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ALTERNATIVAS PARA SECCIONAMENTO E  
ATERRAMENTO DOS PARREIRAIS PARA A 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE  
TRANSMISSÃO MATA DE SANTA GENEBRA

Tipos de Parreirais existentes na região 
Foi realizado estudo prévio sobre os tipos de parreirais existentes na futura faixa de 

servidão do Sistema de Transmissão Mata de Santa Genebra. 

Em visita a diversos parreirais existentes no município de Jundiaí/SP e região, identi-
ficou-se a utilização dos tipos de parreirais descritos a seguir. 

A Mata de Santa Genebra Transmissão S/A é a empresa responsável pela construção 
e operação do Sistema de Transmissão denominado “LT 500 kV Itatiba - Bateias; LT 500 kV 
Araraquara 2 – Itatiba, LT 500 kV Araraquara 2 – Fernão Dias e Subestações Associadas”.

Esse empreendimento foi projetado com o fim de suprir a demanda de energia elétri-
ca que o desenvolvimento dos estados de São Paulo e Paraná está exigindo. 

Assim sendo, a Mata de Santa Genebra Transmissão S/A é encarregada desse empre-
endimento, em face do Contrato de Concessão nº 01/2014/ANEEL, de serviço público de 
transmissão de energia elétrica, celebrado com a União Federal por intermédio da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 14/05/2014.

O licenciamento ambiental do “Sistema de Transmissão Mata de Santa Genebra” está 
a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBA-
MA) -  PROCESSO nº 02001.000480/2014-38.

A licença Prévia 504/2015, que atesta a viabilidade ambiental do empreendimento, 
foi emitida pelo IBAMA no dia 27 de março de 2015. Devido às discussões realizadas nas 
Audiências Públicas do empreendimento, que ocorreram em dezembro de 2014 e janeiro 
de 2015, com a participação do IBAMA, empreendedor e comunidade foi estabelecida à 
Condicionante 2.8 descrita abaixo:

“Apresentar, quando da solicitação de Licença de Instalação, avaliação de alternati-
vas de cabo para suporte de parreirais, tais como cabo galvanizado encapado e cabo de 
nylon, de forma a atestar qual a alternativa mais viável e segura para os produtores rurais. 
Os produtores rurais diretamente afetados pelo empreendimento no município de Jun-
diaí/SP deverão ser consultados, nesta avaliação, quanto a sua preferência.” 

Dessa forma, com intuito de apresentar os estudos elaborados, até o momento, sobre 
a avaliação de alternativas técnicas de aterramento e seccionamento dos parreirais, rea-
lizados para evitar a sensação de choques elétricos nos produtores de uva, foi elaborado 
o presente material. 
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c) Parreiral com condução em latada.

O sistema de aterramento e demais medidas a serem implementadas nos parreirais com con-
dução em latada deverão ser objeto de análise específica e individualizada. Nesta análise deverão 
ser consideradas as diversas situações existentes entre a LT e os parreirais, suas dimensões e posi-
ção em relação às estruturas do empreendimento.

A figura a seguir exemplifica um sistema de aterramento que pode ser necessário em função 
da proximidade dos parreirais com as estruturas da LT. O arranjo é apenas ilustrativo, pois deve 
ser objeto de avaliação específica. Poderá haver soluções intermediárias ao exemplo apresen-
tado abaixo:

Interligação do sistema de aterramento a instalar à grade de arames do parreiral.

Aterramento com condução enlatada

Segue figura ilustrativa do acessório utilizado para o seccionamento dos fios de arame:

Seccionador Preformado de Cerca - SCM



Exemplo dos seccionamentos dos parreirais em relação à LT.

Seccionamento

Exemplo dos aterramentos dos parreirais 

Aterramento em formato “Y”

b) Parreiral com sistema de condução de manjedoura, com suportes em formato de Y (ver Figuras 3 e 4):

Figura 3 – Parreiral com condução em manjedoura, 
também denominado de parreiral em forma de Y. Nesta 
propriedade visitada, os suportes estavam instalados, mas 
as videiras ainda não estavam sendo sustentadas pelos fios 
(que ainda não estão instalados).

Figura 4 – Parreiral com suporte em forma de Y. Foto 
obtida na internet, de parreiral localizado em Jales/SP, que 
é aqui apresentada apenas para caracterizar este tipo de 
parreiral.

c) Parreiral com condução em latada (similar a um caramanchão; ver Figuras 5 e 6):

Figura 5 – Parreiral com condução em latada (similar a um 
caramanchão).

Figura 6 – Parreiral com condução em latada.

Figura 1 – Parreiral com condução em espaldeira (parreiral 
com suportes do tipo de uma cerca com 3 arames 
dispostos verticalmente).

Figura 2 – Parreiral com condução em espaldeira.

a) Parreiral com sistema de condução denominado de espaldeira  
(a quase totalidade dos parreirais da região é deste tipo; ver Figuras 1 e 2):



Seguem os croquis gerais exemplificando as medidas apresentadas acima:

Exemplo dos seccionamentos dos parreirais em relação à LT.

Seccionamento

Soluções Técnicas para cada tipo de Parreiral:

a) Parreiral com sistema de condução denominado de espaldeira.
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Os parreirais em espaldeira que estiverem instalados no interior da faixa de servidão da LT 500 

kV Itatiba Bateias deverão ser seccionados conforme especificado a seguir:

�� Seccionar os arames nos pontos de cruzamento com os limites da faixa de servidão da LT 500 
kV Itatiba-Bateias (a largura da faixa é de 60 m, sendo 30 m para cada lado do eixo da LT);

�� Internamente à faixa de servidão da LT, os fios deverão ser seccionados em trechos de, no má-
ximo, 30 m de comprimento cada, devendo ser aterrados em seu ponto médio;

�� Os seccionamentos deverão ser feitos em cada um dos fios de uma dada linha do parreiral e 
em um mesmo ponto;

�� Os arames de um dado trecho de seccionamento (que ficam paralelos entre si) deverão ser inter-
conectados somente no ponto de aterramento;

�� O uso de arames revestidos com PVC é recomendado. Entretanto, para os parreirais existentes, 
os arames nus poderão ser substituídos por arames revestidos à medida em que ocorrerem as 
manutenções dos parreirais;

�� A Mata de Santa Genebra se responsabilizará pelo fornecimento dos arames revestidos com PVC, 
acessórios para seccionamento e aterramento e pela execução dos serviços. Para tanto, o pro-
prietário deverá comunicar à empresa a época em que será necessária a manutenção do parrei-
ral. Novos parreirais deverão ser construídos já com a utilização do arame revestido com PVC;

�� Durante a vigência do contrato de concessão entre a MSG e a ANEEL, até 2044, sempre que 
houver necessidade de manutenção nos seccionamentos e/ou aterramentos, o proprietário 
deverá entrar em contato com a Mata de Santa Genebra para agendar a execução do serviço.

Exemplo dos aterramentos dos parreirais. 

Aterramento em espaldeira

b) Parreiral com sistema de condução de manjedoura, com suportes em formato Y.

Os parreirais com sistema de condução de manjedoura que estiverem instalados no interior da 
faixa de servidão da LT 500 kV Itatiba Bateias deverão ser seccionados conforme especificado a seguir: 

�� Seccionar os arames nos pontos de cruzamento com os limites da faixa de servidão da LT 500 
kV Itatiba-Bateias (a largura da faixa é de 60 m, sendo 30 m para cada lado do eixo da LT);

�� Internamente à faixa de servidão da LT, os fios deverão ser seccionados em trechos de, no má-
ximo, 20 m de comprimento cada, devendo ser aterrados em seu ponto médio;

�� Os seccionamentos deverão ser feitos em cada um dos fios de uma dada linha do parreiral e 
em um mesmo ponto;

�� Os arames de um dado trecho de seccionamento (que ficam paralelos entre si) deverão ser inter-
conectados somente no ponto de aterramento;

�� O uso de arames revestidos com PVC é recomendado. Entretanto, para os parreirais existen-
tes, os arames nus poderão ser substituídos por arames revestidos à medida em que ocorre-
rem as manutenções dos parreirais;

�� A Mata de Santa Genebra se responsabilizará pelo fornecimento dos arames revestidos com PVC, 
acessórios para seccionamento e aterramento e pela execução dos serviços. Para tanto, o pro-
prietário deverá comunicar à empresa a época em que será necessária a manutenção do parrei-
ral. Novos parreirais deverão ser construídos já com a utilização do arame revestido com PVC.

�� Durante a vigência do contrato de concessão entre a MSG e a ANEEL, até 2044, sempre que houver 
necessidade de manutenção nos seccionamentos e/ou aterramentos, o proprietário deverá entrar 
em contato com a Mata de Santa Genebra para agendar a execução do serviço.


