dada aos cuidados que deverão ser adotados pelos trabalhadores em relação à população que mora ou 
trabalha nas áreas próximas ao empreendimento.

Para isso, foi elaborado o Código de Conduta dos Trabalhadores, que ressalta os seguintes pontos: 

Respeitar os limites de velocidade no entorno dos canteiros, evitando acidentes.

Manter a área dos canteiros e seu entorno sem lixo e livres de criadouros de mosquitos, evitando dengue e outras doenças.

Respeitar o horário de silêncio.

Para a entrada nas propriedades, os trabalhadores deverão ter a autorização dos proprietários e prestar atenção para 
fechar as porteiras, evitando a saída de animais.

Os trabalhadores deverão cumprir normas de segurança de trabalho e de meio ambiente, atendendo às orientações 
dos órgãos licenciadores e à legislação.

Atenção!
Se você mora próximo 
ao canteiro, atenção à 
sinalizações e cuidado com o 
tráfego de veículos pesados.

Os Programas Ambientais 
estão sendo implantados 
durante a execução das obras.

Fique ligado!

PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Plano 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 Prevenção e Controle de Processos Erosivos

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Programa de Apoio aos Municípios

Programa de Instituição da Faixa de Servidão

Programa de Acompanhamento dos Processos Minerários

Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico

Programa de Detecção e Avaliação de Cavidades Naturais Subterrâneas

Programa de Preservação de Sítios Paleontológicos

Programa de Interação e Comunicação Social

Programa de Educação Ambiental

Programa de Compensação Ambiental

Coordenação: Maria Claudia Kohler
Jornalista Responsável: Josyene Morais - MTB 50682/SP
Textos: Josyene Morais e Maria Claudia Kohler
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O Sistema de Transmissão Mata 
de Santa Genebra (MSG) é uma 
Sociedade de Propósito Especí-
fico (SPE), constituída pelo con-
sórcio formado pela Companhia 
Paranaense de Energia (CO-
PEL) e Furnas Centrais Elétricas 
S.A. para implantar e operar as 
Linhas de Transmissão (LTs) 500 kV 
Araraquara II – Itatiba; Araraquara 
II – Fernão Dias; Itatiba – Bateias; 
Seccionamentos e Subestações 
(SEs) associadas.

As linhas de transmissão da MSG 
irão atravessar 51 municípios, com 
extensão média de 900 km e apro-
ximadamente 1.950 torres dos tipos 
estaiadas e autoportantes.  

As Subestações integrantes deste 
empreendimento são: SE Araraqua-
ra 2, SE Itatiba, SE Santa Barbara 
D´Oeste e SE Fernão Dias, todas no 

estado de São Paulo, e SE Bateias no 
estado do Paraná. Dentre as citadas, 
apenas a SE Fernão Dias, localizada 
no município de Atibaia, será cons-
truída. As demais Subestações cita-
das serão apenas ampliadas.  

A energia produzida pelas Usinas 
Hidrelétricas Santo Antônio, Jirau, 
Belo Monte e do complexo Teles 
Pires, situadas nas regiões Norte e 
Centro Oeste, será transportada por 
meio dessas linhas de transmissão, 
para as subestações que fazem par-
te do Sistema de Transmissão Mata 
de Santa Genebra.

O empreendimento do Sistema de 
Transmissão Mata de Santa Genebra 
é uma obra de utilidade pública de 
grande porte, necessária para re-
forçar o sistema elétrico brasileiro, 
principalmente nos estados de São 
Paulo e Paraná.

O Empreendimento
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Comunicação
Programa de Interação 
e Comunicação Social 
está a todo vapor
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Curiosidade sobre 
o setor elétrico
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Programas 
Ambientais
Especial atenção aos 
cuidados que deverão ser 
adotados pelos trabalhadores. 
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Perfi l
Conheça o Diretor de Meio Ambiente 
e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka. 
Advogado, paranaense e praticante 
de ciclismo, futebol e corridas 
de longa distância.
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O Programa de Interação e Comunica-
ção Social (PICS), parte integrante do 
Plano Básico Ambiental (PBA), do Sis-
tema de Transmissão Mata de Santa 
Genebra, está a todo vapor.

A equipe de Comunicação Social ini-
ciou o trabalho de campo executando 
as Campanhas de Mobilização dos 
Canteiros. A ação teve como fi nalidade 
informar o público alvo sobre o início 
das obras, divulgar o canal de ouvido-
ria e sanar dúvidas da população.

Foram atendidas 71 instituições de Po-
der Público, 109 propriedades do entor-
no, 29 empresas privadas, 10 unidades 
escolares e 02 associações de bairro. O 
público alvo recebeu de maneira satis-
fatória a campanha, com a distribuição 
de folders informativos e cartazes fi xa-
dos em locais de grande circulação.

A campanha voltada para todos os 
proprietários de terras interceptadas 

pelo empreendimento também já co-
meçou. A equipe realiza visitas face 
a face nas propriedades inseridas no 
traçado de toda a linha.

O material informativo entregue abor-
da orientações sobre os cuidados após 
a instalação da faixa servidão, o que 

Campanha do Programa de Interação e Comunicação Social para os Proprietários.

Programa de Interação e Comunicação 
Social está a todo vapor

pode e o que não poder ser feito, além 
de informações referentes a faixa de 
servidão e reserva legal. 

A equipe visita os proprietários, escla-
recendo dúvidas, distribuindo folders 
e fixando cartazes em pontos de cir-
culação da população.

Comunicação 

Curiosidade sobre o setor elétrico

Como a energia chega 
à sua casa?
Dependemos da energia elétrica para 
realizar diversas atividades do nosso 
dia a dia, como uso da internet, com-
putador, assistir televisão, etc. Mas para 
chegar em sua residência, o caminho 
percorrido é longo. Vamos conhecer um 
pouco esse caminho. No Brasil, grande 
parte da eletricidade é produzida pelas 

Usinas Hidrelétricas, gerando energia 
através da movimentação das águas.
Dentre as etapas da produção de ener-
gia, o primeiro passo é girar as turbi-
nas das usinas, onde um grande sis-
tema de hélices acionam os geradores 
transformando a energia mecânica em 
energia elétrica.
O Brasil aproveita sua grande quanti-
dade de rios como solução mais eco-
nômica para fazer girar as turbinas das 

águas controlada pela barragem ou re-
presa. A água desce por tubos, giran-
do o sistema de hélices e acionando 
os geradores que produzem a energia 
elétrica através de transformadores. 
Assim, a energia é enviada para os ca-
bos das linhas de transmissão.
A ilustração a seguir mostra as eta-
pas dos sistema elétrico: geração de 
energia, transmissão, distribuição e 
consumo.

Você sabia?

Lago ou rio 
represado

Comporta

Barragem

Gerador
Turbina

Subestação 
Transformadora 

(Elevadora) 

Subestação 
Transformadora 
(Rebaixadora) 

Linha de 
Transmissão 

Rede Elétrica 
do Município 

Padrão
Sua casa

Perfi l

O Sistema de Transmissão Mata de 
Santa Genebra S.A. tem como dire-
tor de Meio Ambiente e Fundiário o Sr. 
Gilmar Schwanka. Nascido no município 
de Curitiba e família  de origem alemã, 

é formado em Direito e especializado 
em Direito Constitucional, Criminal e 
Ambiental. É ainda praticante de espor-
tes como ciclismo, futebol e corridas de 
longa distância.
Profi ssional da Companhia Paranaense 
de Energia (COPEL), trabalhou na em-
presa de 1977 até 2012, atuando em 
diversas áreas relacionadas ao planeja-
mento e construção de usinas hidrelé-
tricas e linhas de transmissão, ocupan-
do cargos gerenciais que possibilitaram 
desenvolver habilidades na gestão de 
processos e de pessoas.
Percebeu a importância das questões 
ambientais já nos anos 80. Participou 
das discussões sobre a elaboração de 
diversas leis em nível estadual e fede-
ral, em especial àquelas voltadas ao 

licenciamento ambiental dos empre-
endimentos de geração e transmissão 
de energia.
O empreendimento da MSG é a princi-
pal expansão prevista para viabilizar a 
transmissão da energia gerada pelos 
novos empreendimentos hidrelétricos 
para os estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Paraná.
Segundo o Sr. Gilmar o maior desafi o do 
empreendimento é “Atender aos diver-
sos contratos, compromissos, acordos 
e condicionantes necessários à cons-
trução e energização da Linha de Trans-
missão da MSG nos prazos contratados, 
sem prejuízo de todas as questões que 
perpassam um empreendimento deste 
porte e de sua importância para o siste-
ma elétrico brasileiro”.

Sr. Gilmar Schwanka, Diretor de Meio Ambiente 
e Fundiário
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