
RELATÓRIO PESQUISA - GREENPEACE CURITIBA:  

Devastação do bioma paranaense pela instalação de linhas  

de transmissão de energia elétrica 

 

(Contribuição por Juliana Bomtorin) 

1. Especialistas apontam irregularidades no licenciamento de linhão no Paraná 

Em um painel organizado pelo Observatório da Justiça e Conservação, na terça-feira (30), um grupo de 

especialistas denunciou inúmeras irregularidades nos processos de licenciamento ambiental de um ‘linhão’ de 

energia elétrica que será construído no Paraná. Entre as denúncias está a falta de documentos básicos como o 

Termo de Referência, a falta de transparência do órgão ambiental estadual licenciador e os estudos 

incompletos que não deixam claro quais serão os verdadeiros impactos ambientais e sociais do 

empreendimento, que afetará remanescentes de matas de araucária e campos naturais. 

A equipe técnica escrutinou os processos de licenciamento ambiental dos dois empreendimentos da 

empresa francesa Engie, que correspondem a duas linhas de transmissão no Paraná que se interligam. Uma 

delas, com 331 km, atravessará os municípios de Ivaiporã a Ponta Grossa, e a outra, seguirá de Ponta Grossa 

até o distrito de Bateias, no município de Campo Largo, com 193 km de extensão. Ao todo, as linhas passarão 

pelo território de 16 municípios paranaenses e somarão 524 km. O empreendimento já possui a licença prévia 

e licença de instalação, concedidas pelo Instituto Água e Terra (IAT), antigo Instituto Ambiental do Paraná, 

que é o órgão estadual responsável pelo licenciamento das obras. 

Em reportagem publicada em ((o))eco no dia 17 de junho, foram expostas as denúncias de irregularidades 

na linha que liga Ponta Grossa a Bateias, que passará por cima da Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Escarpa Devoniana e por remanescentes de mata de araucária e campos naturais, uma vegetação nativa 

ameaçada e restrita a fragmentos. 

A análise feita pelos especialistas sobre as duas linhas de transmissão se orientou pela legislação vigente, 

que rege o licenciamento ambiental, e constatou que em ambas houve Estudos de Impacto Ambiental 

incompletos, falta de documentos e de transparência. Um dos principais problemas apontados é que o estudo 

não faz o levantamento real da área de vegetação nativa que será suprimida para instalação das torres de 

transmissão. Primeiro, porque só considera como área de vegetação as zonas de Floresta Ombrófila Mista (que 

corresponde às matas de araucária), ou seja, exclui da equação as áreas de campos nativos e áreas úmidas que 

também estão no caminho do ‘linhão’. Segundo, porque só foi considerado o impacto no traçado das linhas de 

transmissão, ignorando que, para operarem, cada uma das torres precisa ter um acesso aberto, para permitir 

tanto a construção quanto a manutenção depois de instalada a torre. 

 



“As novas estradas vão exigir supressão da vegetação, manutenção, e serão estradas permanentes. Toda 

essa etapa não foi mostrada pelos estudos da Engie. Nos cálculos de supressão da vegetação, essas áreas não 

entram, então esse número é subestimado”, explica o geógrafo Marcelo Hung, um dos pesquisadores que 

analisou o processo da Engie. 

O território florestal desmatado na Área Diretamente Afetada definida pela Engie, sem considerar os 

novos acessos, será de 396 hectares, no trecho entre Ivaiporã e Ponta Grossa, e 42,56 hectares, entre Ponta 

Grossa e Bateias. 

“O tamanho da Área Diretamente Afetada definida pela Engie é de 40 metros para cada lado da linha. 

Mas há torres e linhas em áreas de floresta muito fechadas, onde será preciso fazer a abertura de estradas e 

acessos. Nós fizemos uma projeção, considerando que muitas dessas torres irão necessitar de novas vias de 

acessos, que em alguns casos chega a até 1 km, em traçado reto, que precisará ser aberto para conectar a torre 

a uma estrada já existente”, explica Hung. O total de novas vias pode chegar a até 400 quilômetros nas duas 

linhas de transmissão. “Ou seja, é necessário rever a área de influência considerada no estudo”, pontua 

Marcelo. 

Entender a extensão do impacto das construções é vital, já que as linhas de transmissão afetarão áreas 

importantes para conservação. Além da APA da Escarpa Devoniana, estão na rota do ‘linhão’, a Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Alegrete, a área do Refúgio de Vida Silvestre Rio Tibagi e a área 

prioritária para conservação de Várzeas do Tibagi, que apesar de não ser propriamente uma unidade de 

conservação – pelo menos não ainda – é considerada importantíssima pelo seu papel de conector entre as 

outras áreas naturais e de abrigo para espécies da fauna e flora. Com relação às Áreas de Proteção Permanente 

(APP), também houve um levantamento incompleto, sendo consideradas apenas as margens de rios e não os 

topos de montanha e encostas, que também são classificados como APP. 

O professor de Geografia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Vedor, coordenou a equipe 

técnica que fez o levantamento e pontuou que mesmo com anos de experiência em licenciamento ambiental, 

ainda não havia se deparado “com uma quantidade tão grande de irregularidades e problemas técnicos”. Ele 

explica que os estudos e relatórios de impacto ambiental de empreendimentos grandes como esse levam, 

normalmente, de 12 a 18 meses. O estudo contratado pela Engie foi feito em 6 meses. A empresa responsável 

pelo serviço foi a Geo Consultores Engenharia E Meio Ambiente Ltda. 

“Nunca tinha visto um Estudo de Impacto Ambiental elaborado em 6 meses e com uma equipe tão 

enxuta. Nós questionamos esse atropelo, que acaba inviabilizando o próprio empreendimento. Como é que eu 

vou dimensionar as compensações se eu não sei os reais impactos? Há uma grande fragilidade técnica do 

documento. E a questão não é só como uma multinacional como a Engie faz isso, mas como que o órgão 

licenciador aceita isso. Porque quem dita as regras é o órgão ambiental, no caso o órgão estadual do Paraná”, 

explica o professor. 

“Quando supressão é menor de 50 hectares, não exige anuência do Ibama, porém o impacto com certeza 

será maior que 50 hectares, o que obrigaria o Ibama a atuar”, esclarece Eduardo. O coordenador do 

levantamento aponta ainda que a recomendação do relatório da equipe é refazer os estudos ambientais na 

esfera federal, devido à falta de transparência em âmbito estadual. 

De acordo com o diretor-executivo do Observatório da Justiça e Conservação (OJC), Giem Guimarães, a 

forma como o processo de licenciamento foi feita mostra que não houve nenhuma preocupação concreta em 

entender e minimizar os impactos ambientais do empreendimento. “O que eles priorizaram o tempo todo foi a 

maximização dos ganhos e a redução dos custos, foi escolhido o trecho mais curto entre os pontos para linha e 

até o licenciamento foi feito com o mínimo de pessoas”, pontua. 

Outro dos problemas apontados é que os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) não informam a 

localização das torres, o que inviabiliza entender o verdadeiro impacto que será causado com a instalação 

delas. Além disso, os próprios documentos elaborados pela empresa discordam entre si. Enquanto nos EIAs o 

número de torres em cada linha é de 671 entre Ivaiporã e Ponta Grossa e de 398 até Bateias; nos Relatórios de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA), os números informados são 728 e 418, 

respectivamente. Uma diferença de 77 torres que em momento nenhum é justificada nos documentos. Além 

disso, há uma pequena mudança nos traçados apresentados no documento, o que também não é esclarecido. 



Um impacto que também não é considerado pelos estudos da Engie é como as torres de mais de 20 

metros e as linhas de alta tensão transformarão de forma irreversível a paisagem da Escarpa Devoniana, o que 

pode comprometer o potencial turístico da região. 

“O estudo minimiza esse impacto, dizendo que não vai alterar a paisagem. A linha irá passar pela área 

de maior geodiversidade do estado do Paraná, que abriga vales, cachoeiras, campos naturais, nada disso é 

abordado. A questão é minimizada como se fosse tudo uma grande área rural”, analisa o geógrafo Otacílio 

Paz, que integrou a equipe técnica que analisou o licenciamento. 

Além disso, segundo Otacílio, também são ignorados os impactos em recursos hídricos. Não há 

mapeamento de nascentes nem das áreas alagáveis e dos solos hidromórficos que existem na região. “São 

solos úmidos, sensíveis e nada disso foi abordado e apresentado nos estudos”, acrescenta. O estudo de impacto 

nas cavernas também estava ausente do Estudo de Impacto Ambiental original, mas foi feito de forma 

complementar depois que o Ministério Público Estadual de Ponta Grossa cobrou a Engie do documento. O 

levantamento das cavidades subterrâneas foi feito, mas também de forma incompleta, apenas em um pequeno 

trecho por onde passa o ‘linhão’. 

Os riscos de queda das estruturas das torres em eventos extremos como tempestades, o aumento do risco 

de incêndios florestais com a instalação das linhas de transmissão de energia elétrica e o declínio das 

populações de aves também foram ignorados pelos estudos realizados pela Engie. 

Os empreendimentos contam com um financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) no valor de R$ 1.480.641.000. Com isso em conta, os técnicos analisaram os documentos 

do licenciamento também segundo os critérios do Banco Mundial, já que o BNDES é signatário dos Padrões 

de Desenvolvimento sobre Sustentabilidade Socioambiental da International Finance Corporation (IFC), do 

Banco Mundial, que estabelecem diretrizes de riscos e impactos socioambientais ao responsável pela 

implementação e operação do projeto. Assim como foi na análise do ponto de vista da legislação nacional para 

o licenciamento ambiental, a maioria dos pontos do processo apresentam incompatibilidade ou apenas 

compatibilidade parcial, segundo os critérios do IFC. 

Para além dos impactos ambientais, o relatório apontou também os impactos sócio-econômicos, tanto do 

possível efeito negativo na atividade turística, em razão da transformação brutal da paisagem da Escarpa 

Devoniana, quanto das pequenas propriedades que vivem de culturas diversas e que terão suas capacidades 

produtivas, em alguns casos completamente comprometida. 

 



Juntas, as duas linhas de transmissão passam por 845 propriedades rurais, de acordo com os dados do 

Cadastro Ambiental Rural – e também por 16 comunidades rurais reassentadas, 12 comunidades tradicionais, 

6 comunidades quilombolas reconhecidas e outras 3 ainda não certificadas, além de 3 terras indígenas. 

O processo está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual de Ponta Grossa, que ainda não se 

posicionou publicamente sobre o caso. 

Organizações que participaram da coletiva já se prontificaram a levar o tema à Justiça. “É impressionante 

essa fragilidade técnica desse estudo. Pode contar com a Fundação para judicializar”, afirma o diretor de 

Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mario Mantovani. 

“Esse processo é sintomático. Essa reflexão sobre uma nova estratégia de licenciamento ambiental é 

fundamental. Porque é um empreendimento atrás do outro, não conseguimos ver todos, é um sentimento de 

enxugar gelo. Não é decidir se entrar na Justiça ou não, mas sim quantos processos entrar”, lamenta o 

coordenador do relatório. 

As ameaças à Mata Atlântica no Paraná 

Originalmente, praticamente todo o estado do Paraná era coberto por Mata Atlântica, o equivalente a 

mais de 19 milhões de hectares. Hoje, o estado possui cerca de 2,3 milhões de hectares de áreas de Mata 

Atlântica remanescentes e protegidas pela Lei da Mata Atlântica, o equivalente a 11% do total. 

Historicamente, o estado é um dos que mais desmata o bioma. 

“Nós estamos falando de 11% do estado, incluindo aí os campos naturais, ou seja, você tem aí 89% para 

fazer intervenção, para poder fazer um estudo mais tranquilo e, no entanto, você vai fazer em cima dessas 

áreas, que inclusive são escolhidas para passar esse tipo de coisa porque eles acham que não têm valor, 

afinal ‘é tudo mato’. E o estado reafirma isso, que é o mais cruel do processo. Quem tem a obrigação e o 

dever moral e ético de segurar isso, coloca em risco o DNA natural do estado. É muito crítico”, lamenta o 

diretor da SOS Mata Atlântica. 

A araucária (Araucaria angustifolia), também conhecida como pinheiro-brasileiro, é uma árvore 

protegida por lei, devido ao seu status de ameaçada de extinção. O último levantamento feito sobre a cobertura 

das araucárias, em 2001, estimava em menos de 0,8% as áreas remanescentes de matas de araucárias em bom 

estado de conservação. A condição dos campos naturais, que chegaram a ocupar 13% do estado, é ainda mais 

dramática, com apenas 0,1% de áreas em bom estado de conservação. 

Os primeiros movimentos para instalação das linhas de transmissão já renderam imagens fortes como a 

derrubada de araucárias, algumas delas centenárias, em plena época de reprodução da espécie. Quase 100 

árvores já foram derrubadas e os cortes só começaram. Em um vídeo que circulou nas redes, funcionários 

contratados pela Engie para abrir o caminho para as torres puxam com cabos uma araucária imensa e, em 

menos de um minuto, botam abaixo a árvore.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=mMeZIFbvVnY 

A resposta da Engie: 

((o))eco procurou a Engie para responder sobre as acusações de irregularidades no processo de 

licenciamento ambiental dos empreendimentos. Segue a resposta da empresa: 

“A alegação de que há falhas no processo de licenciamento não é verossímil. O licenciamento ambiental 

conduzido pela Concessionária, com o suporte de consultorias ambientais especializadas no assunto, foi feito 

de forma extremamente profissional, e seguindo estritamente todas as normas técnicas e legais aplicáveis. O 

licenciamento ambiental dos empreendimentos seguiu as determinações da legislação vigente, em especial a 

Resolução CONAMA Nº 001/1986, Resolução CONAMA N° 237/97, Resolução CEMA N°65/2008 e a 

Resolução Estadual Conjunta SEMA/IAP Nº 009/2010. 

De posse do traçado, obteve-se não somente as licenças prévia e de instalação cabíveis do Instituto de 

Água e Terra – IAT, bem como as anuências dos demais órgão anuentes tais como Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI), Fundação Cultural Palmares (FCP), Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), Comando Aéreo Regional (COMAR), Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do 

Paraná (CEPHA), e certidões de uso e ocupação do solo emitidas por todas prefeituras municipais dos 

https://www.youtube.com/watch?v=mMeZIFbvVnY


municípios interceptados pelas linhas de transmissão. 

Importante destacar que, como é determinado pela legislação, os empreendimentos são submetidos ao 

rito de Licenciamento Prévio, de Instalação e de Operação, sendo que em cada etapa destes licenciamentos 

são consideradas diferentes fases de maturidade do projeto, conforme ritos que são usuais e consolidados 

para licenciamentos de linhas de transmissão. Cabe ressaltar, ainda, que todas as solicitações e tratativas 

havidas com o órgão ambiental, e demais intervenientes, foram formalizadas nos processos de licenciamento 

e se deram dentro da mais estrita transparência e conformidade legal. 

Além da contribuição ao desenvolvimento econômico por meio do suprimento de energia, o projeto gera 

múltiplos benefícios nas comunidades locais, como oportunidades de emprego nas áreas de construção civil, 

ambiental, terceiro setor, saúde e segurança do trabalho. Em todas as áreas, há priorização de contratação 

de mão de obra local – atualmente, do total de trabalhadores envolvidos, cerca de 60% são da região. 

Ancorada na experiência adquirida em 22 anos de implantação de projetos de infraestrutura no Brasil, 

bem como no compromisso com a sustentabilidade pela qual é reconhecida globalmente, a ENGIE informa 

que jamais sofreu uma condenação ambiental e reitera sua total abertura ao diálogo com a imprensa e todas 

as demais partes interessadas, a fim de manter a sociedade informada sobre a condução de suas atividades”. 

Fonte:  https://www.oeco.org.br/reportagens/especialistas-apontam-irregularidades-no-licenciamento-de-

linhao-no-parana/ 

 

(Contribuição por Juliana Bomtorin e Ana Falkiewicz) 

2. PLURAL: “Dezenas de araucárias são derrubadas em Campo Largo” - 

09.06.20, por Rafaela Moura 

Empresa de transmissão de energia destruiu 90 árvores nativas. Projeto, ironicamente chamado de Gralha 

Azul, pode ter impacto em áreas de proteção ambiental e reservas particulares no Paraná 

 

Abate de araucárias é proibido por lei, especialmente nos períodos de produção de sementes. Foto: Oruê 

Engelhardt Brasileiro 

https://www.oeco.org.br/reportagens/especialistas-apontam-irregularidades-no-licenciamento-de-linhao-no-parana/
https://www.oeco.org.br/reportagens/especialistas-apontam-irregularidades-no-licenciamento-de-linhao-no-parana/


 

“O supervisor me falou que já abateram muitas araucárias. E cada propriedade é numerada. A nossa é a 

de número 100. Teve lugar em que foram abatidas quase 100 araucárias em uma única propriedade. Já 

pensou?”, indigna-se o agrofloresteiro Leandro Schepiura. 

A fala é recente. O crime, também. Era fim de maio, período de reprodução da semente da árvore-

símbolo do Paraná, quando cerca de 90 araucárias em plena produção foram abatidas em Campo Largo, 

Região Metropolitana de Curitiba.  

O responsável tem nome: Gralha Azul. Não a ave-símbolo do Paraná – uma das espécies dispersoras do 

pinhão – mas o projeto da Engie Ltda. A empresa venceu um leilão federal para a instalação de mais de mil 

quilômetros de linhas de transmissão de energia, passando por 24 municípios paranaenses.  

Leandro foi surpreendido, em 27 de maio, por um cenário de destruição quando chegou na propriedade 

que aluga para plantar alimentos orgânicos. Eram araucárias centenárias estiradas no chão, parte do pomar e 

da horta esmagadas pelo peso dos pinheiros e a cerca viva – que protegia a produção de contaminação pelos 

agrotóxicos dos vizinhos – roçada. 

“Simplesmente, de um dia pro outro, entraram no espaço e derrubaram as araucárias em período de 

produção, sendo que é proibido por lei. E roçaram a cerca-viva, que é uma exigência, porque a gente é 

certificado orgânico. Então, agora estamos correndo o risco de perder o certificado por causa deles”, reclama o 

agricultor. Segundo ele, o dono da área autorizou a entrada dos funcionários da empresa e não avisou os 

arrendatários. 

Vídeo 1: https://youtu.be/yCzTuSemvQU (Leandro Schepiura) 

Vídeo 2: https://youtu.be/PWVVBnbra5E (Leandro Schepiura) 

O projeto Gralha-Azul da Engie Transmissão de Energia recebeu do Instituto Água e Terra (IAT, antigo 

IAP) licença para instalação de um dos trechos da linha de transmissão, entre Bateias e Ponta Grossa, 

passando pelos municípios de Balsa Nova, Campo Largo, Palmeira, Porto Amazonas e Teixeira Soares.  

As atividades começaram com a abertura de vias pelas propriedades, cujos donos aceitaram a indenização 

proposta. No Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), apresentado em outubro de 2018, a empresa 

fundamenta a obra na necessidade de “reforçar o sistema elétrico que supre a região Centro-Sul do Paraná, de 

forma a atender a demanda local até 2027.”  

O problema 

O dono autorizou, o IAT emitiu licença e a região demanda energia, então, qual o problema? Para 

começar, o Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia), espécie ameaçada de extinção, é protegido por 

normativa do IBAMA desde 1976. Em seu artigo 1º, a DC 20 proíbe terminantemente o abate de “pinheiros 

adultos, portadores de pinhas, na época da queda das sementes, ou seja, nos meses de abril, maio e junho.”  

A mata de Araucárias, que originalmente ocupava cerca de 200 mil Km², atualmente, não chega a 2% da 

original e o desmatamento cresce vertiginosamente. Cada araucária derrubada em período de produção de 

sementes, portanto, aproxima a espécie da extinção.  

“Não temos como provar ainda se a Engie tinha ou não essas autorizações [para abate das árvores]. Mas 

como os proprietários foram abordados pelos funcionários que estavam derrubando as araucárias e eles 

disseram que eram do empreendimento da Engie, fizemos uma representação para o Ministério Público 

Federal, porque a derrubada configura crime ambiental”, explica a advogada do Observatório de Justiça e 

Conservação (OJC), Camila Agibert Maia. 

Vídeo 3 (!!!): https://youtu.be/cULCOEImwRw (Leandro Schepiura) 

Essa é apenas a ponta do iceberg. A pedido do OJC, especialistas analisaram o projeto e encontraram 

irregularidades de cunho ambiental e socioeconômico suficientes para preencher um relatório de 60 páginas. 

A caracterização da cobertura vegetal, por exemplo, não foi realizada conjuntamente com a rede hidrográfica, 

os corredores ecológicos, as unidades de conservação e as áreas com potencial para refúgio da fauna, aponta o 

relatório. Segundo a análise dos ambientalistas, não há georreferenciamento do local onde foram encontradas 

https://youtu.be/yCzTuSemvQU
https://youtu.be/PWVVBnbra5E
https://youtu.be/cULCOEImwRw


as espécies ameaçadas de extinção. O contrato de concessão prevê a necessidade de medidas compensatórias, 

que não foram apresentadas pela Engie. E a lista continua.  

O relatório elaborado pela própria Engie apresenta 22 impactos do projeto na região, sendo apenas quatro 

considerados positivos: melhoria no sistema de transmissão de energia, aumento da arrecadação dos 

municípios, dinamização da economia local e geração de empregos. 

Dentre os impactos socioambientais negativos estão: alterações na qualidade do ar e do solo, aumento nos 

níveis de ruídos e de campos elétricos e magnéticos, aumento de pressão sobre áreas de importância 

ecológica, fragmentação e alteração de habitats, além de acidentes com animais e redução da cobertura 

vegetal. 

 

Relatório de Impacto Ambiental da Engie  

Daniella Chor, proprietária de uma fazenda no município de Palmeira, preocupa-se com a possível 

instalação de cinco torres no terreno da família. “Imagina uma torre de 60 metros. É como um prédio de 25 

andares, passando uma energia com radiação fortíssima. Estudos comprovam que essa radiação é super 

nociva, não só para os humanos, como para o meio ambiente. Tem onça na fazenda, tem lobo-guará, tatu, 

codorna, gavião. Imagina a sensibilidade de um animal selvagem a esse barulho, a essa radiação. A gente tem 

que lembrar que os animais são seres sencientes. Eles têm direitos; a natureza tem direitos.”  

Instaladas as torres, os danos seriam não apenas em áreas de produção agropecuária e reservas 

particulares. As linhas de transmissão passariam muito próximas ao Parque Nacional dos Campos Gerais e da 

Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana.  

Camila diz que é possível que as linhas cortem a APA, mas que isso ainda está em estudo pela equipe do 

OCJ. “Digo ‘talvez’, porque o mapa que contém a área da APA da Escarpa Devoniana, no site do IAT, não 

está correto. Como a Engie utilizou os mapas do site para os estudos, pode ter ali uma margem de erro”, 

percebe a advogada.  



Mais impactos  

Os impactos socioeconômicos listados no relatório da Engie estão relacionados à produção de resíduos 

durante a fase de implantação do projeto, ao risco de acidentes de trabalho e à alteração da beleza cênica, de 

grande importância para o Turismo local. O aumento da pressão sobre os serviços públicos e a interferência na 

ocupação do solo e no cotidiano são também considerados prejudiciais à população.  

Segundo análise do OJC, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) realizado pela empresa não 

apresenta detalhamento de como cada alternativa de traçado afetaria a APA, os objetos arqueológicos e as 

comunidades tradicionais. O Observatório aponta, ainda, problemas relacionados ao licenciamento ambiental 

do projeto, emitido pelo IAT. Camila chama atenção para a falta de transparência, já que pela lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente os processos de licenciamento ambiental são públicos. Os documentos não estão 

disponíveis no site do IAT e os ofícios encaminhados pela OJC ao órgão ambiental foram arquivados sem 

resposta, contrariando também a Lei de Acesso à Informação (LAI).  

De acordo com a advogada, por se tratar de um projeto conquistado em leilão federal, o processo de 

licenciamento ambiental deveria ter sido feito pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA). Ademais, o projeto é considerado um empreendimento estratégico pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o Decreto federal 8437/15 determina que empreendimentos 

estratégicos devem ser licenciados por órgão federal. Outro ponto polêmico é o financiamento de parte do 

projeto pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDS), que aderiu aos padrões de desempenho de 

sustentabilidade da Corporação Financeira Internacional (Internacional Finance Corporation- IFC) em 2017. 

Todos os empreendimentos que ele financiasse, portanto, deveriam seguir esses padrões, o que não parece ser 

o caso do projeto Gralha Azul. 

“Ainda estamos estudando todo o licenciamento, mas já nos deparamos com várias irregularidades com 

relação aos padrões de desempenho de sustentabilidade do projeto da Engie. Isso vai desde planos e 

programas que não foram apresentados para as comunidades, com relação à subsistência, passando por 

propriedades rurais que vão perder sua capacidade produtiva, por conta da implementação das torres e vias de 

acesso, até toda a legislação ambiental.  Eles falam da geração de emprego como algo positivo, mas não têm 

um plano de programa para mão de obra local. Isso também foge dos padrões de desempenho de 

sustentabilidade do IFC”, aponta a advogada. A instituição vai bancar R$1,4 bilhão do orçamento total de R$2 

bilhões do projeto. “Dá até raiva pensar que o projeto se chama Gralha Azul. A araucária, que produz o 

alimento da gralha azul, está sendo devastada. Chega a ser irônico. A gente tem que pensar um pouco no que 

queremos como futuro”, pondera Daniella. 

 

Mapa mostra por onde passarão as linhas de transmissão no Paraná. Foto: Engie  



O que diz a empresa  

Em nota, a Engie afirma que “o projeto Sistema de Transmissão Gralha Azul está sendo executado de 

forma correta, responsável e legal, cumprindo um plano rigoroso de mitigação e compensação de impactos 

ambientais, fruto de um rito de licenciamento ambiental que acompanha toda a realização do projeto.” De 

acordo com o texto, foram obtidas as Licenças Prévia e de Instalação, bem como, as autorizações para 

supressão da vegetação.  

A empresa assegura que o empreendimento, considerado de Utilidade Pública, se faz necessário para 

reforçar o sistema elétrico na região Centro-Sul do Paraná, conforme demonstram os estudos realizados pela 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que apontou defasagens para atendimento à demanda de energia a 

partir de 2018. “O projeto tomou o cuidado de desviar as linhas de transmissão de Unidades de Conservação 

de Proteção Integral, Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), núcleos comunitários e turísticos 

consolidados, territórios indígenas e comunidades tradicionais, resultando, assim, em um traçado que prioriza 

a passagem em áreas já antropizadas ou seja, áreas que já sofreram a ocupação humana em sua maior 

extensão.”  

A Engie ressalta o respeito pelo Meio Ambiente e diz que “os impactos ambientais das Linhas de 

Transmissão, geralmente restritos à Faixa de Servidão, estão mais associados à supressão de vegetação 

durante a fase de construção. Esses impactos são especificados e mensurados nos Estudos de Impacto 

Ambiental apresentados como condição para a obtenção das Licenças Prévia e de Instalação junto ao órgão 

licenciador.” A empresa explica que programas ambientais estão sendo implantados, como o monitoramento 

de flora, fauna e resgate de germoplasma, resgate e monitoramento arqueológico, gestão ambiental, educação 

ambiental e programas de recuperação de áreas degradadas. “O acompanhamento dos trabalhos de 

recuperação é contínuo, tanto nas áreas a serem recuperadas, quanto nas áreas já em processo de recuperação.” 

Entre os impactos positivos do projeto a empresa destaca a identificação, proteção e conservação de 

patrimônio arqueológico na área do empreendimento e a contribuição à pesquisa científica da região, além de 

oportunidades de emprego nas áreas de construção civil, saúde e segurança do trabalho, ambiental e do 

terceiro setor. “O empreendimento está sendo realizado com total transparência, principalmente, junto às 

comunidades adjacentes por onde as linhas passam, que desde a fase de estudos puderam esclarecer dúvidas e 

vêm sendo informadas sobre as etapas de construção.”  

Em relação à travessia das linhas de transmissão sobre a unidade de conservação APA da Escarpa 

Devoniana, a Engie esclarece que foram feitas diversas vistoriais para emissão das Licenças Prévia e de 

Instalação do Empreendimento sem impedimentos para a passagem das linhas pela APA. Sobre a supressão de 

vegetação nativa na Mata Atlântica, a Engie destaca que, segundo os órgãos ambientais, ela poderá ocorrer 

nos casos de utilidade pública. “Assim, conforme previsão normativa, foi obtida pelo empreendimento a 

autorização para a supressão vegetal, devidamente regulamentada pela Lei nº 11.428/2006, pelo Decreto nº 

6.660/2008 e Resolução conjunta IBAMA/SEMA-PR/IAP nº 07/2008.” 

(https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/dezenas-de-araucarias-sao-derrubadas-em-campo-largo/) 

 

(Contribuição por Ana Falkiewicz) 

3. RPC CURITIBA: “Projeto prevê instalação de torres de transmissão de 

energia elétrica na Escarpa Devoniana” - 25.07.19 

Linhas vão cruzar 25 municípios, em uma extensão de mil quilômetros, passando por 2 mil propriedades 

rurais; instituto quer diminuir impactos ambientais e turísticos. 

 

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/dezenas-de-araucarias-sao-derrubadas-em-campo-largo/


 

Um projeto de uma empresa francesa Engie, que venceu uma licitação do governo federal em 2017, prevê 

a instalação de novas linhas de transmissão de energia elétrica na Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Escarpa Devoniana, nos Campos Gerais do Paraná. As linhas cruzarão 25 municípios, em uma extensão de 

mil quilômetros, passando por mais de duas mil propriedades rurais. A energia vai reforçar o sistema 

interligado nacional, que abastece o país.  

A empresa começou o projeto para instalar as torres. A linha vai passar por trechos urbanos e também em 

propriedades rurais. Os detalhes de onde ficarão as torres ainda não foram divulgados.Representantes da 

empresa se reuniram nesta quinta-feira (25) com integrantes do Instituto Purunã, que atua na proteção e 

desenvolvimento da Escarpa Devoniana, para discutir o traçado das linhas. Os representantes não quiseram 

gravar entrevista. 

"É importante que a gente tenha os melhores locais protegendo sempre o interesse coletivo", avaliou o 

consultor ambiental do Instituto Purunã, Pedro Dias. O instituto pediu prazo de 15 dias para analisar o traçado 

e apresentar sugestões para diminuir os impactos ambientais e turísticos. Para cada torre implantada existe 

uma área de restrição em um raio de 60 metros - onde não pode construir mais nada. "Nossa grande 

preocupação é com o grande patrimônio natural que a gente tem nessa região e o quanto essa instalação vai 

afetar isso. O quanto nossa beleza cênica vai ser prejudicada", disse a gerente executiva do Instituto Purunã, 

Geovana Madruga.  

 



Um dos trechos vai de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, até Campo Largo, na Região Metropolitana de 

Curitiba, passando pela Escarpa Devoniana - uma área rica em fauna e flora e que é protegida por lei. A 

Escarpa Devoniana, que está localizada na transição de relevo entre o primeiro e o segundo planalto, é 

chamada assim por causa das rochas de sustentação, que possuem idade devoniana - 400 milhões de anos. O 

produtor rural Felipe Puppi, que tem uma fazenda dentro da APA, disse ter sido informado que torres serão 

instaladas na propriedade dele. Segundo ele, na fazenda já passa uma linha de transmissão da Eletrosul. "Há 

três anos perdemos 17 bovinos embaixo de uma linha dessa com uma descarga elétrica. Como proprietário a 

gente gostaria que essa nova linha não passasse nessas propriedades até por causa da Escarpa Devoniana", 

afirmou.  

O que diz a empresa: A Engie informou que os impactos ambientais das linhas de transmissão são muito 

reduzidos e que a obra não afeta a agricultura local, procurando evitar regiões turísticas e industriais. Segundo 

a empresa, a obra deve começar em dezembro deste ano. 

(https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2019/07/25/projeto-preve-instalacao-de-torres-de-

transmissao-de-energia-eletrica-na-escarpa-devoniana.ghtml)
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4. RPC Curitiba: “Estudo aponta falhas em projeto de implantação de linhas de 
transmissão de energia na Escarpa Devoniana” - 03.07.20 

Torres que passarão por 27 municípios vão cruzar a Área de Proteção Ambiental (APA), ao custo de R$ 

2 bilhões; pesquisadores afirmam que impacto pode chegar ao equivalente a 655 campos de futebol. 

 

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e outros profissionais 

apontou falhas no projeto de implantação de linhas de transmissão de energia elétrica na Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana, entre os Campos Gerais e a Região de Curitiba. O trabalho foi feito 

a pedido do Observatório de Justiça e Conservação, e será encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MP-

PR). O grupo analisou o estudo de impacto ambiental apresentado pela Engie, multinacional francesa.  

Em 2017, a empresa venceu a licitação para instalar linhas de transmissão de energia que vão cruzar 27 

municípios do Paraná, em uma extensão de mil quilômetros. A energia vai reforçar o Sistema Interligado 

Nacional (SIN), que abastece o país. São dois trechos: um de Ivaiporã a Ponta Grossa, e outro de Ponta Grossa 

a Campo largo, passando pela Escarpa Devoniana - protegia por leis de preservação ambiental. As linhas vão 

passar por trechos urbanos e rurais. As obras de instalação já começaram. A previsão é de que o trabalho seja 

concluído em setembro de 2021, ao custo de R$ 2 bilhões.  

No estudo, os técnicos afirmaram que a empresa não divulgou a localização exata por onde as torres vão 

passar e que a instalação vai causar fortes impactos em um dos poucos trechos preservados de floresta de 

araucárias e campos nativos ainda preservados. O impacto, segundo o estudo, pode chegar a uma área 

equivalente a 655 campos de futebol. O grupo afirma ainda que para instalar as torres será necessário construir 

cerca de 400 km de novas vias de acesso em meio a áreas verdes, causando desmatamento.  

"O estudo não traz alternativas para minimizar a relação dos impactos ambientais que nós analisamos e 

que estão subestimados de maneira evidente", afirma o coordenador do estudo feito a pedido do observatório, 

Eduardo Vedor. Os profissionais também afirmam que a empresa não fez um estudo correto sobre as 

nascentes, áreas úmidas e cavernas que existem na região. Eles dizem que as torres vão afetar pelo menos 30 

comunidades tradicionais - entre indígenas e quilombolas -, além de prejudicar o turismo.  

"São coisas como essas, tão absurdas, que precisam vir a público e ser melhor explicadas. Pensar em 

medidas compensatórias para os municípios que podem ser muito penalizados, que estão sendo vítimas desse 

'passando a boiada'", diz o diretor-executivo do observatório , Giem Guimarães. O grupo afirma que faltou 

transparência no processo de licenciamento e pede que seja feito um novo estudo de impacto ambiental junto 

ao governo federal - e não ao estadual. 

                                                 
1
 Imagens retiradas do vídeo da notícia, disponível no link. 
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A Escarpa Devoniana, que está localizada na transição de relevo entre o primeiro e o segundo planalto, 

é chamada assim por causa das rochas de sustentação, que possuem idade devoniana - 400 milhões de anos 

— Foto: Dennis Ferreira Netto/Sema 

 

O que dizem os citados 

Em nota, a empresa Engie, responsável pelo projeto questionado pelos pesquisadores, afirmou que o 

traçado das linhas de transmissão é determinado a partir de rigorosos critérios ambientais e técnicos. A 

empresa disse que o respeito ao meio ambiente é um valor fundamental. A Engie explicou que todas as 

atividades desenvolvidas são devidamente licenciadas pelos órgãos competentes. Ao mesmo tempo, conforme 

a empresa, são adotados métodos e técnicas que visam reduzir, controlar e compensar os impactos sobre os 

recursos naturais. A Engie informou que quando há necessidade de abertura de novas vias para acesso ao local 

de construção das torres são respeitadas as normas vigentes.  

Ainda segundo a empresa, buscou-se desviar de áreas de preservação, como reservas particulares de 

patrimônio natural, reservas legais, unidades de conservação de proteção integral, núcleos comunitários, 

urbanos e turísticos consolidados. A Engie afirmou que os proprietários dos imóveis interceptados pelas linhas 

de transmissão estão sendo indenizados e que, além da contribuição ao desenvolvimento econômico, o projeto 

gera múltiplos benefícios nas comunidades locais. Também por meio de nota, o Instituto Água e Terra, antigo 

IAP, informou que o licenciamento das linhas de transmissão seguiu os ritos legais, incluindo reuniões 

técnicas com os atingidos, audiências públicas e estudos devidamente publicados. O órgão afirmou ainda que 

está disponibilizando cópias integrais dos licenciamentos para o Ministério Público do Paraná. 

(https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/07/03/estudo-aponta-falhas-em-projeto-de-implantacao-de-

linhas-de-transmissao-de-energia-na-escarpa-devoniana.ghtml)
2
 

 

                                                 
2
 Também há vídeo da notícia no link. 
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5. Instituto Humanitas UNISINOS: “Os impactos ambientais das linhas de 

transmissão de energia elétrica.” Entrevista especial com Larissa Donida 

Biasotto - Por: João Vitor Santos, Edição: Patricia Fachin, 16.08.19 

(Larissa Donida Biasotto é graduada em Ciências Biológicas e mestra em Ecologia pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS (2017). Atualmente atua no Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias - NERF-UFRGS.) 

Há décadas os ambientalistas denunciam as implicações ambientais da produção de energia, como a 

emissão de poluentes gerados pelas termoelétricas ou os impactos causados na flora e na fauna dos rios por 

conta da construção de hidrelétricas. Entretanto, pouco se sabe sobre quais são os impactos ambientais da 

instalação de linhas de transmissão - LTs de energia elétrica. 

De acordo com a bióloga Larissa Donida Biasotto, que tem realizado pesquisas sobre o tema, os 

principais atingidos pela instalação de linhas de transmissão de energia são as aves, que colidem com os 

cabos e são eletrocutadas nos postes de energia. Os impactos ambientais, explica, “podem ser separados em 

dois tipos, os causados pela instalação das infraestruturas e que envolvem modificações no ambiente físico, 

como, por exemplo, perda e degradação do habitat, e outros que perduram ao longo da operação e têm 

repercussão cumulativa na biota (a maioria das LTs opera por mais de 50 anos e necessita de manutenção)”.  

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail para a IHU On-Line, Larissa sugere novas formas de energia 

que não gerem impactos ao meio ambiente. “Eu acredito que as linhas realmente sejam necessárias, mas 

aposto no desenvolvimento e complementação de alternativas como geração de energia descentralizada. 

Imagine se cada um pudesse ter seu próprio painel solar, produzindo energia para sua demanda e ainda, talvez, 

sobressalente?”.  

A bióloga diz ainda que os impactos ambientais gerados pelas redes de transmissão de energia são 

pouco questionados pela população, mas precisam entrar no debate público. “O principal é questionar onde 

essas linhas estão sendo instaladas e por onde elas vão passar. O planejamento do empreendimento é, sem 

dúvida, a melhor oportunidade de evitar impactos, otimizando custos e conservação do meio ambiente. 

Depois que nós garantimos que o projeto foi instalado na melhor área possível do ponto de vista ambiental, 

devemos planejar a instalação com medidas mitigadoras (ações que diminuam a duração e intensidade dos 

impactos)”, afirma. 

IHU On-Line - Quais são os principais impactos ambientais causados pelas linhas de transmissão de 

energia elétrica (LTs)? Poderia nos detalhar esses impactos?  

Larissa Donida Biasotto - Os impactos ambientais podem ser separados em dois tipos, os causados pela 

instalação das infraestruturas e que envolvem modificações no ambiente físico, como, por exemplo, perda e 

degradação do habitat, e outros que perduram ao longo da operação e têm repercussão cumulativa na biota (a 

maioria das LTs opera por mais de 50 anos e necessita de manutenção). Nessa última situação coloco em 

destaque o impacto na avifauna, uma vez que várias espécies são prejudicadas em virtude da colisão com os 

cabos (principalmente para-raios) e com a eletrocussão nos postes (evento mais comum em linhas de baixa 

tensão). É importante ressaltar que a intensidade dos impactos pode variar de acordo com a paisagem na qual 

a linha está instalada, por exemplo, o efeito da abertura do corredor (perda ou conversão de habitat) poderá ser 

mais severo quando uma linha for instalada em área florestal, impactando principalmente espécies restritas ao 

interior de floresta. Por outro lado, quando temos uma linha instalada em um ambiente aberto, com 

vegetação mais rasa, os impactos no ambiente mudam e atingem também diferentes grupos faunísticos. A 

avaliação dos impactos depende muito do ambiente no qual a linha vai ser instalada e é importante que seja 

feito um estudo em relação ao contexto específico de cada projeto.  

Em uma revisão que fizemos em 2018 sobre o impacto das LTs na biodiversidade, identificamos 28 

diferentes impactos. Eles estão organizados em uma sequência hierárquica e lógica de modificações (Figura 

1). Todos esses impactos estão mais bem detalhados em nosso artigo ou disponível no modelo de dissertação. 

 



 

Modelo conceitual dos impactos ambientais na biota encontrados pela revisão sistemática de Biasotto & Kindel 

(2018) e relacionados com as respectivas fases e principais ações causais. (*) indicam os efeitos e impactos retirados da 

literatura cinza (Estudos de Impacto Ambiental).  

IHU On-Line - Desde 2012, você estuda o impacto das linhas de transmissão no comportamento das 

aves. O que tem percebido? Quais são as espécies mais atingidas e quais as consequências? E, de 2012 

até hoje, a situação de mantém estável ou os danos têm aumentado?  

Larissa Donida Biasotto - No caso das colisões, o efeito da linha de transmissão depende da espécie e 

está muito associado com o comportamento de voo de cada uma. Em geral sabemos que espécies de maior 

porte, aquáticas e noturnas têm maior propensão a sofrerem colisões. Mas ainda sabemos pouco a respeito de 

outros grupos, como por exemplo, os passeriformes. Indivíduos juvenis com pouca habilidade e migrantes 

com pouco conhecimento da área também são impactados. No caso das eletrocussões, o grupo mais 

vulnerável são os rapinantes e outras espécies que costumam utilizar essas estruturas para reprodução e 

forrageio, ficando mais tempo expostas ao risco de choque elétrico. A presença de ninhos e de fezes das aves 

pode contribuir para o fechamento da rede e interrupção no fornecimento de energia, prejudicando, além das 

aves, as estruturas da LT. 

Para saber o número real de fatalidades causadas especificamente pelas LTs, é fundamental que os 

monitoramentos das linhas levem em consideração erros na detecção de carcaças (eficiência do observador e 

persistência das carcaças), pois o que vemos em campo não é nem de perto o número real de mortes de aves.  

Em ambos os casos (colisões e eletrocussões) as consequências podem ser drásticas para populações 

pequenas, principalmente de espécies com algum grau de ameaça. Já temos estudos na Espanha que 

demonstram isso para rapinantes. Infelizmente sabemos muito pouco a respeito do tamanho populacional das 

espécies brasileiras. São necessários estudos que possam estimar esse parâmetro para saber o possível efeito 

das colisões e eletrocussões na persistência populacional das espécies.  

Sobre a dimensão do problema, se tem aumentado ou não, eu acredito que sim. O número de novas 

instalações cresceu muito nos últimos anos e a previsão é que continue expandindo. No estado do Rio Grande 

do Sul temos locais onde as linhas estão bem adensadas em áreas importantes para a avifauna.  



IHU On-Line - Além das linhas aéreas de transmissão e distribuição de energia, você também tem 

estudado o impacto de estruturas lineares terrestres, como ferrovias e rodovias. Quais os impactos 

dessas estruturas? E como conceber formas de minimizar esses impactos?  

Larissa Donida Biasotto - Todos esses empreendimentos são estruturas lineares e que atravessam longas 

distâncias/paisagens. As rodovias e ferrovias ainda têm agravantes por causa do tráfego de automóveis, 

caminhões ou trens que, além de causarem a mortalidade da fauna por atropelamento, são responsáveis por 

uma série de outros impactos no ambiente em função dos poluentes e compactação do solo. Hoje em dia 

muitos empreendimentos lineares são instalados em sinergia, mas ainda há casos que poderiam ser mais bem 

planejados.  

Sobre as mitigações viárias, são muitas as opções e cada uma tem uma finalidade. No entanto, é 

interessante reforçar que as estruturas sejam planejadas já com modificações, ou seja, devem ser estudadas 

antes da implantação do projeto. O foco dos estudos deve ser espacial (em possíveis hotspots de 

atropelamentos) e em grupos-alvos de vulnerabilidade. Nas rodovias, todos os grupos da fauna sofrem pelas 

fatalidades e é preciso lembrar que uma mitigação aplicada para evitar que mamíferos atravessem a estrada 

pode não ter a mesma eficiência para anfíbios! No site do Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias há 

acesso a alguns trabalhos sobre essa temática, entre outras coisas interessantes! 

IHU On-Line - Por que no Brasil não se desenvolvem estudos sobre os impactos das linhas de 

transmissão na natureza e, pelo contrário, ainda se diz que não há danos ambientais?  

Larissa Donida Biasotto - A falta de estudos sobre os impactos das LTs não é um fenômeno específico 

do Brasil. Na América do Sul temos poucos trabalhos acerca desse assunto, assim como em muitos outros 

países em desenvolvimento (Figura 2). É difícil apontar o porquê exatamente não temos tido muito êxito. No 

Brasil ainda temos uma boa parte da população que não tem acesso à energia, então o fornecimento desse 

serviço à totalidade da população é um desafio e as linhas de transmissão são necessárias para transportar 

energia de uma região a outra. Precisamos pensar em uma forma inteligente de instalar essas estruturas, de 

modo que atendam a demanda energética, mas que também respeitem o meio ambiente. Ainda sobre o caso do 

Brasil, talvez os impactos das LTs sejam pouco questionados por nós, população, mas de forma alguma 

merecem pouca atenção. 

 

Distribuição global do número de artigos publicados sobre os efeitos ambientais causados por linhas de 

transmissão de energia. Biasotto & Kindel (2018).  

IHU On-Line - O que prevê a legislação ambiental acerca da instalação de linhas de transmissão de 

energia elétrica? E qual sua avaliação sobre essa legislação e a aplicação dela?  

Larissa Donida Biasotto - A legislação ambiental das LTs foi atualizada em 2011 através da Portaria 

do Ministério do Meio Ambiente 421/2011. Em linhas bem gerais, a legislação no âmbito federal prevê o 

enquadramento do empreendimento em licenciamento com demanda de Relatório Ambiental Simplificado - 

RAS ou Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA-Rima, a depender da 



interferência do traçado em aspectos sociais e ambientais relevantes (como comunidades tradicionais, 

unidades de conservação, áreas de importância para a avifauna, extensão da linha, porcentagem de supressão 

de vegetação, entre outros). Ainda diz que serão consideradas com pequeno potencial de impacto ambiental as 

LTs implantadas ao longo da faixa de domínio de outros empreendimentos lineares (existentes e 

preexistentes), mesmo que interceptem terras de comunidades tradicionais e unidades de conservação de uso 

sustentável.  

Acredito que uma das principais questões no licenciamento ambiental das LTs é que os 

empreendimentos de transmissão são concedidos antes de terem confirmada sua viabilidade ambiental. Essa 

lógica é totalmente inversa à prevenção de impacto prevista pelas leis ambientais. Os estudos realizados para a 

proposta de um corredor principal de traçado não qualificam substancialmente os empreendimentos de 

transmissão como viáveis sob o aspecto ambiental. Outra questão é que o licenciamento dos projetos de 

geração de energia não é unificado com o licenciamento das linhas de transmissão. Se a licença do 

empreendimento de geração sai antes, pode haver pressão sobre o órgão ambiental para que seja emitida a 

licença prévia da LT.  

IHU On-Line - A instalação de linhas de transmissão também pode impactar diretamente as populações 

humanas? Como?  

Larissa Donida Biasotto - Sim, pode. O impacto visual da presença dessas estruturas na paisagem é muito 

citado e estudado em outros países. Não tenho dúvidas que a presença de uma grande densidade de linhas 

pode diminuir a qualidade de vida humana. Por exemplo, por esses empreendimentos transportarem alta 

tensão, e, portanto, formarem um campo eletromagnético, acabam emitindo ondas e ruídos. Embora se tenha 

uma legislação que não permita a instalação dessas LTs muito próximas a residências, há muitas dúvidas 

sobre o real efeito desse campo eletromagnético na saúde humana e sobre a biota. Eu não saberia citar 

agora nenhum estudo que tenha comprovado esse efeito, essa é uma questão importantíssima e deve ser 

investigada a fundo. 

IHU On-Line - A geração de energia eólica é tida como uma forma limpa de produção de energia. 

Entretanto, já se sabe que a instalação de aerogeradores causam impactos. Quais são esses impactos?  

Larissa Donida Biasotto - Assim como para qualquer empreendimento, o caso dos parques eólicos 

também não foge do questionamento sobre o local de instalação. No Brasil já temos mapeadas as áreas que 

otimizam esse tipo de geração de energia, localizadas principalmente na região nordeste do país e bem ao 

sul, no estado do Rio Grande do Sul. Os impactos mais conhecidos se referem às fatalidades por colisão da 

fauna alada (aves – principalmente migratórias - e morcegos) com os aerogeradores e temos avançado em 

pesquisas que estudam o efeito do ruído dos parques eólicos na biota. O investimento em energia eólica, como 

uma opção dita renovável, tem sido expressivo, mas devemos ficar atentos e buscar respostas para algumas 

perguntas importantes, como por exemplo: Sobre o adensamento de parques eólicos em uma determinada 

localidade, existe um limite o qual o meio ambiente suporta? Qual é esse limite? O que já sabemos sobre a 

influência de seus ruídos na biota? E sobre a população humana? No Brasil, já se conhece bem as rotas 

migratórias das aves? 

Além disso, é preciso lembrar que, mesmo sendo considerada “energia limpa”, todo parque eólico 

necessita de uma LT para transportar a energia gerada, devendo sua instalação respeitar a segurança e garantia 

de suprimento do Sistema Interligado Nacional. Como lidar com essa questão quando geração e transmissão 

não têm licenciamentos unificados?  

IHU On-Line - Quais os desafios para minimizar os impactos ambientais causados por essas linhas de 

transmissão de energia elétrica? 

Larissa Donida Biasotto - O principal é questionar onde essas linhas estão sendo instaladas e por onde 

elas vão passar. O planejamento do empreendimento é, sem dúvida, a melhor oportunidade de evitar impactos, 

otimizando custos e conservação do meio ambiente. Depois que nós garantimos que o projeto foi instalado na 

melhor área possível do ponto de vista ambiental (ou seja, depois que já temos conhecimento sobre quais são 

os impactos, sobre a possível intensidade de cada um e evitamos os piores cenários), devemos planejar a 

instalação com medidas mitigadoras (ações que diminuam a duração e intensidade dos impactos). Por 

exemplo, para o caso das colisões de aves recomenda-se a instalação de sinalizadores de avifauna nos cabos 

para-raios. Até o momento, no Brasil é comercializado apenas um modelo em espiral e existem muitas 



dúvidas sobre a funcionalidade desses dispositivos para todas as espécies. Precisamos estudar outros modelos 

e diferentes combinações de espaçamento e configurações.  

Já para o caso das eletrocussões é interessante planejar as torres e postes com adaptações para i) evitar 

que as aves ocupem as estruturas ou então ii) para que as aves possam ocupar as estruturas, mas com 

segurança! Nesse último caso eu poderia citar como exemplo algumas linhas de alta tensão em Portugal, 

onde já vêm adaptadas para que as cegonhas façam ninhos de uma forma mais segura. 

IHU On-Line - Num plano ideal, mas levando em conta a realidade brasileira, em que se aposta em 

grandes empreendimentos como no caso das grandes hidros e termoelétricas para a geração de energia, 

podemos conceber um outro modo de geração de energia que não dependa dos grandes 

empreendimentos e das linhas de transmissão? Como?  

Larissa Donida Biasotto - Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acredito que as linhas realmente 

sejam necessárias, mas aposto no desenvolvimento e complementação de alternativas como geração de 

energia descentralizada. Imagine se cada um pudesse ter seu próprio painel solar, produzindo energia para 

sua demanda e ainda, talvez, sobressalente? É fundamental aumentarmos o investimento em pesquisa e em 

formas de subsidiar essa prática. Com certeza ela poderia otimizar muitos custos e diminuir impactos.  

IHU On-Line - Deseja acrescentar algo?  

Larissa Donida Biasotto - Sim, acredito que o Brasil está passando por um período de instabilidade 

econômica e isso repercute diretamente sobre a escolha de prioridades orçamentárias. A pasta ambiental não 

tem sido a prioridade. Não podemos esquecer de forma alguma os serviços ecossistêmicos que o meio 

ambiente conservado proporciona (regulação do clima e qualidade do ar, controle de erosão e manutenção da 

fertilidade do solo, polinização, regulação dos fluxos de água, entre muitos outros) e que temos a obrigação de 

manter. O planejamento de qualquer empreendimento, seja ele para o bem particular ou para o da sociedade 

em geral, deve respeitar o meio ambiente e a legislação que prevê e garante sua proteção! 

(http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/591727-os-impactos-ambientais-das-linhas-de-

transmissao-de-energia-eletrica-entrevista-especial-com-larissa-donida-biasotto)
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(Contribuição por Tayeshi Kadosaki) 

RELATÓRIO GREENPEACE 

Sobre a instalação de torres de energia elétrica no Paraná 

 

● Informações gerais  

 

Segundo a matéria publicada pelo G1
4
 no dia 03/07/2020, a situação se inicia em 2017, quando a 

empresa:  

“venceu a licitação para instalar linhas de transmissão de energia que vão cruzar 27 municípios do 

Paraná, em uma extensão de mil quilômetros. A energia vai reforçar o Sistema Interligado Nacional (SIN), 

que abastece o país. 

São dois trechos: um de Ivaiporã a Ponta Grossa, e outro de Ponta Grossa a Campo largo, passando pela 

Escarpa Devoniana - protegida por leis de preservação ambiental. As linhas vão passar por trechos urbanos e 

rurais. 

As obras de instalação já começaram. A previsão é de que o trabalho seja concluído em setembro de 

2021, ao custo de R$ 2 bilhões”.  

                                                 
3
 Há mais alguns links nessa matéria sobre assuntos relacionados, a quem possa interessar. 

4
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Conforme as informações disponíveis no site da Engie
5
, as instalações das torres fazem parte do projeto 

Gralha Azul: 

“Dedicado à melhoria do abastecimento de energia elétrica na região Centro-Sul do Paraná, o Sistema de 

Transmissão Gralha Azul vem sendo implantado pela ENGIE desde 2019 – após meses de estudos técnicos e 

socioambientais necessários à obtenção das licenças de implantação e autorizações cabíveis, concedidas pelos 

órgãos competentes. O projeto inclui 15 linhas de transmissão, com cerca de mil quilômetros de extensão, as 

quais interligarão dez subestações – cinco novas, que estão sendo construídas, e outras cinco já existentes, as 

quais serão ampliadas. Trata-se de uma concessão federal, vigente por 30 anos, resultante do leilão realizado 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2017” 

 

Em relação à proteção ao meio-ambiente a empresa alega:  

“A implantação do projeto cumpre todo o rito de licenciamento ambiental, em conformidade com a 

legislação vigente, tendo a anuência dos órgãos competentes, tais como: Instituto de Água e Terra (IAT), 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Fundação Cultural Palmares (FCP), Fundação 

Nacional do Índio (Funai), Comandos aéreos (COMAR) e Agência Nacional de Mineração (ANM). Além 

disso, o projeto foi aprovado pelos 27 municípios interceptados, bem como por concessionárias públicas e 

privadas responsáveis pela travessias sobre rodovias, ferrovias e hidrovias, e órgãos que tratam do patrimônio 

histórico e natural, como a Coordenação Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA) que anuiu a 

passagem pela Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana.” 

 

Em relação às comunidades tradicionais das regiões afetadas, a seguinte notícia foi publicada
6
:  

“A Engie vem buscando realizar ações sociais em diversas áreas. São atividades sociais, educacionais e 

filantrópicas em apoio às comunidades e aos municípios onde o projeto está inserido. 

Um exemplo são as ações realizadas junto às cinco comunidades tradicionais quilombolas localizadas nas 

proximidades do Sistema, nos municípios de Guarapuava, Ivaí e Ponta Grossa. Nesta última semana de julho, 

a Companhia está realizando a doação de 235 cestas básicas com 30kg cada, totalizando mais de 7 toneladas 

de alimentos. Além dos itens de necessidade básica contidos nas cestas, estão sendo distribuídos para as 

famílias kits com máscaras reutilizáveis, álcool gel e materiais educacionais informativos, como forma de 

auxiliar na prevenção à pandemia pela Covid-19”.  

A ação foi divulgada pela revista Where, cujo texto não será aqui publicado, pois além de não conter 

mais detalhes, é uma cópia do texto originalmente publicado pela empresa.  

Nota: A revista em questão foi adquirida desde 2015 pelo grupo Massa, que possui Ratinho como seu 

principal acionista.  

 

● Uma questão legal 

A companhia Engie alega estar em pleno acordo com os parâmetros legais, conforme pode ser atestado 

pelos órgãos ambientais e órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio, como a Coordenação Estadual 

do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA).  

Sobre a CEPHA, o ex membro consultor Aristides de Athayde Bisneto (Direito Ambiental), empossado 

na gestão 2019-2021, foi afastado do cargo, pois, conforme alega em entrevista ao site Porém.net
7
:  
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“Fui afastado por conta da minha posição combativa em defesa do meio ambiente. Fui afastado por 

buscar transparência nas decisões do CEPHA. Quando fui nomeado, não fazia parte do Governo. Entretanto, 

por um descuido, imaginaram estar ainda fazendo parte do Estado. Me desliguei do Governo Ratinho por 

conta de conflitos de ordem ideológicas insuperáveis. Sou contra o alinhamento deste Governo com 

Bolsonaro, e contra projetos como o da estrada que viabilizará a instalação de um porto privado na frente da 

Ilha do Mel. 

Este descuido em acharem – erroneamente – que poderiam me influenciar levaram à escolha de meu 

nome. Reforço minha opinião com relatos que ouvi, após a primeira reunião que participei, quando membros 

do Governo tentaram via terceiros meus alinhamentos e ficaram surpresos descobrir que não mais fazia parte 

do quadro funcional. A experiência foi interessantíssima. O Conselho é formado em sua maioria por pessoas 

incríveis, muito cultas e experientes. Mas também sofre, como já mencionei, a pressão explícita e absurda do 

Governo. 

A maioria dos Conselheiros é formada por acadêmicos, por intelectuais. Gente mais afeita aos debates 

culturais do que às brigas brabas, marcadas pelo interesse dos grupos de pressão. Exemplo desta pressão foi a 

presença de ninguém menos que o presidente da Copel Transmissão, Moacyr Bertol, na última sessão que 

participei. A presença do presidente – que deve ter uma agenda apertadíssima – prova o interesse em ver 

aprovado o projeto. Executivos e advogados da Engie lá dando opinião. E a condução extremamente parcial 

do ex-secretário Hudson. Como se esforçou o Hudson para ver este projeto aprovado…” 

O Instituto de Água e Terra (IAT), antigo Instituto das Águas do Paraná (IAP), em nota ao G1, “informou 

que o licenciamento das linhas de transmissão seguiu os ritos legais, incluindo reuniões técnicas com os 

atingidos, audiências públicas e estudos devidamente publicados”. 

No dia 05/08/2020 o TCE
8
 publicou a seguinte notícia:  

“O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) multou individualmente em R$ 8.475,20 o diretor-

presidente do Instituto Água e Terra, Everton Luiz da Costa Souza; os ex-gestores do Instituto das Águas do 

Paraná - entidade incorporada pelo IAT em 2019 - Iram de Rezende e Amin José Hannouche; e os ex-

secretários estaduais do Meio Ambiente Lindsley da Silva Rasca Rodrigues, Gerson Paulo Schiavinato, 

Antônio Carlos Bonetti, Ricardo José Soavinski e Antônio Caetano de Paula Júnior”.  

O processo se deu pela falta de fiscalização latente do órgão responsável das barragens do Paraná. Uma 

investigação levantada pela comissão responsável encontrou 61 inconformidades nas barragens vistoriadas e 

71 irregularidades na entidade fiscalizadora, sendo uma delas “trata-se da tentativa, via proposta de contrato 

de gestão de R$ 2.412.563,29, de terceirizar suas funções típicas para o Sistema Meteorológico do Paraná 

(Simepar), que, por sua vez, delegaria as tarefas para empresas privadas” 

“O relatório de 185 páginas constatou risco latente e potencial de desastres nas estruturas. A conclusão da 

equipe de auditoria - composta pelos analistas de controle Alexandre Cardoso Dal Ross, Ronald 

Nieweglowski e Cláudio Henrique Castro, que coordenou a iniciativa - fundamentou-se na detecção dos 

seguintes problemas no antigo Instituto das Águas do Paraná: grave déficit institucional; carência 

orçamentária e de pessoal; ausência de gestão, planejamento e execução das suas atribuições; omissão no 

cumprimento das competências e da legislação; e grave omissão na fiscalização”.  

Everton Luiz da Costa Souza, diretor-presidente do IAT, assina o edital de entrada do EIA/RIMA para 

solicitação de licenciamento ambiental requerido pela Engie, posteriormente aprovados pelo mesmo órgão: 
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Em relação ao caso Engie, os relatórios apresentados de licenciamento não apresentam transparência, 

conforme relatado abaixo pelo site O Eco
9
 

“Em um painel organizado pelo Observatório da Justiça e Conservação, na terça-feira (30), um grupo de 

especialistas denunciou inúmeras irregularidades nos processos de licenciamento ambiental de um ‘linhão’ de 

energia elétrica que será construído no Paraná. Entre as denúncias está a falta de documentos básicos como o 

Termo de Referência, a falta de transparência do órgão ambiental estadual licenciador e os estudos 

incompletos que não deixam claro quais serão os verdadeiros impactos ambientais e sociais do 

empreendimento, que afetará remanescentes de matas de araucária e campos naturais 

A análise feita pelos especialistas sobre as duas linhas de transmissão se orientou pela legislação vigente, 

que rege o licenciamento ambiental, e constatou que em ambas houve Estudos de Impacto Ambiental 

incompletos, falta de documentos e de transparência. Um dos principais problemas apontados é que o estudo 

não faz o levantamento real da área de vegetação nativa que será suprimida para instalação das torres de 

transmissão. Primeiro, porque só considera como área de vegetação as zonas de Floresta Ombrófila Mista (que 

corresponde às matas de araucária), ou seja, exclui da equação as áreas de campos nativos e áreas úmidas que 

também estão no caminho do ‘linhão’. Segundo, porque só foi considerado o impacto no traçado das linhas de 

transmissão, ignorando que, para operarem, cada uma das torres precisa ter um acesso aberto, para permitir 

tanto a construção quanto a manutenção depois de instalada a torre.” 

Na mesma matéria publicada, outros problemas nos relatórios da empresa são:  

“os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) não informam a localização das torres, o que inviabiliza 

entender o verdadeiro impacto que será causado com a instalação delas. Além disso, os próprios documentos 

elaborados pela empresa discordam entre si. Enquanto nos EIAs o número de torres em cada linha é de 671 

entre Ivaiporã e Ponta Grossa e de 398 até Bateias; nos Relatórios de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico (RAIPA), os números informados são 728 e 418, respectivamente. Uma diferença de 77 torres 

que em momento nenhum é justificada nos documentos. Além disso, há uma pequena mudança nos traçados 

apresentados no documento, o que também não é esclarecido” 
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O professor de geografia da UFPR que coordenou os estudos levantados a pedido do Observatório de 

Justiça e Conservação declara: 

“Mesmo com anos de experiência em licenciamento ambiental, ainda não havia se deparado ‘com uma 

quantidade tão grande de irregularidades e problemas técnicos’. Ele explica que os estudos e relatórios de 

impacto ambiental de empreendimentos grandes como esse levam, normalmente, de 12 a 18 meses. O estudo 

contratado pela Engie foi feito em 6 meses. A empresa responsável pelo serviço foi a Geo Consultores 

Engenharia E Meio Ambiente Ltda. 

‘Nunca tinha visto um Estudo de Impacto Ambiental elaborado em 6 meses e com uma equipe tão 

enxuta. Nós questionamos esse atropelo, que acaba inviabilizando o próprio empreendimento. Como é que eu 

vou dimensionar as compensações se eu não sei os reais impactos? Há uma grande fragilidade técnica do 

documento. E a questão não é só como uma multinacional como a Engie faz isso, mas como que o órgão 

licenciador aceita isso. Porque quem dita as regras é o órgão ambiental, no caso o órgão estadual do Paraná’.  

A advogada do Observatório de Justiça, Camila Maia, aponta
10

: 

“Ainda que feito na esfera estadual, a advogada do Observatório da Justiça e Conservação (OJC) aponta 

ausência de um documento que comprove a anuência do Ibama com o licenciamento e com o 

empreendimento. Todo processo de licenciamento ambiental deve ser público, assim como todos os seus 

documentos, mas no site do IAT apenas alguns documentos estão disponíveis. 

‘O Termo de Referência não está, as atas das audiências públicas, o Plano Básico Ambiental (PBA) e 

nem todas as anuências e autorizações, como por exemplo, a autorização de supressão vegetal’, detalha 

Camila. ‘O Termo de Referência é algo básico pro licenciamento, para que o empreendedor inicie o estudo, 

porque é onde o órgão ambiental escreve quais são as regras, os detalhes mínimos que têm que conter o 

Estudo de Impacto Ambiental para que depois esse estudo seja submetido ao órgão ambiental e ele possa 

estudar todos os pontos que foram solicitados no Termo de Referência. E é muito curioso esse Termo de 

Referência não estar lá, porque ou ele nunca existiu – o empreendedor diz que ele existiu – e foi uma falha do 

IAP [atual IAT], ou então ele existiu e foi extraviado. Mas então o por quê desse extravio? É porque tem 

alguma coisa errada? Porque se não, eles poderiam divulgar isso, né?’” 

 

A lista incompleta de documentos disponível na página de licenciamento ambiental do IAT, antigo IAP. Foto: Reprodução 

 

● Uma análise preliminar dos relatórios de impactos ambientais  

A presente análise será centrada nos seguintes relatórios apresentados pela Engie:  

1. Estudo de Impacto Ambiental visando o licenciamento ambiental prévio para a implantação 

da Linha de Transmissão em 525 KV Ivaiporã - Ponta Grossa C1 e C2 Vol. 1 (Setembro de 2018)11 

2. Estudo de Impacto Ambiental visando o licenciamento ambiental prévio para a implantação 

da Linha de Transmissão em 525 KV Ivaiporã - Ponta Grossa C1 e C2 Vol. 2 (Setembro de 2018)
12
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3. Estudo de Impacto Ambiental visando o licenciamento ambiental prévio para a implantação 

da linha de transmissão 525 KV Ponta Grossa - Bateias C1 e C2 - CS e Ampliação da SE 525/230 

Bateias kV Vol. 1 (Outubro de 2018)
13

 

4. Estudo de Impacto Ambiental visando o licenciamento ambiental prévio para a implantação 

da linha de transmissão 525 KV Ponta Grossa - Bateias C1 e C2 - CS e Ampliação da SE 525/230 

Bateias kV Vol. 2 (Outubro de 2018)
14

 

5. Estudo espeleológico de cavidades naturais Linha de Transmissão 525KV Ponta Grossa - 

Bateias C1 e C2 - Aplicação SE Bateias 525/230KV (Grupo II) (Fevereiro de 2020)
15

 

6. Relatório de Impacto Ambiental para a implantação da Linha de Transmissão em 525 kV 

Ivaiporã - Ponta Grossa C1 e C2  - CS (Setembro de 2018)
16

 

7. Relatório de Impacto Ambiental da implantação da linha de transmissão 525 KV Ponta 

Grossa - Bateias C1 e C2 - CS e Ampliação da SE 525/230 Bateias kV (Setembro de 2018)
17

 

 

❖ Equipe Técnica 

Todos os relatórios foram formulados em consultoria com a empresa Geo Consultores 

Engenharia e Meio Ambiente e apresentam a mesma equipe técnica, com exceção do relatório de 

Estudo Espeleológico - cuja especificidade será tratada mais à frente.  
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A equipe é composta por poucos membros se comparada com a composição de outras equipes técnicas de 

outros empreendimentos, como do Relatório de impacto Ambiental
18

 da Pequena Central Hidrelétrica Salto 

Alemã: 
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Os relatórios foram realizados num período de 6 meses, enquanto relatórios como esse geralmente são 

realizados de 12 à 18 meses.  

 

❖ Metodologia 

Conforme apontado no relatório realizado pela UFPR, apresentado pelo Justiça Eco
19

: 

“Os pesquisadores verificaram, dessa forma, que os diagnósticos ambientais que constam no Estudo de 

Impactos Ambientais do empreendimento são ‘extremamente superficiais e não estabelecem relações entre os 

elementos do meio físico, bem como com o empreendimento em diversos pontos’” 

As metodologias usadas para as análises do relatório se baseiam, geralmente, em leituras bibliográficas 

ao invés de trabalho de campo, conforme pode ser atestado, por exemplo, pelo item 4.1.1.1 do Diagnóstico 

Ambiental, em que se lê:  

“A caracterização da região do Empreendimento, no que se refere ao clima e condições meteorológicas, 

foi realizada por meio da análise de dados primários e secundários, obtidos de estações meteorológicas e em 

bibliografias de estudos da região” (Relatório 3, Outubro de 2018, p. 165).  

O mesmo texto pode também ser encontrado nos relatórios 1 (item 4.1.1.1 - Diagnóstico Ambiental), 2 

(ítem 4.3.1 e 5.4.2 - Avaliação de Impacto Ambiental), 4 (item 3.1 - Avaliação de Impacto Ambiental), 5 e 6 

(Estudo sobre o meio físico).  
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❖ Impactos Ambientais  

Segundo o relatório 7, as alterações sobre o meio físico são baixas, sobre o meio biótico são médias e as 

alterações no meio socioeconômico são baixas: 

 

Sobre as alterações nos rios e demais afluentes da região, a empresa anuncia uma magnitude de processos 

erosivos baixa e da fragmentação e alteração de habitats como média.  



Em relação aos estudos dos recursos hídricos, o relatório 1 aponta como metodologia:  

“A elaboração deste diagnóstico iniciou-se com a identificação e caracterização das unidades 

hidrográficas e recursos hídricos por meio de pesquisas bibliográficas, como documentos oficiais, projetos e 

artigos. Para a delimitação das unidades hidrográficas superficiais abrangidas pelo Empreendimento, foram 

utilizados arquivos vetoriais em formato shapefile elaborados no ano de 2007 pelo Instituto das Águas do 

Paraná, com base nas cartas do DSG/IBGE nas escalas 1:50.000 e 1:100.000. Para a caracterização da rede 

hidrográfica, foram utilizados dados vetoriais em formato shapefile disponibilizados pelo ITCG, em escala 

1:250.000, aliados a levantamentos in loco para confirmação” (Relatório 1, Setembro de 2018, p. 287) 

Em relação à flora, a seguinte metodologia foi utilizada:  

“Os estudos de fauna foram realizados a partir da obtenção da Autorização de Captura, Coleta e 

Transporte de Animais Silvestres expedida pelo IAP em 02 de fevereiro de 2018. A primeira campanha 

contemplou a época quente do ano e foi executada entre os dias 26 de fevereiro e 05 de março de 2018. Já a 

segunda campanha ocorreu na época de baixas temperaturas, sendo executada entre os dias 19 e 26 de maio do 

mesmo ano” (Relatório 6, Setembro de 2018, p. 33) 

Em entrevista com a Rádio Cultura
20

, o geógrafo Maurício Camargo Filho pontua: 

“‘Sobre a fauna, não consegui detectar nenhum trabalho que pegasse da todas as estações do ano, 

acompanhamento de animais, de percursos. Também não vi nenhum levantamento in loco sobre os rios e 

canais fluviais que estão próximos ao empreendimento, e que a própria RAS informa que se não forem 

tomadas medidas de contenção, uma grande quantidade de sedimentos podem acabar no rio’, afirmou 

Maurício. 

Ele afirma que poderiam ter sido feitos estudos para medir quanto de sedimento podem atingir os corpos 

hídricos, algo que certamente vai ocorrer com a abertura de acessos para os locais das torres e para colocação 

dos cabos. 

‘Isso é de suma importância, porque nós temos uma fauna nos rios que, no meu entendimento, é 

desprezada. Os crustáceos, que vivem nas corredeiras, se você saturar de sedimento você elimina essa fauna. 

Nós nos preocupamos com peixes, mas temos outras faunas, a microfauna e microbiota do canal fluvial, como 

vai se comportar com essa carga de sedimento que está chegando?’, questionou. 

Medir o impacto, na avaliação do professor, ajudaria a definir a melhor forma de mitigar os prejuízos 

ambientais causados pela obra. 

‘Quando nós passamos uma linha de transmissão nós deixamos uma faixa desmatada, para segurança, 

isso pode interferir na migração de animais sazonais que vão passar pela área, que talvez não se sintam 

seguros, mas não sabemos quais são esses animais, a não ser pelos dados bibliográficos’, ressaltou Maurício” 

Segundo o relatório 3, em relação ao desmatamento da flora local:  

“A ‘Limpeza da Faixa de Servidão’ será necessária nos locais onde existe vegetação arbórea/arbustiva 

que impeça ou dificulte o acesso de veículos/equipamentos aos locais de montagem das torres e o lançamento 

de cabos. Da mesma forma, haverá necessidade de limpeza dos locais onde serão instaladas as praças das 

torres localizadas em área com vegetação arbórea/arbustiva. Para as praças de lançamento de cabos, serão 

privilegiadas as áreas sem cobertura vegetal nativa. A atividade deverá ser realizada em duas etapas, ficando 

restrita ao mínimo de corte necessário. Na primeira etapa, deverá ser feita a limpeza simples, no centro da 

faixa de segurança, onde deverá ser aberta uma faixa de serviço necessária para o lançamento dos cabos 

pilotos e circulação de veículos e equipamentos, em uma largura de no máximo 5 metros (2,5 metros para 

cada lado do eixo diretriz dos circuitos C1 e C2 da LT). Nesta etapa será realizado corte raso da vegetação, 

onde todos os indivíduos serão cortados rente ao chão com a finalidade de abertura de espaço suficiente para o 

lançamento dos cabos e circulação de veículos e equipamentos.  A vegetação rasteira será preservada sempre 

que possível, com o objetivo de evitar erosão. Serão evitados desmatamentos e cortes no terreno que possam 
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originar ou acelerar processos de erosão e/ou afetar mananciais existentes na região” (Relatório 3, Outubro de 

2018, p. 62).  

No entanto, como aponta Maurício: 

“Outro impacto direto é o desmatamento, que pode chegar a 30 mil árvores nativas. ‘Mesmo que ela 

esteja em estágio médio de regeneração, nós vamos jogar ela em nível zero. Se é nível médio, significa que ela 

já foi devastada e está em recuperação. Mas, não vejo como justificativa para derrubada somente porque está 

em regeneração’, avaliou. 

Isso porque, os remanescentes em nível médio são importantes para recuperar espécies, abrigar animais e 

proteger o solo”. 

 

Sobre a alteração da beleza cênica do local, o relatório 7 apresenta magnitude média para esta alteração, 

pois:  

“A alteração da paisagem local, por meio da inclusão de elementos artificiais, pode gerar estranheza aos 

moradores, principalmente de áreas rurais, acostumados com paisagens naturais. Este impacto é relevante 

principalmente em áreas de grande beleza cênica e exploradas por atividades turísticas. No entanto, destaca-se 

que na região já existem outras linhas de transmissão, tornando este tipo de empreendimento não tão estranho 

para a população local.  

Medidas Mitigadoras: As medidas mitigatórias relacionadas a este impacto são realizadas na definição do 

traçado, buscando maior distanciamento de aglomerados urbanos e áreas legalmente protegidas” (Relatório 7, 

Setembro de 2018). 

 

No entanto, como aponta o site O Eco
21

: 

“Um impacto que também não é considerado pelos estudos da Engie é como as torres de mais de 20 

metros e as linhas de alta tensão transformarão de forma irreversível a paisagem da Escarpa Devoniana, o que 

pode comprometer o potencial turístico da região. 

‘O estudo minimiza esse impacto, dizendo que não vai alterar a paisagem. A linha irá passar pela área de 

maior geodiversidade do estado do Paraná, que abriga vales, cachoeiras, campos naturais, nada disso é 

abordado. A questão é minimizada como se fosse tudo uma grande área rural’, analisa o geógrafo Otacílio 

Paz, que integrou a equipe técnica que analisou o licenciamento”. 

 

Sobre a linha de transmissão, a empresa propôs o seguinte traçado: 

 

 

Sendo posteriormente alterado para: 
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Para a advogada do Observatório de Justiça
22

:  

 

“‘É muito curioso porque eles não utilizam um traçado próximo à rodovia ou porque eles não utilizam 

áreas de pinus [espécie de pinheiro não-nativa usada para exploração de madeira], por mais que isso possa ser 

um pouco mais caro em termos de indenização para a empresa’. 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental desenvolvido pela Engie para escolha do traçado, 

‘algumas áreas sensíveis não puderam ser desviadas, como a APA da Escarpa Devoniana e a Área Prioritária 

para Conservação Ma 132 – Várzeas do Tibagi. Ambas abrangem uma porção que cruza o corredor definido 

pela ANEEL no Relatório R1, sendo inviável o desvio destas áreas’, mas que “as proporções de áreas de 

vegetação nativa interceptadas também foram reduzidas em comparação com as alternativas anteriores’, diz o 

estudo, sem dar um detalhamento maior sobre as áreas que seriam impactadas. O empreendimento também 

passará no entorno da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Alegrete, unidade de conservação 

privada reconhecida em nível federal” 

 

❖ Comunidades tradicionais afetadas 

 

Sobre as comunidades quilombolas afetadas, o relatório 2 declara: 

“O licenciamento quilombola vem sendo realizado junto à FCP através do processo nº 

01420.100752/2018-29” (Relatório 2, Setembro de 2018, p. 654) 

 

Sobre terras indígenas afetadas, o relatório declara:  

“em reunião realizada com a equipe da FUNAI em fevereiro de 2018, houve recomendação de que o 

futuro Empreendimento não passe pelas proximidades das terras indígenas, ou seja, esteja a uma distância 

mínima de 5km conforme prevê a Portaria Interministerial no 060 de 24 de março de 2015” (Relatório 2, 

Setembro de 2018, p. 655) 

 

Sobre os assentamentos rurais afetados, o relatório declara: 

“Os dados da Superintendência do Paraná (SR 09), do INCRA, apontam a existência de três municípios 

da área em estudo onde existem assentamentos rurais. São eles Cândido de Abreu, Manoel Ribas e Pitanga. 

No município de Cândido de Abreu estão cadastrados os seguintes assentamentos rurais:  Terra e Vida, criado 

em 21 de setembro de 2007, com 50 famílias;  Ilha das Flores, criado em 22 de dezembro de 2007, com 27 

famílias;  19 de Junho, criado em 02 de setembro de 2008, com 51 famílias;  Vale da Conquista, criado em 29 
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de outubro de 2001, com 40 famílias. Em Manoel Ribas está cadastrado o assentamento rural:  Nova Itaúna, 

criado em 22 de dezembro de 1999, com 120 famílias. E no município de Pitanga estão cadastrados os 

seguintes assentamentos rurais:  Vale da Serra, criado em 30 de julho de 2002, com 70 famílias;  Nova 

Esperança, criado em 27 de março de 1995, com 40 famílias. Nenhum assentamento é interceptado pela ADA 

do Empreendimento” (Relatório 2, Setembro de 2018, p. 656).  

Sobre a relação entre a linha de transmissão e as comunidades afetadas, o mapa acima é apresentado 

No entanto, como apontado pelo Justiça Eco
23

:  

 

“Os pesquisadores que se debruçaram a analisar o processo de licenciamento da Engie, apontam, ainda, 

que as linhas de transmissão afetariam mais de 30 comunidades tradicionais que habitam a região, como 

comunidades quilombolas, indígenas, rurais reassentadas e faxinais. 

Os documentos apresentados pela multinacional e publicizados pelo IAT apresentam dados contraditórios 

em relação a essas comunidades tradicionais. Afirma-se, por exemplo, que ‘o Licenciamento Quilombola do 

Empreendimento está sendo conduzido pela Fundação Cultural Palmares’, no entanto, tal estudo não apresenta 

a anuência da Fundação Palmares e nem o material que foi produzido para a emissão do licenciamento. 

Os pesquisadores que analisaram o EIA também apontam que não há anuência da Fundação Nacional do 

Índio (Funai), mesmo com o Estudo tendo identificado terras indígenas distantes a pouco mais de cinco 

quilômetros do empreendimento. 

O Estudo também identifica assentamentos rurais, mas não foram inseridas as distâncias em relação ao 

empreendimento. Consta apenas que ‘nenhum assentamento é interceptado’ pelas linhas de transmissão. 

Porém, os pesquisadores apontam que o mapa da página 658 do EIA sobre as linhas de transmissão do trecho 

entre Ivaiporã a Ponta Grossa sugere a localização dentro da área de alguns assentamentos rurais” 
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❖ Estudo Espeleológico 

Em relação ao relatório espeleológico, como aponta o Justiça Eco no relatório mencionado acima:  

“O estudo de impacto nas cavernas também estava ausente do Estudo de Impacto Ambiental original, 

mas foi feito de forma complementar depois que o Ministério Público Estadual de Ponta Grossa cobrou a 

Engie do documento. O levantamento das cavidades subterrâneas foi feito, mas também de forma incompleta, 

apenas em um pequeno trecho por onde passa o ‘linhão’”.  

Enquanto os demais relatórios datam de 2018, o estudo espeleológico (Relatório 7) data de Fevereiro de 

2020. Conforme o restante, o estudo espeleológico também foi conduzido pela empresa Geo Consultores, no 

entanto, com uma equipe menor do que as outras, conforme ilustrado na imagem a seguir:  

 

O relatório teve como metodologia principal pesquisa bibliográfica e consulta de dados, estando a 

avaliação de campo circunscrita à áreas potenciais identificadas diretamente afetadas pelo trecho do linhão, 

sem investigação mais aberta de cavidades subterrâneas localizadas nas regiões de acesso da construção 

“Este documento foi elaborado através da realização de diversos levantamentos, compostos de extensa 

avaliação bibliográfica, estudos diversos em bases cartográficas disponíveis, levantamentos de dados 

disponíveis no sistema CECAV/ICMBio, além de levantamentos em estudos realizados na região. O objetivo 

foi identificar possíveis cavidades naturais situadas nas áreas de influência do Empreendimento, tanto aquelas 

cadastradas no CECAV, como aquelas identificadas por outros levantamentos que indiquem a ocorrência de 

cavidades naturais não cadastradas no CECAV ou na Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE). Foram 

realizadas ainda investigações em campo em áreas potenciais identificadas, visando um levantamento in loco 

de presença de cavidades naturais subterrâneas” (Relatório 5, Fevereiro de 2020, p. 18).  

 

Sobre a possível ocorrência de cavernas na região do traçado, o estudo atesta:  

“A natureza predominantemente sedimentar das litologias ocorrentes na área do Empreendimento (Grupo 

Itararé e formações Ponta Grossa e Furnas), e em menor proporção, litologias da sequência vulcanosedimentar 

(Grupo Açungui), associada às características geomorfológicas existentes, indicam um médio/alto potencial 

para a ocorrência de cavidades subterrâneas em determinados trechos por onde se desenvolve o 

Empreendimento. Essa potencialidade eleva-se nas porções mediais e finais do traçado, em virtude da 

abrangência nas fácies areníticas da Formação Furnas, junto as zonas de transição entre o Primeiro e o 

Segundo Planalto, na área das Escarpas Devonianas, principalmente nos trechos com declividade e gradiente 

de relevo mais acentuados do Planalto Dissecado do Alto Ribeira, localizado no Primeiro Planalto Paranaense, 

e os Planaltos São Luiz do Purunã e Ponta Grossa, do Segundo Planalto Paranaense. Também se destaca nas 

fácies carbonáticas do Grupo Açungui, em porções pontuais no trecho final do traçado, já nas proximidades da 

SE Bateias” (Relatório 5, Fevereiro de 2020, p. 106).  

Ainda que “ações adotadas para minimizar eventuais impactos ao patrimônio espeleológico identificado, 

como as alterações no traçado, reposicionamento de torres, adoção de tecnologias que provocam menor 

impacto ao meio ambiente” (Relatório 5, Fevereiro de 2020, p. 110), os estudos sobre os impactos da fauna e 

flora, bem como das águas e das comunidades afetadas não foram atualizados com o reposicionamento das 

instalações das torres de transmissão e a alteração do traçado. 



Podemos confiar, então, no relatório cheio de falhas e superficialidades, como os organizados pela 

Engie? Deixemos então o seu histórico
24

 falar por si: 

 

“A Engie é uma multinacional francesa que está presente no Brasil há mais de 20 anos. A operação da 

empresa no país representa o segundo maior faturamento da multinacional no mundo. Até 2008, a empresa era 

chamada de GDF SUEZ. Responsável pela construção da Usina Hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, em 

Rondônia, a Engie foi indicada em 2010 para o ‘Public Eye Award’, um “antiprêmio” atribuído todos os anos 

no Fórum de Davos, na Suíça, à empresa ou organização mais irresponsável social e ambientalmente em todo 

o mundo. 

A empresa foi acusada por organizações ambientais de violar as normas de proteção ambiental e de 

ignorar os direitos humanos das populações indígenas, ameaçadas pela construção da hidrelétrica”. 
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