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1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA) 

é elaborado e apresentado como parte integrante do licenciamento 

ambiental de instalação (LI) da central geradora hidrelétrica (CGH) Libera 

Maria, localizada no Rio Jacutinga, Município de Bituruna/PR, em 

atendimento às recomendações e medidas mitigadoras apresentadas no 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS)1
 do empreendimento, bem como 

às condicionantes do licenciamento ambiental – Licença Prévia nº 42956, 

emitida em 03 de julho de 2019 e válida até 03/07/2021, conduzido junto 

ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP).  

 

Os programas de controle e monitoramento foram desenvolvidos como 

ferramentas para a estruturação de responsabilidades, para que as 

medidas propostas no RAS da CGH Libera Maria sejam implantadas de 

forma efetiva, atingindo os resultados propostos em todas as etapas do 

empreendimento. Têm como objetivo geral minimizar, compensar e até 

mesmo eliminar impactos negativos da implantação e operação do 

empreendimento, bem como potencializar os impactos benéficos do 

projeto.  

 

Os diversos programas ambientais propostos para as fases de implantação 

e de operação do empreendimento são listados no organograma 

apresentado na figura 1 e descritos individualmente em caráter executivo 

na sequência deste documento. Uma vez que este conjunto de programas 

foi elaborado com base nos programas e medidas descritos no RAS do 

empreendimento, a tabela 1 apresenta a relação entre as ações previstas 

no RAS e os programas descritos no presente RDPA de forma a comprovar 

                                    

1 Estudo protocolado junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP para fins de 

licenciamento ambiental prévio (LP). Disponível para consulta em:  

<http://www.iap.pr.gov.br/pagina-1461.html> 
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a consideração das medidas/ações previstas e atender integralmente com 

ações definidas naquele documento. 

 

 

Figura 1 – Organograma de programas e subprogramas ambientais.  

  

 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental 

(PGSA) 

Programa de recuperação de áreas 

degradadas (PRAD) 

Programa de monitoramento de 

qualidade da água 

Programa de recomposição da área 

de preservação no entorno do 

empreendimento 

Programa de acompanhamento da 

supressão da vegetação 

Programa de educação ambiental e 

comunicação social 

Programa de geração de empregos 

(contratação, integração e 

desligamento da mão de obra) 

Programa de afugentamento, 

resgate e salvamento de fauna 

Programa de monitoramento e 

manejo da fauna 
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Tabela 1 – Relação entre os programas e medidas previstos no RAS e os programas descritos no RDPA. 

Programas/medidas descritos no RAS Programas/ medidas correspondentes no RDPA 

Meio físico 

Código de postura para a empreiteira durante a construção PGSA 

Implantação de medidas preventivas e corretivas contra 

processos erosivos 
PGSA 

Gestão de resíduos sólidos PGSA 

Gestão do esgotamento sanitário PGSA 

Área de exploração e bota fora PGSA 

Controle de emissões atmosféricas PGSA 

Programa de monitoramento limnológico e da qualidade do 

corpo hídrico 
Programa de monitoramento da qualidade da água 

Remoção dos alojamentos PGSA 

Aumento de tráfego PGSA 

Meio biótico 

Planos e programas - recursos hídricos 

Plano de monitoramento hidrológico e hidrossedimentológico Incorporado ao programa de monitoramento da qualidade da água 

Soluções ambientais no trecho de vazão reduzida 

Programa de recomposição da área de preservação no entorno do 

empreendimento. 

O resgate da ictiofauna no trecho de vazão reduzida faz parte das 

atividades previstas no programa de resgate de fauna. 

Planos e programas - flora 

Plano de supressão vegetal 
Programa de acompanhamento da supressão da vegetação e resgate 

de flora  

Integração de matrículas da área afetada, sob o ponto de vista 

biótico 

PGSA - Acompanhamento da indenização da área de terceiros e 

integração das matrículas 
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Programas/medidas descritos no RAS Programas/ medidas correspondentes no RDPA 

Plano de arborização do canteiro de obras Programa de recuperação de áreas degradadas (PRAD) 

Limpeza do reservatório 

Medidas apresentadas no programa de afugentamento, resgate e 

salvamento de fauna e no programa de acompanhamento da 

supressão da vegetação e resgate de flora 

Recuperação da APP 
Programa de recomposição da área de preservação no entorno do 

empreendimento 

Planos e programas - Fauna 

Caça e pesca 

O plano de caça e pesca foi incorporado às ações de 

auditoria/fiscalização do programa de gestão e supervisão ambiental 

(PGSA), assim como está contemplado nos materiais informativos do 

programa de educação ambiental e comunicação social e integração de 

mão de obra no contexto do programa de geração de empregos 

(contratação, integração e desligamento da mão de obra) 

Plano de prevenção de acidentes de animais silvestres na área 

do canal 

De acordo com o projeto final o canal adutor terá apenas 178 m de 

extensão entre a tomada d’água e a câmara de carga. Assim, a 

propensão de queda de animais no canal é ínfima e a interferência no 

deslocamento da fauna pode ser considerada nula. Desta forma, a 

construção de pontes de passagem de fauna se faz desnecessária, não 

sendo abordada no presente documento. 

Plano de prevenção e monitoramento de atropelamento de 

animais silvestres 

As ações presentes neste plano foram incorporadas ao programa de 

educação ambiental e comunicação social, no contexto dos materiais 

informativos que serão elaborados e divulgados.  

As coletas e transporte de animais atropelados serão realizadas pelas 

equipes dos programas de resgate e monitoramento de fauna, as quais 

estarão devidamente autorizadas para estas ações, em conformidade 

com a legislação pertinente. 
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Programas/medidas descritos no RAS Programas/ medidas correspondentes no RDPA 

Monitoramento, resgate e salvamento da fauna silvestre.  
Contemplados pelos programas de monitoramento de fauna e 

programa de afugentamento, resgate e salvamento de fauna. 

Planos de ação específicos para espécies ameaçadas de extinção 

e espécies-problema 

Conforme necessidade, estes planos serão contemplados no decorrer 

do programa de monitoramento de fauna 

Meio socioeconômico 

Programa de educação ambiental e comunicação social Programa de educação ambiental e comunicação social 

Programa de geração de empregos 
Programa de geração de empregos (contratação, integração e 

desligamento da mão de obra) 
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2. TABELA RESUMO DOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

AMBIENTAIS 

A tabela a seguir apresenta um resumo de todos os programas propostos 

para a gestão ambiental da CGH Libera Maria durante a fase de obras, 

pós-obra e operação, incluindo a síntese dos objetivos, impactos e fase de 

implementação relacionada a cada programa.  

 

Destaca-se que o programa de gestão e supervisão ambiental (PGSA) 

possui caráter estratégico e busca integrar as informações e ações de 

todos os programas e medidas, propiciando sinergia entre as ações e 

visando a melhoria contínua do desempenho ambiental do 

empreendimento. Este mesmo programa abrange também as atividades 

de acompanhamento das obras de implantação da CGH.  
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Tabela 2 – Resumo dos programas e subprogramas ambientais. 

Meio 
Programa / 

subprograma 
Objetivo do programa Impactos relacionados 

Fase de 

implementação 

Todos os 

meios 

Programa de gestão e 

supervisão ambiental 

(PGSA) 

Estabelecer diretrizes de forma a garantir que 

o empreendimento seja instalado e operado 

com base em critérios ambientalmente 

adequados, minimizando os impactos 

negativos e potencializando os positivos. 

Relaciona-se a todos os 

impactos ambientais 

identificados para o 

empreendimento, positivos e 

negativos. 

Pré-implantação, 

implantação e 

operação. 

Físico 

Programa de 

monitoramento de 

qualidade da água 

Gerar dados relativos à qualidade ambiental 

das águas superficiais na área de influência 

da CGH Libera Maria, viabilizando a detecção 

e avaliação de efeitos do empreendimento e 

do entorno sobre os corpos hídricos afetados, 

e subsidiando a adoção de medidas de 

controle, caso sejam identificados problemas 

na qualidade da água. 

Alteração da qualidade da 

água superficial; alteração no 

transporte de sedimentos, 

aparecimento ou aumento de 

vetores de doenças. 

Pré-implantação, 

implantação e 

operação. 

Físico e 

biótico 

Programa de 

recuperação de áreas 

degradadas (PRAD) 

Identificar e recuperar áreas que serão 

degradadas pelas atividades da obra da CGH 

Libera Maria 

Aceleração dos processos 

erosivos e assoreamento; 

perda da cobertura vegetal. 

Implantação 

Biótico 

Programa de 

acompanhamento da 

supressão da vegetação 

e resgate de flora 

Impedir que as atividades de supressão 

causem impactos além dos limites previstos 

pela autorização florestal emitida pelo órgão 

regulador. 

Perda da cobertura vegetal. 
Pré-implantação e 

implantação. 
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Meio 
Programa / 

subprograma 
Objetivo do programa Impactos relacionados 

Fase de 

implementação 

Biótico 

Programa de 

recomposição da área 

de preservação no 

entorno do 

empreendimento 

Promover a recuperação da vegetação às 

margens do reservatório e trecho de vazão 

reduzida, com todos os benefícios associados 

ao ambiente natural, diversidade biológica e 

proteção das águas e margens do rio. 

Perda da cobertura vegetal. 
Implantação e 

operação. 

Biótico 

Programa de 

afugentamento, resgate 

e salvamento de fauna 

Apresentar metodologia e estabelecer os 

procedimentos de afugentamento, resgate e 

salvamento de espécimes da fauna terrestre 

e aquática.  

Destruição/fragmentação de 

habitat e dispersão das 

espécies; 

mortandade de peixes. 

Pré-implantação e 

implantação. 

Biótico 

Programa de 

monitoramento e 

manejo da fauna 

Apresentar o plano de trabalho para o 

monitoramento da fauna com ocorrência na 

área de influência do empreendimento CGH 

Libera Maria, visando, principalmente, a 

análise da composição e dinâmica das 

comunidades da fauna terrestre (mastofauna, 

avifauna e herpetofauna) e aquática (peixes 

e macroinvertebrados), bem como o 

acompanhamento dessa dinâmica. 

Destruição/fragmentação de 

habitat e dispersão das 

espécies; 

mortandade de peixes. 

Pré-implantação, 

implantação e 

operação. 
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Meio 
Programa / 

subprograma 
Objetivo do programa Impactos relacionados 

Fase de 

implementação 

Antrópico 

Programa de educação 

ambiental e 

comunicação social  

Sensibilizar os colaboradores da obra sobre 

procedimentos necessários à manutenção 

prevenção e mitigação de impactos 

ambientais visando a conservação do meio 

ambiente e da saúde laboral dos 

colaboradores, além de informar a população 

local interessada no que diz respeito às 

características do empreendimento.  

Todos os impactos. 
Pré-implantação e 

implantação 

Antrópico 

Programa de geração de 

empregos (contratação, 

integração e 

desligamento da mão 

de obra) 

Auxiliar no processo de contratação 

temporária da mão de obra de maneira a 

priorizar a admissão de funcionários 

locais/regionais para a fase de obras, 

integrá-los quanto ao empreendimento e 

respectivas normas de saúde, segurança e 

meio ambiente, como também promover a 

adequada desmobilização no término das 

obras. 

Geração de emprego; 

geração de processo 

migratório; demanda por 

equipamentos e serviços 

públicos diversos; 

movimentação da atividade 

econômica; geração de renda 

e tributos. 

Pré-implantação e 

implantação 
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3. DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

3.1. Programa de gestão e supervisão ambiental (PGSA) 

3.1.1. Justificativa 

O Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA) consiste em um 

conjunto de ações sistematizadas de supervisão, fiscalização e 

monitoramento em busca da mitigação ou minimização de impactos 

ambientais gerados na instalação e operação da CGH Libera Maria. Com 

isso, o mesmo abrange as ações de diversos planos e programas 

inicialmente descritos no RAS do empreendimento, como: 

• Código de postura para a empreiteira durante a construção; 

• Implantação de medidas preventivas e corretivas contra processos 

erosivos; 

• Gestão dos resíduos sólidos; 

• Gestão de resíduos da construção civil; 

• Gestão do esgotamento sanitário; 

• Área de exploração e bota fora; 

• Controle das emissões atmosféricas; 

• Desmobilização da obra; 

• Aumento de tráfego; 

• Ações de auditoria/fiscalização (apresentadas inicialmente no RAS 

como programa de fiscalização, junto ao programa de educação 

ambiental e comunicação social).  

 

O PGSA se justifica por definir a base do processo gerencial a ser adotado 

para a boa execução de ações destinadas a evitar ou a mitigar as 

consequências dos impactos provocados pela instalação e operação da 

CGH Libera Maria. 
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3.1.2. Objetivos gerais e específicos 

O objetivo geral do presente programa é de garantir que o 

empreendimento seja instalado e operado com base em critérios 

ambientalmente adequados, minimizando os impactos negativos e 

potencializando os positivos, priorizando ações preventivas, porém 

atuando de forma corretiva sempre que necessário. 

 

Os objetivos específicos são: 

• Gerenciar a realização dos programas ambientais aprovados pelo 

órgão ambiental e demais condicionantes impostas nas licenças 

ambientais para o empreendimento; 

• Registrar formalmente o conjunto de ações em relatórios ao órgão 

ambiental; 

• Controlar a documentação ambiental relativa ao empreendimento, 

validade de licenças e autorizações, bem como atendimento a 

condicionantes; 

• Garantir o funcionamento de uma estrutura de melhoria contínua 

de desempenho ambiental; 

• Realizar monitoramento nas estruturas e equipamentos da CGH; 

• Detectar os desvios em relação à conduta ambiental adequada, 

com aplicação de medidas corretivas. 

 

3.1.3. Descrição das atividades 

As atividades do PGSA serão desenvolvidas por meio de análises dos 

resultados de vistorias de campo para verificação da conformidade das 

ações e diretrizes, estabelecimento de medidas corretivas e, se for o caso, 

de acompanhamento da evolução das medidas e melhorias implantadas, 

tanto na fase de obras como na de operação do empreendimento. 
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3.1.3.1. Inspeções ambientais 

As inspeções ambientais serão realizadas mensalmente durante a fase de 

instalação e semestralmente na operação e consistirão na avaliação das 

atividades nos locais que estiverem sob intervenção durante a fase de 

obras, bem como dos equipamentos e estruturas da CGH com um todo na 

etapa de operação, incluindo os seguintes temas: 

• Autorizações e licenças; 

• Resíduos sólidos e resíduos da construção civil (RCC); 

• Canteiro de obras e áreas de uso temporário; 

• Efluentes líquidos; 

• Captações de água; 

• Desmobilização das obras; 

• Produtos potencialmente poluidores; 

• Estados de conservação de veículos e equipamentos; 

• Emissões atmosféricas (poeira); 

• Sinalização das vias de tráfego durante a fase de instalação; 

• Processos erosivos, de movimentação de massa e assoreamento; 

• Supressão de vegetação 

 

As inspeções serão registradas na forma de relatórios de inspeção 

ambiental (RIA), que subsidiarão informações sobre a obra e seu 

andamento, no caso da fase de obras, e também acerca do desempenho 

ambiental geral do empreendimento. Casos de desvio ou em que se 

verifique uma oportunidade de melhoria no contexto ambiental serão 

registradas no relatório de forma destacada, para posterior avaliação por 

parte do empreendedor.  

 

A tabela a seguir apresenta um detalhamento das inspeções previstas 

para cada tema. Na sequência, a figura 2 e a figura 3 apresentam um 

modelo de RIA, com as informações mínimas que devem constar neste 

documento.  
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Tabela 3 - Temas e critérios para as inspeções ambientais. 

Tema Frequência Critérios básicos de avaliação 

Autorizações e 

licenças 

Sempre que prevista ou 

identificada atividade que 

demande este tipo de 

autorização de órgãos públicos. 

- Cronograma de atividades; 

- Projeto consolidado de engenharia; 

- Inspeções de campo; 

- Licenças e autorizações ambientais, condicionantes; 

- Autorizações ANM (recursos minerários). 

Resíduos sólidos 

e RCC 
Fase de instalação e operação 

- Inspeções de campo: segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte e destinação final de resíduos; 

- Licenciamento ambiental de transportadoras e destinadoras; 

- Comprovantes de coleta e destinação, manifestos de transporte de resíduos. 

Canteiro de 

obras e uso 

temporário 

Fase de instalação 
Inspeções de campo: organização de material, veículos e equipamentos, indícios de 

poluição, alteração do uso do solo e cobertura vegetal, recuperação de áreas. 

Efluentes 

líquidos 
Fase de instalação 

- Inspeções de campo: instalações de tratamento de esgotos em canteiros de obra, 

pontos de infiltração ou lançamento, licenciamento ambiental de prestadores de 

serviço, destinação dos resíduos coletados e licenciamento ambiental da destinação, 

comprovantes de coleta e destinação, estruturas e sistemas de tratamento, 

condições estruturais e aspectos visuais. 

Produtos 

potencialmente 

poluidores 

Fase de instalação 

- Inspeções de campo: segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte de produtos químicos, combustíveis e demais produtos potencialmente 

poluidores; condições de segurança no transporte de produtos, sinalização e 

restrição de acessos, procedimentos de abastecimento de equipamentos e veículos. 
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Tema Frequência Critérios básicos de avaliação 

Captações de 

água 
Fase de instalação 

- Outorgas de uso da água e condicionantes; 

- Inspeções de campo: captações de água, movimentação de caminhões-pipa, 

estado de conservação de bombas e equipamentos de captação, realização de 

registro de vazão aduzida, supressão de vegetação e processos de assoreamento. 

Emissões 

atmosféricas 

Fase de instalação; Quando 

evidenciada condição anormal 

ou desvio de conduta 

esperada. 

- Inspeções de campo: suspensão de poeiras, umedecimento de vias de tráfego, 

planejamento e uso de vias de acesso afastadas de áreas de moradia, quando 

possível. 

Sinalização nas 

vias de tráfego 
Fase de instalação 

- Inspeções de campo: Sinalização de trânsito/segurança para o tráfego alterado 

durante as obras, manutenção das vias em boas condições para uso pela 

comunidade, manutenção dos acessos a todas as propriedades. 

Processos 

erosivos 

Fase de planejamento, 

instalação e operação 

- Inspeção de campo: registro com fotos e descrição dos pontos com feições erosivas 

identificadas, explicitando a intensidade do processo e sua distribuição espacial; 

- Monitoramento de feições identificadas através de visitas periódicas, visando à 

geração de registro histórico da evolução dos processos. 

- Aplicação de medidas mitigadoras específicas a determinado processo instalado. 

Desmobilização 

da obra  

Fase de instalação  

 

- Cronograma de atividades; 

- Projeto consolidado de engenharia; 

- Inspeções de campo: processos de desmobilização, áreas que deixaram de ter uso 

para os fins da implantação do empreendimento, remoção de materiais e estruturas, 

regularização do terreno, procedimentos de recuperação de área degradada. 
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Tema Frequência Critérios básicos de avaliação 

Supressão de 

vegetação 

Fase de instalação, quando 

houver a atividade de 

supressão 

- Cronograma de atividades; 

- Projeto consolidado de engenharia; 

- Mapas de APPs e áreas de supressão; 

- Autorizações para supressão de vegetação; 

- Inspeções de campo: áreas de supressão (de qualquer porte/estágio de sucessão, 

incluindo supressão de indivíduos arbóreos isolados), coleta de sementes e espécies, 

destinação de material lenhoso e vegetal. 

Não 

conformidades 
 

- Registros de não conformidades; 

- Planos de ação; 

- Inspeções de campo: locais indicados em registros de não conformidades, 

implementação de ações estabelecidas em plano de ação, eficiência das ações, 

estado atual da situação apontada como não conforme. 
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Figura 2 – Exemplo de relatório de inspeção ambiental (frente). 

 

Logo empreendedor / 

empreendimento

Data:

___/___/___

Emissor:

Sol Nublado Chuvas leves Chuvas intensas

Noite anterior

Manhã

Tarde

Dados de contato:

             •  EMPREITEIRA                      [nome do resposável]                 [telefone para contato]

             •  EMPREENDEDOR                 [nome do resposável]                 [telefone para contato]

Descrição da 

inspeção

Considerações / 

recomendações

Considerações / 

recomendações

Nº de inspeção:                    Tema: 

WPT (GPS):                       Coordenadas:                            /                             Fuso:                Datum:

Possível não conformidade? [   ]   Demanda da comunidade? [   ] 

Nº de inspeção:                    Tema: 

WPT (GPS):                       Coordenadas:                            /                             Fuso:                Datum:

Possível não conformidade? [   ]   Demanda da comunidade? [   ] 

Descrição da 

inspeção

Temas do  RIA

[   ] Conservação de veículos e equipamentos [   ] transporte de materiais [   ] Canteiro de obra e áreas de uso temporário

[   ] Fauna [   ] Recuperação de áreas, plantios [   ] Execução do projeto [   ] Desmobilização [   ] Não conformidades

[   ] Arqueologia [   ] Processo erosivo/assoreamento [   ] Bloqueio e/ou alteração de talvegues [   ] Proliferação de vetores

[   ] Autorizações [   ] Captações de água [   ] Drenagem [   ] Esgotos e efluentes [   ] Resíduos [   ] Produtos perigosos

[   ] Queimadas e incêndios [   ] Supressão da vegetação [   ] Tráfego [   ] Paisagem [   ] Áreas de empréstimo e bota fora

Resultados da inspeção

Para informações complementares, informações técnicas e orientações, entrar em contato com a 

CONSULTORIA/EMPREITEIRA e/ou com o EMPREENDEDOR.

Condições do tempo

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AMBIENTAL - RIA

[número]



 

CGH Libera Maria 

Relatório de detalhamento de programas ambientais 

 

25 

 

Figura 3 – Exemplo de relatório de inspeção ambiental (verso). 

 

 

Logo empreendedor / 

empreendimento

Data:

___/___/___

Local Não conformidade Ação / resposta Prazo Status*

Plano de ação para os apontamentos de visitas

*Legendas para status: P revisto : Ação prevista e em planejamento para atendimento ao prazo; P endente : situação recorrente com necessidade de 

so lução; A guardando  def inição : depende de resposta (diretoria ou órgão ambiental) para prosseguimento; Em co tação : envolve pro jetos/serviços de 

terceiros; Em andamento : ações corretivas iniciadas, porém não finalizadas; C o ncluí do : medida aplicada satisfatoriamente.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AMBIENTAL - RIA

[número]

Registro fotográfico

Nº de inspeção:                    Tema: 

Nº de inspeção:                    Tema: 
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3.1.3.1.1. Gestão de resíduos sólidos 

As ações associadas à gestão de resíduos sólidos durante a fase de 

instalação compreendem, de uma forma geral, a instalação de dispositivos 

de acondicionamento, métodos de coleta e disposição final, bem como a 

orientação dos funcionários envolvidos na obra quanto a importância do 

correto acondicionamento e destinação final dos resíduos gerados durante 

a etapa de obras.  

 

O armazenamento interno ocorrerá nos locais de geração de resíduos, os 

quais contarão com acondicionadores para resíduos recicláveis, orgânicos, 

contaminados e para os demais resíduos eventualmente gerados.  

 

O transporte interno dos resíduos se dará entre o ponto de geração até o 

local de armazenamento temporário externo (depósito), sendo realizado 

com frequência diária e adotando os devido cuidados para evitar a perda 

de resíduos ao longo do percurso e o eventual acesso de vetores no local 

de armazenamento externo.  

 

O referido local de armazenamento (depósito) será fechado e com piso 

impermeável, possuindo cobertura e porta com tela fina. Além disso, 

deverá possuir dois box/unidades, com pé direito de 2,50 metros e no 

mínimo 12 m² cada, sendo uma destinada ao armazenamento de resíduos 

recicláveis e outra para os demais resíduos.  

 

Quanto à destinação final dos resíduos, os recicláveis serão 

preferencialmente destinados à entidade ou associação de catadores do 

município de Bituruna, enquanto que os resíduos comuns serão enviados 

ao aterro municipal de Bituruna. 

 

A empreiteira deverá preencher um manifesto de encaminhamento de 

resíduo no momento em que este é retirado do armazenamento 
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temporário e coletado para encaminhamento ao destino final previamente 

determinado. O manifesto consiste em uma ficha contendo dados do 

gerador, tipo e quantidade de resíduos, dados do transportador e dados 

do local de destinação final dos resíduos.  

 

Os resíduos contaminados serão enviados para empresas devidamente 

qualificadas para o transporte e destinação final de resíduos classe I.  

 

Ressalta-se que todas as empresas envolvidas nas atividades de coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos deverão ser selecionadas frente 

uma avaliação de critérios de responsabilidade ambiental, incluindo a 

existência de licenciamento ambiental válido e a avaliação da relação 

custo/benefício (viabilidade econômica e qualidade do serviço). 

 

3.1.3.1.2. Gestão de resíduos da construção civil (RCC) 

A execução das atividades de obra relacionadas à instalação da CGH 

Libera Maria levará à geração de resíduos da construção civil, os quais são 

definidos pela Resolução Conama n° 307/2002 e suas alterações 

(348/2004; 431/2011; 448/2012 e 469/2015) como os resíduos 

provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, bem como os resultantes da preparação e da escavação 

de terrenos. 

 

Assim como descrito para os resíduos sólidos, a gestão dos resíduos da 

construção civil compreende ações de instalação de dispositivos de 

acondicionamento, métodos de coleta, segregação e disposição final. De 

forma específica quanto à segregação, a mesma se dará em conformidade 

com a classificação em resíduos perigosos ou não-perigosos (ABNT NBR 

10.004), com as categorias de resíduos de construção civil (Resolução 

Conama nº 307/2002 e suas alterações 348/2004; 431/2011; 448/2012 e 
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469/2015) e, sempre que possível, nas categorias de material reciclável, 

viabilizando esta alternativa de destinação mais nobre. 

 

Tabela 4 – Classificação dos resíduos de construção civil, conforme Resolução 

Conama nº 307/2002 e alterações. 

Classes Definição Exemplo 

C
la

s
s
e
 A

 

 

Resíduos reutilizáveis 

ou recicláveis como 

agregados. 

- Resíduos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, 

inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 

- Resíduos de componentes 

cerâmicos, argamassa e concreto; 

- Resíduos de processo de 

fabricação e/ou demolição de peças 

pré-moldadas em concreto (blocos, 

tubos, meios-fios etc.) produzidas 

nos canteiros de obras. 

C
la

s
s
e
 B

 

 

Resíduos recicláveis 

para outras 

destinações. 

- Plásticos, papel/papelão, metais, 

vidros, madeiras, embalagens 

vazias de tintas imobiliárias e 

gesso. 

C
la

s
s
e
 C

 

 

Resíduos para os quais 

não foram 

desenvolvidas 

tecnologias ou 

aplicações 

economicamente viáveis 

que permitam a sua 

reciclagem/recuperação. 

- Materiais que não são 

considerados perigosos (classe D) 

e para os quais ainda não há 

técnicas de reciclagem. 

C
la

s
s
e
 D

 

 

Resíduos perigosos 

oriundos do processo de 

construção. 

- Tintas, solventes, óleos e outros, 

ou aqueles contaminados oriundos 

de demolições, reformas e reparos 

de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como 

telhas e demais objetos e materiais 

que contenham amianto ou outros 

produtos nocivos à saúde. 

Fonte: Adaptado de FDE, 2010.  
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Considerando a segregação e acondicionamento dos RCC, a seleção do 

tipo de recipiente para cada resíduo levará em conta os volumes 

(considerando também a periodicidade de coleta) e características dos 

mesmos. Para os resíduos de construção civil de menor porte (restos de 

madeira, embalagens plásticas, aparas de tubulações, sacos e caixas de 

embalagens de papelão, papéis, restos de ferro, aço, arames etc.), os 

dispositivos de acondicionamento mais utilizados são as 

bombonas/tambores, big bags, baias e caçambas estacionárias. Material 

de maior porte ou de maior densidade, como blocos de concreto, caliça, 

madeiras de maior porte e solo serão armazenados em caçambas ou baias 

identificadas.  

 

Óleos e graxas provenientes de serviços de troca em equipamentos, 

máquinas e veículos, serão acondicionados em recipientes constituídos de 

material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e 

estanques, com tampa rosqueada ou vedante e facilmente identificáveis, 

podendo ser bombonas plásticas com tampa ou tambores com tampa e 

cinta metálica para vedação. 

 

Com isso, é importante que os colaboradores conheçam a classificação 

dos resíduos, não só para executarem satisfatoriamente a segregação dos 

mesmos como também pela importância ambiental que a atividade 

representa. Neste contexto, a correta sinalização indicativa de cada tipo 

de resíduo serve como alerta e orientação dos colaboradores envolvidos 

na obra, lembrando-os sempre sobre a necessidade da separação correta 

de cada um dos resíduos gerados. 

 

Assim como descrito no item 3.1.3.1.1, o transporte interno dos resíduos 

se dará diariamente entre o ponto de geração até o local de 

armazenamento temporário (depósito), que contará com unidades/box 

para o devido armazenamento de resíduos, devendo possuir cobertura e 
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piso impermeável, além de ser devidamente identificadas conforme 

legislação, normas e recomendações contratuais existentes. 

 

Na ocasião da coleta para encaminhamento ao destino final previamente 

determinado, a empreiteira preencherá um manifesto de encaminhamento 

de resíduo no momento em que este é retirado do armazenamento 

temporário. O manifesto consiste em uma ficha contendo dados do 

gerador, tipo e quantidade de resíduos, dados do transportador e dados 

do local de destinação final dos resíduos, designado como CTR (Controle 

de Transporte de Resíduos) nas normas técnicas relacionadas aos resíduos 

de construção civil (NBRs 15.112 a 15.114). 

 

Os resíduos serão gerenciados sempre buscando prioritariamente o 

reaproveitamento, e caso não seja possível, serão encaminhados para 

reciclagem.  

 

Os resíduos pertencentes à classe A, segundo diretrizes da Resolução 

Conama nº 307/2002 (e atualizações) devem ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos 

classe A de reserva de material para usos futuros, ou conforme 

autorização do órgão ambiental licenciador, e licenças ambientais de 

empresas receptoras. 

 

Para aqueles resíduos cujo reaproveitamento não é viável, a coleta, 

transporte e destinação final será realizada periodicamente por empresas 

especializadas nestas atividades, que possuam todas as licenças 

ambientais cabíveis. De acordo com a Resolução Conama nº 448/2012 os 

RCCs não podem ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, 

em áreas de bota fora, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em 

áreas protegidas por lei. 
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3.1.3.1.3. Gestão do esgotamento sanitário 

Todo o efluente sanitário gerado durante a fase de instalação do 

empreendimento, tanto no alojamento como no canteiro de obras, serão 

lançados em um sistema tipo fossa sumidouro devidamente dimensionado 

para o quantitativo de funcionários previstos e em atendimento às normas 

brasileiras aplicáveis: 

 ABNT NBR 7.229:1993 – Projeto, construção e operação de sistemas 

de tanques sépticos (versão corrigida de 1997); 

 ABNT NBR 13.969:1997 – Tanques sépticos – Unidades de 

tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – 

Projeto, construção e operação.  

 

O sistema será monitoramento visualmente na ocasião das inspeções 

periódicas, identificando possíveis saturações. A identificação visual de 

saturação serve de parâmetro para a realização de limpeza nos sistemas, 

através da retirada do lodo e encaminhamento para tratamento externo. 

 

Considerando o término da etapa de obras, a referida fossa será drenada 

por caminhão limpa fossa, sendo efetuado o procedimento de desinfecção 

da fossa com aplicação de cal virgem no fundo e nas paredes da mesma, 

sendo posteriormente preenchida com terra. 

 

3.1.3.1.4. Área de exploração e bota fora 

Para realização das obras da CGH Libera Maria será utilizado material 

retirado de jazidas que possam ser encontradas próximas ao 

empreendimento. A região prevista para instalação tem substrato 

favorável à extração de brita e ao desenvolvimento de solos argilosos. Os 

demais materiais necessários à construção serão adquiridos de empresas 

terceirizadas conforme proximidade ao empreendimento e valor agregado 

ao material.  
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O resíduo gerado pela exploração de jazidas será armazenado em pilhas 

em contato direto com o solo durante a fase de obras, devido o uso 

constante do material e suas propriedades não contaminantes. Deve-se 

considerar a distância deste empilhamento às áreas de reserva legal, APP 

e/ou de representatividade biológica.  

 

Após a fase de obras, as áreas degradadas pela jazida devem ser 

devidamente recuperadas visando à minimização da exposição do solo 

conforme apresentado no programa de recuperação de áreas degradadas. 

O material que se tornar resíduo pode ser utilizado para aterramento de 

escavações realizadas durante a obra ou para fechamento da jazida. 

 

As jazidas utilizadas serão devidamente licenciadas junto à Agência 

Nacional de Mineração (ANM) e órgão ambiental competente. 

 

3.1.3.1.5. Monitoramento de processos erosivos 

A instalação de processos erosivos está relacionada com a remoção da 

vegetação, que expõe o solo e o torna susceptível à ação das intempéries, 

bem como pela realização de corte, aterro e abertura de estradas. 

 

Como exposto no RAS do empreendimento, a intervenção antrópica 

relacionada ao empreendimento, sobretudo associada à movimentação de 

maquinário pesado e alteração do regime hídrico, pode contribuir no 

estabelecimento de processos erosivos e de assoreamento. 

 

Durante a fase de pré-implantação haverá uma vistoria de 

reconhecimento à área do empreendimento cujo objetivo é identificar 

feições erosivas já existentes ou locais potencialmente críticos à 

deflagração de processos erosivos. Como resultado, estes locais também 

serão monitorados e avaliados quanto às eventuais interferências 
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relacionadas à obra. Cada local com identificação de processos erosivos 

e/ou de assoreamento serão devidamente nomeados para manter o 

registro histórico ao longo das vistorias. 

 

Na fase de obra, as vistorias periódicas com foco em processos erosivos 

irão abranger todos os locais em que houver atividades diretas de obra do 

empreendimento. O foco nesse momento é a prevenção da criação de 

áreas degradadas durante a execução da obra, visando aplicar eventuais 

medidas mitigadoras adequadas às normas vigentes.  

 

No caso da fase de operação, com inspeções semestrais, será percorrido o 

entorno da CGH. A finalização das obras realizadas proporciona a redução 

da geração de feições erosivas por exposição do solo. Assim, as feições 

erosivas geradas nesta fase posterior são mais comumente provenientes 

da ação da alteração na dinâmica hídrica e da atividade de movimentação 

antrópica no entorno imediato da CGH.  

 

As medidas de controle de processos erosivos e assoreamento propostas 

serão definidas com base no tipo de ponto de monitoramento, localização 

quanto ao empreendimento, ocorrências de assoreamento, medidas 

anteriores aplicadas, tipo de feição erosiva observada e outros aspectos 

avaliados pelo técnico de campo. Entre as medidas previstas associadas 

aos processos erosivos e de assoreamento, pode-se citar: 

 Elaboração de mapa de risco na área de influência do 

empreendimento; 

 Instalação de sistemas de drenagem; 

 Instalação de sistemas de sedimentação e de amortecimento 

hidráulico; 

 Realização de ferti-irrigação nos taludes de maior inclinação; 

 Aplicação de gramíneas no entorno da barragem, canal e casa de 

força da CGH; 



 

CGH Libera Maria 

Relatório de detalhamento de programas ambientais 

 

34 

 Instalação de muros de arrimo, rip-rap, entre outros.  

 

Ressalta-se que durante as inspeções as medidas executadas serão 

registradas nos RIAs elaborados pela equipe com a devida identificação do 

ponto de forma a manter um registro histórico. 

 

3.1.3.1.6. Controle das emissões atmosféricas 

As emissões atmosféricas durante a fase de instalação da CGH se devem, 

sobretudo, à operação de máquinas/equipamentos e veículos de grande 

porte, bem como a ressuspensão de material particulado devido às 

atividades de carga e descarga de solos e/ou materiais, bem como a 

circulação de veículos em vias não pavimentadas.  

 

Diante disso, as medidas de controle destas emissões atmosféricas 

compreendem: 

 Controle da manutenção periódica e regulagem dos motores dos 

equipamentos e veículos utilizados na obra; 

 Utilização de aspersores de água em pontos com evidência de 

ressuspensão de material particulado; 

 Fornecimento de equipamentos de segurança do trabalho à equipe, 

quando necessário. 

 

Deverão ser realizadas manutenções periódicas nos veículos, máquinas e 

equipamentos movidos a diesel, as quais serão verificadas através de 

inspeções do PGSA. Todas as informações serão relatadas nos RIAs.  

 

Na ocasião das inspeções, quando detectados eventos críticos de poluição 

por emissões fugitivas de poeira, sobretudo nas proximidades de 

receptores, será solicitado formalmente à empreiteira responsável pela 

obra o abatimento através de umectação das áreas fontes. 
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3.1.3.1.7. Aumento de tráfego 

As ações relacionadas ao aumento de tráfego serão executadas durante as 

fases de planejamento e instalação do empreendimento, envolvendo a 

implantação de placas de advertência ou outras formas de sinalização de 

forma a advertir os usuários sobre as obras e a eventual possibilidade de 

tráfego de veículos de grande porte na via em questão.  

 

A sinalização temporária durante as obras busca advertir os usuários, bem 

como a devida sinalização de eventuais bloqueios, desvios e/ou perigo na 

pista, visando à proteção dos condutores, pedestres e da própria equipe 

envolve nas atividades de obra.  

 

De acordo com COTRAN (2017), a sinalização de uso temporário, no caso 

das relacionadas à obra, deve ser na cor laranja com retrorrefletivo na cor 

branca, quando aplicável. A figura a seguir ilustra exemplos de 

dispositivos de sinalização de obras que podem ser utilizados. 

 

 

Figura 4 - Exemplo de dispositivos de sinalização temporária relacionados à 

obra. 
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3.1.3.1.8. Ações de auditoria/fiscalização 

As ações de fiscalização – previstas no RAS no âmbito do programa de 

educação ambiental e comunicação social – serão realizadas no âmbito do 

PGSA através de inspeções/monitoramento. 

 

Por meio destas inspeções, busca-se realizar a identificação de não 

conformidades nas áreas das atividades de obras e do empreendimento, 

de modo que caso seja evidenciada qualquer situação de inadequação, a 

mesma será registrada nos RIAs, bem como serão adotadas as devidas 

medidas de adequação.  

 

No caso de identificação da realização de caça, pesca, retirada de 

vegetação irregularmente ou qualquer outra atividade que se configure 

como crime ambiental ou ilegal serão adotadas as devidas medidas – por 

exemplo, meio de denúncia, caso necessário. Ressalta-se que o programa 

de educação ambiental e comunicação possuem um importante papel ao 

buscar sensibilizar e informar os trabalhadores quanto às boas práticas 

ambientais e conduta adequada perante o ambiente, saúde e segurança, 

consequentemente, visando prevenir a ocorrência de não conformidades. 

 

3.1.3.1.9. Desmobilização da obra 

As ações de desmobilização da obra terão início após a finalização da fase 

de instalação do empreendimento, uma vez que envolvem a retirada das 

estruturas de atendimento às necessidades dos colaboradores da obra. 

Com isso, compreende as seguintes ações: 

 Remoção da estrutura civil; 

 Destinação ambientalmente correta de todo material e resíduo 

gerados no local; 

 Recobertura das valas de destinação dos resíduos orgânicos; 

 Tampar as fossas sumidouros instaladas; 
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 Recuperação do solo; 

 Plantio de vegetação na área.  

 

As atividades de desmobilização da obra serão monitoradas através de 

vistorias periódicas e, quando necessário, propostas melhorias pela equipe 

do PGSA. Após as vistorias, as informações obtidas pelo técnico de campo 

serão repassadas conjuntamente ao empreendedor e empreiteira 

responsável pelas obras, a fim de definir ações efetivas para as 

especificações não conformes, e assim atender às exigências ambientais 

estabelecidas na legislação e condicionantes da licença.  

 

Nesse sentido, será observada a conformidade com, pelo menos, os 

seguintes aspectos: 

 Proteção superficial: as áreas diretamente afetadas pelas 

escavações e movimentação de terra serão protegidas através do 

espalhamento de solo vegetal e da revegetação de espécies nativas 

ou, no caso de taludes com inclinação elevada, de plantio de grama; 

os caminhos de serviço implantados para a execução das obras 

terão suas condições originais restituídas, inclusive com implantação 

de cobertura vegetal compatível; as vias locais utilizadas pela obra 

serão devolvidas em condições de uso no mínimo compatíveis com a 

sua situação anterior ao início das obras. A sinalização de obra será 

removida, reinstalando-se ou recuperando-se a sinalização normal 

nos casos pertinentes; 

 Limpeza geral: a limpeza geral de todas as áreas afetadas será 

concluída, incluindo a remoção de restos de obra, entulho, materiais 

contaminados e outros. Todos os materiais oriundos das atividades 

de limpeza e demolição serão encaminhados para locais de 

disposição final adequados e munidos de todas as licenças e 

autorizações pertinentes; 
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 Drenagem: A remoção dos componentes de drenagem provisória 

será concluída. Os dispositivos considerados úteis para o controle 

continuado da erosão e/ou para consolidação da recuperação das 

áreas diretamente afetadas serão mantidos; 

 Estruturas provisórias: as instalações provisórias serão 

completamente desmobilizadas. Todas as instalações auxiliares 

serão removidas quando do término das obras. Os terrenos serão 

limpos e os resíduos resultantes encaminhados para locais 

adequados e autorizados. 

 Tratamento de efluentes: os sistemas de tratamento de efluentes 

serão desativados e eventuais áreas de solo contaminado serão 

removidas e encaminhadas para locais adequados e autorizados; 

 Recuperação das áreas ocupadas por fossa sumidouro: iniciada com 

o esgotamento total do líquido tratado nestes poços, por meio de 

caminhões próprios para a limpeza de fossas, e destinado para 

coprocessamento ou disposição em aterro classe II. Em seguida 

será efetuado procedimento de desinfecção com aplicação de cal e o 

preenchimento com solo. 

 

3.1.3.2. Acompanhamento da indenização da área de terceiros e 

integração das matrículas  

As áreas correspondentes à - Área de Preservação Permanente (APP) 

embasada no patamar de inundação máxima além de afetar a propriedade 

do empreendedor, também abrange pontualmente uma propriedade de 

terceiros, mas em porções já dotadas de vegetação. Assim, considerando 

esse contexto não devem ser geradas alterações na qualidade de vida 

e/ou outros impactos sociais, dado que as áreas afetadas são compostas 

em sua maior parte por remanescentes de vegetação e sem necessidade 

de prover realocação de população. Porém, considerando que a porção da 

APP abrange propriedade de terceiros, estas serão objeto de negociação 
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(aquisição ou servidão). Salienta-se que as anuências dos proprietários 

estão em processo de obtenção e que será acompanhado o processo de 

indenização. 

 

Após a aquisição das áreas que comportará o empreendimento as 

matrículas serão unificadas de maneira a criar um maciço florestal único 

de APP. 

 

3.1.3.3. Ferramentas, comunicação e fluxo de informações 

Os relatórios de inspeção ambiental (RIAs), alertas ambientais e outros 

comunicados serão encaminhados ao responsável pelo programa que 

efetuará a avaliação dos resultados dos monitoramentos e, se for o caso, 

a emissão de não conformidades e o devido encaminhamento ao 

empreendedor para que busque a solução efetiva da questão identificada, 

registrada através de plano de ação com atribuição de responsabilidades e 

prazos de execução. 

 

As eventuais soluções adotadas serão registradas de forma associada a 

não conformidade original, com acompanhamento dos responsáveis, e o 

histórico destes eventos irão compor os relatórios de acompanhamento 

das atividades. Retornando ao sistema de gestão ambiental, a não 

conformidade e o plano de ação constituirão novos critérios e tópicos de 

avaliação ambiental na operação da CGH. 

 

Ações do programa relacionadas às não conformidades: 

 Supervisionar periodicamente as áreas de operação; 

 Fornecer orientações de cunho ambiental a técnicos participantes do 

empreendimento; 

 Avaliar as ocorrências ambientais e as reincidências de não 

conformidades ambientais envolvendo risco; 
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 Propor ações corretivas e ou preventivas decorrentes de não 

conformidades identificadas; 

 Participar das atividades de interação com terceiros; 

 Acompanhar o processo de licenciamento ambiental e de 

relacionamento institucional, informando as providências a serem 

adotadas em assuntos pertinentes.  

 

O conjunto de atividades realizadas no âmbito deste programa será 

organizado na forma de relatórios de atividades. Nestes relatórios as 

informações serão sintetizadas de forma a tornar perceptível a evolução 

das atividades e resultados associados aos objetivos do programa. 

 

Na etapa de obras e durante o primeiro ano de operação serão elaborados 

relatórios semestrais de acompanhamento geral das atividades com o 

relato das principais ocorrências, etapas concluídas, aspectos pendentes 

etc., para envio ao IAP. Após o primeiro ano de operação os relatórios 

terão periodicidade anual. 

 

3.1.4. Responsável pela implantação 

O PGSA será conduzido pelo empreendedor ou empresa contratada por 

este, sendo de responsabilidade da empreiteira a execução das atividades 

em conformidade com a legislação ambiental e atendendo todas as 

medidas indicadas no presente RDPA. Neste sentido, deve-se incluir tal 

responsabilidade quando da contratação das empreiteiras através de 

previsão contratual específica. 
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3.1.5. Sinergia com outros programas 

 

Tabela 5 – Sinergia do programa de gestão e supervisão ambiental (PGSA) com 

os demais programas propostos. 

Programa Sinergia 

Todos os programas de controle e/ou 

monitoramento 

Troca de informações para monitoramento 

e acompanhamento do programa, e 

integração com os demais processos da 

gestão ambiental do empreendimento. 

 

3.1.6. Cronograma 

Cronograma de execução 

Ação 

Pré-
obra 

Fase de instalação 

01 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

Acompanhamento da 
organização das equipes e 
contratação de serviços 

                   

Acompanhamento da 
indenização da área de 
terceiros 

                   

Inspeções ambientais                    

Supervisão das medidas 
propostas 

                   

Relatórios de 
acompanhamento 

                   

 

Ação 

Fase de operação (meses) 

0 
1 

0 
2 

0 
3 

0 
4 

0 
5 

0 
6 

0 
7 

0 
8 

0 
9 

1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

Inspeções ambientais                         

Relatório de 

acompanhamento 
                        

 

3.1.7. Recursos para implementação 

Para a supervisão ambiental das ações a equipe contará com uma série de 

equipamentos que possibilitará maior eficiência nas atividades e o 

adequado nível de detalhe nos registros realizados: 

• Veículo, de preferência 4x4; 

• Telefone(s) celular(es); 
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• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos) e bloqueador solar, para usos 

de acordo com a localização e atividade; 

• Computador de mesa ou notebook; 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2 Gb); 

• Digitalizador de documentos (scanner); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão. 

 

3.1.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

O acompanhamento do programa se dará por meio de indicadores de 

desempenho, os quais servirão como norteadores quanto à efetividade do 

programa, entre eles: 

• Número de RIAs, alertas e/ou não conformidades emitidas; 

• Número de medidas corretivas e intervenções necessárias; 

• Tempo decorrido entre detecção do evento, emissão do alerta/não 

conformidade e realização de medida proposta. 

 

3.2. Programas do meio físico 

3.2.1. Programa de monitoramento da qualidade da água 

3.2.1.1. Justificativa 

O presente programa integra as ações do programa de monitoramento 

limnológico e da qualidade do corpo hídrico e do plano de monitoramento 

hidrológico e hidrossedimentológico, ambos descritos no RAS do 

empreendimento. 

O monitoramento de qualidade da água em empreendimentos 

hidrelétricos é de grande importância, uma vez que fornece informações 
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acerca das características do ambiente aquático e de possíveis alterações 

decorrentes da implantação e operação do empreendimento, ou de 

agentes externos. De forma semelhante, o monitoramento 

hidrossedimentológico permite acompanhar a dinâmica da vazão do corpo 

hídrico e do transporte e de sedimentos na área do reservatório. 

 

3.2.1.2. Objetivos gerais e específicos 

O objetivo geral deste programa é a obtenção de dados sobre a qualidade 

ambiental das águas superficiais na área de influência da CGH Libera 

Maria, viabilizando a detecção e avaliação de efeitos do empreendimento e 

do entorno sobre os corpos hídricos afetados, e subsidiando a adoção de 

medidas de controle, caso sejam identificados problemas na qualidade da 

água. 

 

Os objetivos específicos são: 

 Produzir dados sobre a condição da qualidade das águas superficiais 

durante a instalação e operação do empreendimento, mediante 

monitoramento nos pontos definidos; 

 Avaliar os resultados analíticos, visando identificar alterações e 

subsidiando análises sobre a origem do processo, natural ou 

antrópico; 

 Produzir dados hidrométricos e sedimentométricos para fins de 

definição das vazões e das curvas de descarga líquida e sólida 

durante a operação do empreendimento, mediante monitoramento 

de pontos definidos; 

 Subsidiar ações de prevenção e correção de atividades impactantes, 

viáveis dos pontos de vista técnico, econômico e ambiental, que 

minimizem os efeitos de alteração da qualidade das águas, prejuízo 

aos eventuais usos e às condições de suporte dos ecossistemas 

aquáticos, fauna e flora, que se inter-relacionem; 
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 Subsidiar medidas para melhoria contínua, com parcerias para 

prevenção da poluição decorrente do uso do solo na área de 

influência.  

 

3.2.1.3. Descrição das atividades 

3.2.1.3.1. Monitoramento da qualidade da água 

A execução do presente monitoramento se dará através de coletas 

periódicas de amostras de água, com análise laboratorial dos parâmetros 

indicadores, em malha amostral que permita reconhecer as características 

do corpo hídrico na área do empreendimento. 

 

3.2.1.3.1.1 Pontos de monitoramento 

Os pontos de monitoramento foram definidos visando abranger toda a 

extensão do empreendimento, sendo um ponto inserido a montante, um 

na área de formação do reservatório e os outros dois inseridos no trecho 

de vazão reduzida e próximo ao canal de fuga da CGH. A tabela 6, a 

seguir, apresenta as coordenadas dos pontos de monitoramento adotados, 

os quais podem ser visualizados na figura 5, na sequência.  

 

Tabela 6 – Coordenadas dos pontos de monitoramento de qualidade da água. 

Ponto 

Coordenadas UTM  

(SIRGAS 2000 – 22J) Descrição 

E (m) N (m) 

P01 437373 7114532 

Ponto de monitoramento localizado à montante 

da área do empreendimento, na confluência 

entre o Rio Jacutinga e o Córrego Volta Seca  

P02 437346 7114802 
Ponto de medição inserido junto ao barramento, 

na área do reservatório da CGH 

P03 437792 7115022 
Inserido no trecho de vazão reduzida, entre o 

barramento e o canal de fuga 
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Ponto 

Coordenadas UTM  

(SIRGAS 2000 – 22J) Descrição 

E (m) N (m) 

P04 437569 7115251 
Ponto de monitoramento situado próximo do 

canal de fuga previsto 

 

Considerando a disposição das estruturas do empreendimento e o objetivo 

de monitorar a qualidade da água no trecho de vazão reduzida e canal de 

fuga, além da área do barramento, os pontos P03 e P04 foram realocados 

frente ao previsto no RAS de tal forma que o ponto P03 fica inserido entre 

o barramento e o canal de fuga (trecho de vazão reduzida) e o P04 se 

insere a jusante do referido canal.  

 

Alterações na localização dos pontos serão realizadas apenas em casos de 

comprometimento da segurança da equipe e/ou pela impossibilidade de 

acesso ao ponto previsto no momento da amostragem (quedas de 

barreira, obstáculos diversos etc.), devendo o ponto original ser 

retomado, se possível, na campanha seguinte. Qualquer alteração da 

localização será justificada em relatório, devendo ser apresentadas as 

coordenadas do novo ponto, descrição do local e representação sobre 

base cartográfica. 
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Figura 5 – Localização dos pontos de monitoramento de qualidade da água 

previstos para a CGH Libera Maria.  
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3.2.1.3.1.2 Parâmetros de análise 

Os parâmetros de análise foram selecionados dentro os listados na 

Resolução CONAMA nº 357/2005 (e atualizações) com padrões de 

qualidade para águas superficiais, e com base nas mais prováveis 

modificações que a formação do reservatório e que atividades realizadas 

no entorno podem promover, atuando, assim, como indicadores destes 

fenômenos. 

 

Tabela 7 - Parâmetros de análise por ponto e padrões de qualidade para rio de 

água doce, classe 2. 

Parâmetro Unidade 
Limite (classe 2) 

Mínimo Máximo 

Coliformes termotolerantes 

(E.coli) 
(UFC/100 mL) - (1) 

Coliformes totais  (UFC/100 mL) - - 

Condutividade (µS/cm) - - 

DBO (mg O2.L
-1) - ≤ 5,0 

Déficit de oxigênio dissolvido (%) - - 

DQO  (mg O2.L
-1) - - 

Dureza (mg.L-1) - - 

Fósforo total (mg P.L-1) - 

0,03(2) 

0,05(3)  

0,1(4) 

Nitrato (mg N.L-1) - 10,0 

Nitrito (mg N.L-1) - 1,0 

Nitrogênio amoniacal total (mg NH4.L
-1) - 

3,7 (pH ≤ 7,5) 

2,0 (7,5 < pH ≤ 8,0) 

1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5) 

0,5 (pH > 8,5) 

Nitrogênio total (mg N.L-1) - 
1,27 (2) 

2,18 (4) 

Cloretos (mg Cl.L-1) - 250,0 

Sulfatos (mg SO4.L
-1) - 250,0 

Alcalinidade total (mg CaCO3.L
-1) - - 

Sílica total (mg SiO2.L
-1) - - 

Cromo total (mg Cr.L-1) - 0,05 

Cádmio (mg Cd.L-1) - 0,001 

Níquel (mg Ni.L-1) - 0,025 

Chumbo (mg Pb.L-1) - 0,01 

Cobre (mg Cu.L-1) - 0,0009 

Mercúrio (mg Hg.L-1) - <0,0002 

Fenol (mg C6H5OH.L-1) - 0,003 

Magnésio (mg Mg.L-1) - - 

Cálcio (mg Ca.L-1) - - 



 

CGH Libera Maria 

Relatório de detalhamento de programas ambientais 

 

48 

Parâmetro Unidade 
Limite (classe 2) 

Mínimo Máximo 

Óleos e graxas minerais  (mg.L-1) - 
Virtualmente 

ausentes 

Óleos e graxas vegetais (mg.L-1) - 
Virtualmente 

ausentes 

Oxigênio dissolvido (mg O2.L
-1) 5,0 - 

pH (U pH) 6,0 9,0 

Sólidos dissolvidos totais (mg.L-1) - 500 

Sólidos sedimentáveis (mg.L-1.h-1) - - 

Sólidos totais (mg.L-1) - - 

Temperatura da água  (ºC) - - 

Temperatura do ar  (ºC) - - 

Turbidez (UNT) - 100 
(1) Coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a Resolução 
CONAMA nº 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes 
termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o 
período de um ano, com frequência bimestral; (2) em ambientes lênticos; (3) em ambientes intermediários, com 
tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lênticos; (4) para ambientes lóticos. 

 

Assim como definido no RAS do empreendimento, não serão considerados 

parâmetros associados à avaliação de algas, comunidades planctônicas, 

eutrofização e a processos de degradação da qualidade da água no 

reservatório, uma vez que o empreendimento terá operação a fio d’água. 

 

A amostragem possuirá periodicidade trimestral na fase de instalação, 

sendo que a primeira campanha se iniciará antes do início das obras de 

implantação da CGH. Na fase de operação, as amostragens terão 

periodicidade semestral, devendo-se manter até 24 meses na etapa 

operação do empreendimento.  

 

Os resultados obtidos através destes monitoramentos serão interpretados 

por especialista na área, e comporão relatórios para que seja gerado um 

fluxo desejável de informações ao empreendedor, permitindo a avaliação 

da eficiência das demais ações, os reflexos sobre o entorno, e a 

necessidade de tomada de novas ações de correção ou prevenção. 

 

As coletas serão realizadas em volumes indicados pelo laboratório que 

realizará as análises, em frascos adequados à categoria de análise, e 

empregando-se as técnicas de conservação específicas a cada parâmetro, 
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considerando o tempo estimado de envio ao laboratório. Para tanto, serão 

empregados critérios reconhecidos, nas suas edições mais recentes, 

como: 

 ABNT NBR 9897 (planejamento de amostragem de efluentes líquidos 

e corpos receptores); 

 ABNT NBR 9898 (preservação e técnicas de amostragem de 

efluentes líquidos e corpos receptores); 

 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

AWWA-APHA-WPCI; 

 Guia nacional de coleta e preservação de amostras, CETESB/ANA; 

 Handbook for sampling and sample preservation of water and 

wastewater, EPA – U.S. Environmental Protection Agency. 

 

Dentre os parâmetros a serem analisados, condutividade, oxigênio 

dissolvido, pH, temperatura (ar e água) e turbidez serão medidos in loco 

com os equipamentos apropriados, devidamente calibrados e/ou aferidos. 

A operação de cada equipamento seguirá as recomendações do manual do 

fabricante e as demais técnicas que garantam a qualidade da amostra e 

da medição. 

 

As coletas de amostras de água deverão seguir o Guia Nacional de Coleta 

e Preservação de Amostras (CETESB/ANA, 2011) como referência para 

seleção de frascos e estratégias de acondicionamento e transporte, salvo 

ocasiões em que outra norma ou diretriz reconhecida seja empregada 

para justificar alteração de procedimento.  

 

Os frascos com as amostras serão devidamente identificados, no mínimo, 

quanto ao agente preservante (pelo laboratório), para evitar acidentes, e 

quanto ao ponto (pelo laboratório e/ou pela equipe responsável pela 

coleta) para que estas possam ser associadas às informações registradas 



 

CGH Libera Maria 

Relatório de detalhamento de programas ambientais 

 

50 

nas fichas de coleta, tais como data e hora de coleta, forma de 

preservação e resultados de parâmetros analisados in situ.  

 

Além da coleta propriamente dita, deve-se realizar registros fotográficos 

da água, do corpo hídrico, de seu entorno e de atividades desenvolvidas 

nas proximidades do ponto (associadas ou não ao empreendimento), 

descrevendo qualquer situação ou característica que possa contribuir para 

a interpretação dos resultados.  

 

Informações sobre as coletas e análises in situ serão registradas em fichas 

de coleta contendo minimamente a identificação do empreendimento, tipo 

de amostra, data e horário de coleta, equipe de coleta, condições de 

tempo (especialmente pluviométricas), identificação dos pontos, volumes 

coletados, forma de acondicionamento e preservação, controle de 

calibração, soluções e reagentes, resultados de medição em campo, bem 

como anotações sobre as condições de entorno que possam interferir na 

qualidade das águas deve também ser incluído.  

 

O transporte das amostras recém-coletadas ao laboratório será planejado 

para que tenham seu recebimento pelo prestador de serviço em tempo 

hábil para a realização das análises dentro dos prazos adequados de cada 

parâmetro.  

 

O transporte deve manter as condições de preservação das amostras, 

especialmente no que tange à sua refrigeração. Para tanto, o 

recomendado é o uso de quantidades adequadas de gelo, natural ou 

artificial (géis especiais em recipientes plásticos), para que o material 

esteja apto ao transporte, sem riscos de vazamentos e de transpiração 

dos recipientes. As caixas térmicas, quando necessário, podem, inclusive, 

ser vedadas com fitas adesivas em toda a extensão do contato com a 

tampa para garantia da refrigeração. 
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3.2.1.3.2. Monitoramento hidrológico e hidrossedimentológico 

O monitoramento em questão será realizado por meio da instalação de 

uma estação hidrométrica e hidrossedimentológica, conforme previsto no 

RAS da CGH Libera Maria. O mesmo contará com campanhas periódicas 

de medição de descarga líquida e sólida, assim como com coletas e 

análises laboratoriais de sedimentos. 

 

A estação em questão objetiva permitir o monitoramento:  

• Limnimétrico: de dados do nível d’água do reservatório do 

aproveitamento hidrelétrico; 

• Fluviométrico: de dados do nível d’água, bem como medições de 

descarga líquida que permitam a definição e atualização da curva 

de descarga;  

• Sedimentométrico: de dados de sedimentos em suspensão e de 

fundo, que permitam determinar a descarga sólida total. 

 

A sequência metodológica para a implantação e operação desse 

monitoramento constitui-se basicamente nas seguintes atividades, melhor 

descritas na sequência: 

• Definição da seção fluvial para a implantação do posto de 

monitoramento; 

• Instalação da estação hidrométrica; 

• Realização de campanhas de medição de descarga líquida e 

descarga sólida (coleta de sedimentos); 

• Análises laboratoriais. 

 

O local exato para a instalação da estação e realização das medições será 

definido in loco de maneira conjunta entre o empreendedor, a equipe 

responsável pela execução do programa e a empresa escolhida para 

instalação da estação, buscando-se locais onde o curso de água seja mais 

encaixado e sem a presença de afloramentos rochosos na calha fluvial. 
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De uma forma geral, deve-se verificar se as condições do local pretendido 

para a instalação das réguas são realmente adequadas para operação das 

mesmas, ou seja: trecho retilíneo, livre de obstáculos ou interferências 

que possam prejudicar a qualidade dos dados, com declividade suave, 

seção adaptável às medidas hidrométricas (permitir medição em todas as 

cotas), estável e com boa sensibilidade (seção que garante grande 

amplitude de vazões para uma pequena amplitude de cotas). 

 

Ainda, a seção deve atender também as exigências de margens bem 

definidas e leito estável, área de fluxo compatível para realização de 

medição, com boa distribuição de velocidades em toda a seção 

transversal.  

 

A instalação da estação hidrométrica se dará pela instalação de lances de 

réguas limnimétricas, cujos dados serão registrados por observadores 

diariamente (as 7 e 17 horas). Recomenda-se ao menos a instalação de 

lances de réguas na seção do rio para facilitar a observação das cotas 

durante a realização de medições de descarga líquida e sólida para 

verificação do ajuste dos sensores de nível. 

 

A estação deverá ser posicionada numa das margens com os lances de 

réguas de forma a permitir a execução de leituras desde cotas inferiores 

ao nível mínimo ocorrido a cotas superiores à maior enchente registrada. 

Além disso, será estabelecida uma seção transversal materializada por 

dois postes alinhados, um em cada margem, a fim de permitir a realização 

da medição de descarga líquida e sólida em qualquer situação de nível 

d’água.  

Ainda com relação ás réguas limnimétricas, a instalação deve seguir uma 

série de recomendações, sendo: 

• Fixar as réguas em suporte de madeira de lei. As dimensões das 

estacas são de 800 mm x 100 mm x 1700 mm (espessura x 
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largura x comprimento), sendo 200 mm do comprimento 

disponibilizado para a numeração da régua e 500 mm para a 

fixação da estaca no solo. Recomenda-se também a concretagem 

da base, se possível;  

• Instalar as réguas em local relativamente protegido e de menor 

probabilidade de ser atingido por troncos arrastados pelo rio; 

• Nas seções de réguas são adotadas referências de níveis (RNs) 

padronizadas, sinalizadas com toletes de bronze ou alumínio, 

devidamente numeradas, com altitude, quando possível 

determinadas a partir de um marco de nivelamento com Datum 

conhecido e cota referida ao zero da água. Pelo menos duas RNs 

serão instaladas; 

• As réguas serão instaladas de forma escalonada ao longo da 

margem com o objetivo de permitir a realização das leituras de 

cota do curso d’água e estarão em alinhamento perpendicular ao 

eixo do rio; 

• Será realizado o levantamento da seção topobatimétrica do rio 

junto às réguas. 

 

3.2.1.3.3. Monitoramento fluviométrico e sedimentométrico 

O monitoramento fluviométrico (descarga líquida) será realizado 

trimestralmente, a montante, com vistas ao controle de vazões afluentes. 

O mesmo se aplica para o monitoramento sedimentométrico 

(monitoramento de montante), com vistas à determinação das descargas 

sólidas totais afluentes do aproveitamento. 

 

O método de medição de descarga líquida e de descarga sólida, que 

envolve também a coleta a análise granulométrica dos sedimentos, ficará 

a critério da empresa contratada para a realização de tal monitoramento, 
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a qual deverá considerar as recomendações da Agência Nacional de Águas 

e bibliografia de referência. 

 

3.2.1.3.4. Análises laboratoriais 

O laboratório de análises, tanto para o monitoramento da qualidade da 

água quanto para o hidrossedimentológico, deve preferencialmente 

possuir certificados de gestão como ISO 9.001:2008, ISO 17.025:2005 e 

ISO 14.001:2004, e licenciamento ambiental, garantindo que o prestador 

de serviço possui compromissos com a melhoria da qualidade e do 

desempenho ambiental. 

 

Deve, obrigatoriamente, apresentar Certificado de Cadastramento de 

Laboratório de Ensaios Ambientais (CCL), emitido pelo IAP, para os 

parâmetros analisados, conforme portaria IAP nº 265/2014.  

 

Estas certificações devem ser empregadas como critério de avaliação e 

seleção do laboratório. No caso da qualidade da água, as análises devem 

seguir metodologias reconhecidas em suas versões mais recentes, 

especialmente as seguintes metodologias: 

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

AWWA-APHA-WPCI (atualmente na 23ª edição); 

- USEPA test method – physical/chemical methods. 

 

Para garantir o sucesso na interpretação dos resultados analíticos em 

comparação com os padrões de qualidade, valores de literatura e/ou 

resultados de outras campanhas, os limites de quantificação (LQ) das 

técnicas de análise laboratorial devem apresentar os valores mínimos 

adequados para comparação e avaliação.  
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Ressalta-se que os volumes de amostras de sedimentos em suspensão, 

considerando também a análise granulométrica, devem estar de acordo 

com o método de análise laboratorial e, por isso, devem ser alinhados 

previamente à realização das amostragens.  

 

As amostras de sedimentos coletadas em campo serão processadas e 

encaminhadas a um laboratório para determinação da concentração de 

sólidos em suspensão e, por meio da execução de ensaios 

granulométricos, determinar a composição do material de fundo.  

 

3.2.1.3.5. Compilação de dados 

Os resultados analíticos referentes ao monitoramento da qualidade da 

água serão organizados em planilhas digitais, separadas por pontos de 

amostragem, permitindo uma avaliação em linha dos resultados obtidos 

para cada parâmetro. A cada relatório, para propiciar o acompanhamento 

da evolução temporal do monitoramento, os novos resultados serão 

tabulados junto aos das campanhas anteriores. 

 

Para apresentação dos resultados, serão também elaborados gráficos 

relacionando os valores das análises pelo tempo (datas das campanhas), 

por parâmetro e por ponto, acrescidos de uma linha indicativa do valor do 

padrão de qualidade desejado – o que facilita a interpretação visual acerca 

do atendimento ao padrão de classe. 

 

Com relação ao monitoramento hidrossedimentométrico, o mesmo será 

registrado em fichas/planilhas digitais de amostragem contendo as 

informações pertinentes, tais como cotas, data, horários de amostragem, 

equipamentos utilizados e demais informações para o acompanhamento 

das amostragens. 
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3.2.1.4. Responsável pela implantação 

O programa deverá ser executado pelo empreendedor ou empresa 

especializada contratada por este. 

 

3.2.1.5. Sinergia com outros programas 

Tabela 8 – Sinergia do programa de monitoramento da qualidade da água com 

os demais programas propostos. 

Programa Sinergia 

Programa de gestão e supervisão 

ambiental (PGSA) 

Troca de informações para monitoramento 

e acompanhamento do programa, e 

integração com os demais processos de 

gestão ambiental do empreendimento. 

Programa de educação ambiental e 

comunicação social 

As atividades de educação ambiental 

podem empregar os resultados do 

monitoramento da qualidade da água, e 

questões associadas à sua proteção. Ainda, 

o monitoramento de qualidade da água 

pode ser um dos temas de materiais de 

apresentação dos programas ambientais à 

comunidade. Salienta-se estão previstas 

sensibilizações quanto à importância da 

água e boas práticas correlatas. 

Programa de geração de empregos 

(contratação, integração e desligamento da 

mão de obra) 

Busca pela contratação de prestadores de 

serviço para monitoramento da qualidade 

da água, bem como orientações/integração 

quanto aos procedimentos de segurança, 

saúde e meio ambiente. 

Programa de recomposição da área de 

preservação no entorno do 

empreendimento 

A recomposição de áreas degradadas 

contribui para a manutenção da qualidade 

das águas, com reflexo nos resultados do 

monitoramento. 

Programa de acompanhamento da 

supressão da vegetação e resgate de flora 

A supressão da vegetação cria áreas 

sensíveis a formação de processos 

erosivos, assoreamento e carreamento de 

poluentes aos corpos hídricos, devendo ser 

considerada na interpretação dos 

resultados do monitoramento. 

Programa de recuperação de áreas 

degradadas (PRAD) 

A recuperação de áreas degradadas 

contribui para a manutenção da qualidade 

das águas, com reflexo nos resultados do 

monitoramento. 
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3.2.1.6. Cronograma 

Cronograma de execução 

Ação 

Pré-
obra 

Fase de instalação (meses) 

01 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

Definição de equipe e 
prestadores de serviço 

                   

Campanha de 
monitoramento de 
qualidade da água 

                   

Campanha de 

monitoramento 

hidrossedimentológico 

                   

Relatórios de 
acompanhamento 

                   

 

Ação 

Fase de operação (meses) 

0 
1 

0 
2 

0 
3 

0 
4 

0 
5 

0 
6 

0 
7 

0 
8 

0 
9 

1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

Campanha de 
monitoramento de 
qualidade da água 

                        

Campanha de 
monitoramento 
hidrossedimentológico 

                        

Relatórios de 
acompanhamento 

                        

 

3.2.1.7. Recursos para implementação 

A equipe de execução do programa contemplará minimamente duas 

pessoas, sendo ao menos uma de nível técnico ou superior, com formação 

em área correlata ao tema do programa (meio ambiente, química, biologia 

etc.) e com a devida habilitação. A presença de duas pessoas eleva a 

eficiência dos procedimentos (cuja execução deve se dar em tempo 

restrito, dado o tempo de preservação das amostras) e assegura melhores 

condições de segurança. 

 

Para o desempenho das funções técnicas de campo, os seguintes recursos 

se fazem minimamente necessários: 

• Veículo (carro, preferencialmente com tração 4x4); 
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• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e 

atividade; 

• Câmera fotográfica digital; 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 

• Materiais e equipamentos de escritório; 

• Equipamentos/instrumentos de medição in situ de temperatura 

(da água e do ar), pH, oxigênio dissolvido (preferencialmente com 

saturação de oxigênio), condutividade e turbidez; 

• Equipamentos auxiliares e amostradores para coleta de sedimento 

em suspensão e de fundo.  

• Luvas de látex/nitrílicas descartáveis; 

• Caixas térmicas, gelo artificial e frascos adequados à análise de 

cada parâmetro (com ou sem agentes preservantes). 

 

O programa também contará com um responsável pela correta execução 

das ações previstas, interpretação dos resultados, emissão de alertas e 

relatórios, mediante anotação de responsabilidade técnica ou documento 

equivalente. 

 

Ressalta-se que, caso sejam identificadas alterações na qualidade da água 

pelo presente programa, as medidas de manejo/controle a serem 

implementadas serão de responsabilidade do empreendedor. Fica também 

sob responsabilidade deste, a contratação de equipe técnica para 

realização dos serviços julgados pertinentes, baseados nas orientações 

contidas nos documentos elaborados durante a execução do presente 

programa. 
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3.2.1.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

Os indicadores ambientais do presente programa se basearão diretamente 

nos resultados analíticos (in situ e laboratoriais). Tais resultados analíticos 

serão organizados em planilhas digitais compondo gráficos de resultados 

com visualização da variação temporal/por campanha, por ponto e por 

parâmetro. Tal estratégia supre o programa com uma ferramenta de 

análise da evolução temporal dos resultados.  

 

Complementarmente, será avaliado o atendimento do resultado de cada 

análise ao padrão de classe, quando existente e aplicável; e será calculado 

o índice de atendimento aos padrões, para cada campanha e por ponto, 

que consiste na razão (percentual) entre o número de atendimentos ao 

padrão pelo número total de parâmetros com padrão de classe existente e 

aplicável. 

 

Os resultados analíticos e dos indicadores serão devidamente 

interpretados por especialista na área, gerando o devido fluxo de 

informações ao responsável pelo programa, à empreiteira (na fase de 

implantação) e ao empreendedor, permitindo a avaliação dos reflexos do 

empreendimento sobre o entorno, a eficiência de ações já adotadas, e 

verificando a necessidade de novas ações de correção ou prevenção.  

 

Anormalidades nos resultados e considerações relevantes serão 

encaminhadas ao responsável pelo programa através de alertas 

ambientais documentados. Não haverá prejuízo à comunicação cotidiana 

por meios mais ágeis, que deve antecipar a troca de informações 

relevantes e fatos que devem ser levados ao conhecimento do mesmo. 

 

Quanto ao monitoramento hidrossedimentométrico, os resultados das 

análises das amostras sedimentométricas serão utilizados para a geração 
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das séries de descarga sólidas totais e serão armazenadas em um banco 

de dados até que a quantidade de registros seja suficiente para permitir: 

(i) uma análise detalhada de sua consistência; (ii) estabelecer a curva-

chave de sedimentos em suspensão e a curva-chave de sedimentos 

totais; e (iii) estimar o aporte de sedimentos afluentes e defluentes ao 

reservatório e, consequente, a altura de sedimentos depositados no pé da 

barragem e vida útil do reservatório. 

 

Serão elaborados relatórios de monitoramento (ao final da instalação e 

anualmente na operação) com avaliações completas, apoiadas em gráficos 

e tabelas, sobre a variação da qualidade das águas, associando os 

resultados analíticos às etapas e localização das frentes de obra ou 

condições de operação, assim como às observações realizadas nas datas 

de coleta. Os referidos relatórios também apresentarão os resultados 

associados ao monitoramento hidrossedimentológico previsto.  

 

O relatório será devidamente assinado por profissional detentor de 

anotação de responsabilidade técnica pelo mesmo (a qual acompanhará o 

documento), e será encaminhado ao responsável do programa para 

integrar as informações e relatórios que fundamentarão a tomada de 

ações de gestão ambiental do empreendimento, e para o devido repasse 

ao órgão ambiental licenciador. O responsável pelo programa também 

deverá atuar emissão de não conformidades ao empreendedor e/ou 

empreiteira, após a avaliação deste conjunto de dados disponíveis.  
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3.3. Programas do meio biótico 

3.3.1. Programa de recomposição da área de preservação no 

entorno do empreendimento 

3.3.1.1. Justificativa 

A implantação e manutenção da APP do reservatório e do trecho de vazão 

reduzida (TVR), e a conservação de áreas ecologicamente equivalentes 

àquelas desmatadas, têm a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica das margens e a 

biodiversidade, facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, além de 

proteger o solo. Este programa contempla as medidas propostas no 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) no item de recuperação da APP e 

de soluções ambientais no trecho de vazão reduzida. 

 

3.3.1.2. Objetivos gerais e específicos 

O objetivo geral do programa é promover a recuperação da vegetação às 

margens do reservatório, na largura aprovada pelo órgão licenciador, com 

todos os benefícios associados ao ambiente natural, diversidade biológica 

e proteção das águas e margens do rio. 

 

Os objetivos específicos são: 

 Recuperar ou revegetar a futura APP e o trecho de vazão reduzida 

do reservatório com o objetivo de reestabelecer a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

 Identificar as áreas alvo de plantio de mudas nativas; 

 Selecionar os métodos e as espécies mais indicadas para a 

recomposição da APP; 
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 Realizar monitoramento e manutenção das áreas plantadas. 

 

3.3.1.3. Descrição das atividades 

3.3.1.3.1. Definição da área de plantio 

A largura de 51,07 metros para a APP do reservatório da CGH Libera Maria 

foi definida com base em metodologia exigida pelo IAP através da Portaria 

nº 69/2015. Com base no mapeamento de uso do solo da APP, foram 

verificadas as áreas que se encontram atualmente cobertas por vegetação 

nativa atual, área consolidada (reflorestamento) e acessos. A tabela a 

seguir apresenta o uso do solo da faixa correspondente à APP do 

reservatório a ser formado. 

 

Tabela 9 - Uso e ocupação do solo na futura APP do reservatório. 

Uso do solo Área (ha) % 

Vegetação nativa 2,8767 71,3% 

Reflorestamento 0,9311 23,1% 

Corte e aterro 0,0985 2,4% 

Acessos existentes 0,0662 1,6% 

Acessos projetados 0,0556 1,4% 

Bota-fora 0,0041 0,1% 

Tomada d'água 0,0020 0,1% 

Barragem 0,0009 0,0% 

Total 4,0351 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área a ser plantada é de 0,93 ha, que corresponde à área de 

reflorestamento. Acessos existentes e projetados são usos passíveis de 

serem mantidos dentro da APP. A localização das áreas de plantio na APP 

do reservatório é apresentada na figura 6, a seguir.  

 

Estimando-se um espaçamento entre mudas de 3 x 3 m (9 m²), e uma 

área total de plantio de 0,93 ha, tem-se o plantio de 1.035 mudas para a 

recomposição da APP do reservatório.  
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Figura 6 - Mapa de áreas a serem reconstituídas (reflorestamentos) e mantidas 

(vegetação nativa) na APP do reservatório. 
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Já no trecho de vazão reduzida a APP considerada corresponde a uma 

faixa de 50 m segundo definido no Código Florestal (Lei Federal 

n°12.651/2012). Na tabela a seguir são listadas as classes identificadas.  

 

Tabela 10- Uso e ocupação do solo na APP do rio no trecho de vazão reduzida. 

Uso do solo Área (ha) % 

Vegetação nativa atual 2,6726 72,9% 

Reflorestamento 0,5462 14,9% 

Corte e aterro 0,2458 6,7% 

Acessos projetados 0,0786 2,1% 

Canal adutor 0,0565 1,5% 

Casa de força 0,0229 0,6% 

Barragem 0,0150 0,4% 

Canal de fuga 0,0110 0,3% 

Conduto forçado 0,0079 0,2% 

Canal de desvio 0,0065 0,2% 

Subestação 0,0055 0,1% 

Total 3,6684 100,0% 

 

A área a ser plantada é de 0,5462 ha, que corresponde à área compostas 

reflorestamentos. A localização das áreas de plantio na APP do trecho de 

vazão reduzida é apresentada na figura 7, a seguir.  

 

Estimando-se um espaçamento entre mudas de 3 x 3 m (9 m²), e uma 

área total de plantio de 0,5462 ha, tem-se o plantio de 607 mudas para a 

recomposição da APP no trecho de vazão reduzida.  
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Figura 7 - Mapa de áreas a serem reconstituídas (reflorestamentos) e mantidas 

(vegetação nativa) no trecho de vazão reduzida. 
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Assim, de forma consolidada, serão recuperados, tanto na APP do 

reservatório quanto na APP do trecho de vazão reduzidas, 1,477 ha, 

através do plantio de até 1.642 mudas nativas (tabela 11). 

 

Tabela 11 - Resumo dos quantitativos de recuperação na APP do reservatório e 

do trecho de vazão reduzida. 

Uso do solo Área  Espaçamento nº mudas 

Reflorestamento - APP do TVR* 0,5462 3x3 607 

Reflorestamento - APP do reservatório 0,9311 3x3 1.035 

Total 1,477 - 1.642 

Nota: TVR – Trecho de vazão reduzida. 

 

Esse valor, entretanto, não será considerado como definitivo devido à 

presença de fatores que podem inviabilizar a aplicação desta técnica de 

plantio em algumas áreas. Áreas com presença de capim braquiária 

demandam manutenções constantes, sendo indicadas técnicas 

alternativas para esses casos. Áreas com presença elevada de rochas e 

afloramentos rochosos ou áreas muito declivosas também dificultam a 

implantação e estabelecimento de mudas, sendo interessante o 

enleiramento de galhadas oriundas da supressão ou ainda o plantio em 

ilhas (técnicas de nucleação). 

 

Por isso, vale ressaltar que este número de mudas refere-se a uma 

estimativa, para um cenário onde se considera que todas as áreas que 

hoje se encontram consolidadas receberão mudas no espaçamento 3 x 3 

m. A definição da melhor metodologia a ser aplicada será realizada pela 

equipe responsável pela execução do programa na fase de implantação da 

CGH. 

 

3.3.1.3.2. Inspeção prévia 

Visitas às áreas de plantio anteriormente ao início das atividades serão 

realizadas com o intuito de verificar a necessidade de conformações do 
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terreno, combate a plantas daninhas e outras atividades de preparo do 

terreno. É também necessária a avaliação da melhor técnica de 

recuperação e reposição, pois alguns locais podem apresentar cobertura 

florestal nativa, onde apenas o isolamento da área e/ou o adensamento e 

enriquecimento dos fragmentos existentes com plantio de mudas de 

espécies selecionadas podem ser considerados as melhores práticas. 

 

3.3.1.3.3. Técnicas convencionais de plantio de mudas 

O processo de plantio de mudas de espécies florestais para a implantação 

de reflorestamentos e plantios de recuperação de áreas degradadas segue 

os seguintes itens, visando a qualidade e o sucesso do desenvolvimento 

das mudas. 

 

Planejamento 

Corresponde à etapa de mobilização e treinamento da equipe e 

posteriores atividades de levantamento de campo, bem como definições 

estratégicas de ação para sua implantação, com avaliação dos locais que 

necessitam de plantios para formação de APP e definições quantitativas 

(área total, número de mudas, número de trabalhadores, etc.).  

 

Seleção de espécies vegetais a serem utilizadas e aquisição das 

mudas  

Os processos de revegetação com espécies nativas devem envolver os 

processos ecológicos sucessionais a fim de criar de fato as condições para 

que uma área degradada retome as características da floresta original. 

Desta forma, sugere-se que o processo de reflorestamento da APP do 

reservatório seja realizado segundo alguns modelos de revegetação, 

sempre utilizando as espécies nativas de ocorrência regional: 

 Modelo I: Implantação de uma linha de pioneiras alternada 

como uma linha de não pioneiras; 
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 Modelo II: Grupos de pioneiras e não pioneiras, alternados na 

linha de plantio, ao acaso ou sistematicamente; 

 Modelo III: Separação das pioneiras em pioneiras de copa mais 

densas e pioneiras de copa mais rala, sendo realizado o plantio 

sistematizado de forma a criar um gradiente de luz para 

diferentes tipos de não pioneiras. 

 

As espécies que deverão ser utilizadas nas áreas de plantio dentro da APP 

do futuro reservatório devem ser as mesmas identificadas nas áreas de 

supressão do reservatório. 

 

Aquisição de mudas 

A produção de mudas é um processo que leva tempo e, assim, as mudas 

serão encomendadas em viveiros da região. Eventualmente, e de acordo 

com a possibilidade a ser avaliada no momento da execução dos 

programas, o material genético oriundo do resgate de flora poderá ser 

doado para o viveiro de mudas da região a fim de serem produzidas 

mudas com o mesmo material genético das espécies lá encontradas e 

também poderão ser utilizadas no programa de recomposição da APP no 

entorno do reservatório.  

 

Sanidade das mudas 

As mudas passam por um processo de seleção em que apenas as que 

apresentarem vigor e tamanho entre 0,3 e 0,8 m de altura, serão 

plantadas. Devem estar acondicionadas adequadamente para transporte 

até as áreas de plantio. As raízes devem estar bem aderidas ao substrato, 

porém sem apresentar enovelamento.  

 

Limpeza do terreno 

Após a retirada dos plantios comerciais de espécies exóticas da APP, a 

limpeza do terreno consistirá na roçada da camada rasteira e no corte da 
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cobertura vegetal herbácea, nas áreas com predomínio de gramíneas, com 

objetivo de diminuir a competição com as mudas que serão plantadas. 

Essa atividade pode ser feita de forma manual (método recomendado para 

pequenas áreas ou em áreas com regeneração significativa de nativas) ou 

mecânica através do uso de roçadeiras. É importante, nessa etapa, se 

atentar às plântulas de espécies arbóreas nativas que possam estar 

regenerando na área. Essas plântulas serão mantidas, pois a regeneração 

natural pode acelerar os processos de recuperação. 

 

Primeiro combate a formigas 

As formigas cortadeiras causam sérios danos aos plantios de mudas 

florestais devido ao corte de folhas, brotos e anilhamento das mudas. O 

ataque de formigas é prejudicial em qualquer fase do desenvolvimento, 

porém o dano é maior na fase de formação da planta, frequentemente 

causando a morte da muda. 

 

Essa etapa só será realizada se as formigas forem avistadas em campo ou 

se a área apresentar histórico de ataque desses insetos. O primeiro 

combate à formiga é realizado antecipadamente a todas as operações de 

plantio, utilizando formicidas e considerando as suas técnicas e cuidados 

na aplicação.  

 

Coroamento 

Após a marcação das covas, efetua-se a limpeza do local com capina 

manual, principalmente em áreas com ocorrência de gramíneas, evitando 

desta forma a concorrência inicial de ervas daninhas, e proporcionando 

condições culturais adequadas para o bom desenvolvimento das mudas a 

serem plantadas. O coroamento é efetuado num raio mínimo de 0,60 m, 

com o objetivo de reduzir a competição com as espécies invasoras. 
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Coveamento 

O tamanho de cova pode variar com o tamanho do recipiente das mudas. 

Deve-se ressaltar que para o bom desenvolvimento das plantas a cova 

deve possuir dimensões que comportem o substrato do recipiente e a 

adubação, além de oferecer um solo descompactado e poroso ao redor da 

muda na sua fase inicial de estabilização e desenvolvimento. 

 

Adubação na cova 

Uma adubação adequada permite o pleno desenvolvimento das mudas. No 

momento do plantio poderá ou não ser feita a adubação na cova com 

fertilizante químico NPK 4-14-8 (ou recomendação de acordo com análise 

do solo), priorizando a homogeneização do fertilizante na cova e reposição 

do volume de terra retirado, para que não haja contato direto da planta 

com o adubo. 

 

Espaçamento 

O espaçamento recomendado para recuperação será de 3 x 3 m (9 m²), 

totalizando 1.111 indivíduos por hectare. Esse espaçamento é comumente 

utilizado em plantios de recuperação, possibilitando bom desenvolvimento 

das mudas. 

 

Plantio das mudas 

O plantio será executado em período chuvoso, evitando-se os dias 

ensolarados e quentes, dando preferência aos dias nublados e de 

temperatura amena, evitando ventos fortes. Após o plantio, deposita-se 

uma cobertura morta na coroa da planta, visando abafar o nascimento de 

plantas concorrentes e manter a umidade do solo por um período maior.  

 

As mudas são retiradas do recipiente com o máximo de cuidado para não 

desmanchar o torrão e colocadas na cova sobre uma porção de solo 

preparado e o espaço vazio preenchido com camadas de solo 
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moderadamente compactados. O colo da muda deve ficar na altura da 

superfície do terreno, ficando o substrato original recoberto por uma leve 

camada de terra (figura 8). O excesso de terra retirado da cova é disposto 

em “coroa” ao redor da muda, assegurando um melhor armazenamento 

de água. 

 

Figura 8 - Forma correta de plantio. 

 

Acompanhamento e monitoramento dos plantios 

Após a execução dos plantios serão realizadas ações de monitoramento e 

manutenção, visando garantir a sobrevivência da maior quantidade 

possível de material e a qualidade do desempenho das mudas. A 

mensuração da taxa de mortalidade será realizada através de inventários 

de sobrevivência, realizados semestralmente, iniciando 6 meses após o 

plantio. O processo de amostragem será sistemático, buscando abranger 

toda a área de plantio. Será realizado a cada 6 meses, visando identificar 

a mortalidade das mudas e necessidade de replantio. 

 

Assim, a prevenção contra a ação de formigas cortadeiras, o controle de 

plantas daninhas, a adubação de cobertura, entre outras atividades, se 

fazem necessárias, ao menos, em uma periodicidade trimestral, no 

primeiro ano de monitoramento. 

 

Manutenção 

A manutenção das áreas de plantio envolve a realização de atividades 

semelhantes às que foram realizadas na etapa de plantio. O coroamento, 
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em volta das mudas, é importante em locais que apresentarem mato-

competição (crescimento acelerado de vegetação herbácea, que acaba 

competindo com as plântulas). Consiste na capina manual ou mecanizada, 

tomando cuidados para não danificar a muda. 

 

Combate a formiga 

Na etapa de monitoramento será avaliado se o combate inicial a formigas 

(se realizado) foi efetivo, e em caso negativo, serão adotadas atividades 

de controle direcionadas às áreas dos formigueiros que ainda existem. 

 

Replantio 

A taxa de mortalidade aceitável das mudas será de 20% do número de 

plântulas inicialmente alocadas em campo. Se a mortalidade se mostrar 

superior, será necessária a realização de replantio.  

 

3.3.1.3.4. Técnicas de nucleação 

As técnicas de nucleação visam à recuperação de locais degradados, 

respeitando os processos naturais de sucessão ecológica, criando algumas 

condições necessárias para a retomada destes processos. 

 

Plantio de mudas em ilhas 

O plantio de mudas em ilhas é indicado para locais degradados onde a 

mato-competição é um fator impeditivo à recuperação da área. Nesta 

metodologia as mudas são implantadas em uma maior densidade com o 

objetivo de formar ilhas de vegetação. O número de ilhas de vegetação 

varia de acordo com a situação de cada área a ser recuperada, e os raios 

das ilhas variam de 6 a 10 metros (de 100 a 300 m² de área por ilha). A 

ideia é que as ilhas, compostas por diferentes espécies e de rápido 

crescimento, servirão como “trampolins” para restaurar a conectividade 
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entre os fragmentos na paisagem, e como poleiros para animais 

dispersores de sementes (CURY, 2011). 

 

O adensamento das mudas visa garantir a rápida cobertura do solo, 

impedindo assim o desenvolvimento da vegetação gramínea. Comparado 

ao plantio de espécies em linha, o plantio em ilhas apresenta como 

vantagem custos menores com manutenção. Nas ilhas são realizadas as 

mesmas atividades de preparo que são aplicadas aos plantios em linha. 

 

Enleiramento de vegetação 

Essa técnica de recuperação consiste no agrupamento de vegetação morta 

(galharia, tocos, folhas, etc.) em amontoados ou “leiras” (de onde provem 

o nome da técnica), com a finalidade de criar abrigo para pequenos 

animais, aumentando assim a biodiversidade da fauna no local. Com a 

decomposição do material orgânico das leiras, ocorre também um 

aumento da disponibilidade de nutrientes no solo. Esse amontoado de 

galhos e troncos acaba criando em seu interior microambientes propícios 

para o desenvolvimento de pequenos animais, bem como a instalação de 

ninhos de aves, além de se tornarem locais de oferta de comida, 

ocasionando o retorno regular desses animais. 

 

Transposição de solo florestal 

Os processos erosivos que se instalam em solos desprovidos de cobertura 

vegetal acabam por remover os elementos nutritivos essenciais ao 

desenvolvimento da vegetação, que se encontram principalmente nas 

camadas mais superficiais. Assim, a transposição de porções de solo não 

degradado para áreas que sofreram erosão ou lixiviação dos principais 

elementos ajuda consideravelmente no reestabelecimento da microfauna 

do solo, desta maneira auxiliando a recuperação da área. Com a 

transposição do solo, microfauna e banco de sementes são também 

importados para a área degradada. 



 

CGH Libera Maria 

Relatório de detalhamento de programas ambientais 

 

74 

Semeadura direta (muvuca) 

A semeadura direta em áreas degradadas é uma técnica viável em locais 

onde o plantio de mudas não se mostra possível, ou quando seu custo é 

muito elevado. Áreas muito pedregosas e declivosas são exemplos de 

aplicação para essa técnica. Por não necessitar da produção de mudas, 

essa técnica é menos onerosa, necessitando apenas da coleta das 

sementes e do plantio realizado a lanço, sem a necessidade de 

coveamento. Vale ressaltar a necessidade de realização de procedimentos 

capazes de quebrar a dormência, característica presente em algumas 

sementes florestais, principalmente as de tegumento mais grosso ou 

rígido. 

 

Para um plantio com objetivo de regeneração de áreas degradadas, é 

importante a utilização de grande diversidade de espécies diferentes. 

Como as sementes florestais apresentam formas e tamanhos diferentes, 

misturá-las com substrato para obter um volume uniforme possibilita a 

melhor dispersão possível das sementes na semeadura. 

 

A ideia é misturar espécies de porte arbóreo e arbustivo com leguminosas 

anuais nativas de rápido desenvolvimento. As leguminosas serão as 

primeiras a germinar e se desenvolver, criando assim um ambiente mais 

propício (microclima), agindo também sobre as propriedades físicas 

(compactação) e químicas (fixação de nitrogênio e aumento da matéria 

orgânica) do solo, tornando-o mais propício para o desenvolvimento das 

espécies florestais. 

 

Monitoramento em técnicas de nucleação 

O monitoramento para as áreas onde sejam aplicadas técnicas 

alternativas de recuperação será realizado através de inventários de 

diversidade. Esses inventários objetivam identificar a quantidade de 

plântulas e o número de espécies. Serão instaladas parcelas de 1 metros 
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quadrado nos locais de recuperação através de técnicas não 

convencionais, em quantidades variáveis de acordo com a área total de 

recuperação, a ser de no mínimo 10 parcelas por hectare. 

 

3.3.1.4. Responsável pela implantação 

A responsabilidade em organizar e implantar o programa é do 

empreendedor, juntamente com o órgão ambiental licenciador que 

aprovará as propostas de compensação e de empresa contratada para 

execução e manutenção do plantio. 

 

3.3.1.5. Sinergia com outros programas 

Tabela 12 - Sinergia do programa de recomposição da área de preservação no 

entorno do empreendimento com os demais programas propostos. 

Programa Sinergia 

Programa de gestão e 

supervisão ambiental (PGSA) 

Troca de informações para monitoramento e 

acompanhamento do programa, e integração com os 

demais processos da gestão ambiental do 

empreendimento. 

Programa de monitoramento 

da qualidade da água 

A recomposição de áreas degradadas contribui para a 

manutenção da qualidade das águas, com reflexo nos 

resultados do monitoramento. 

Programa de educação 

ambiental e comunicação social 

Subsidio de informações para promover ações de 

educação ambiental para orientar sobre condutas e 

práticas que previnam e minimizem a degradação 

ambiental, como também indicar ações que propiciem a 

recuperação de áreas. 

Programa de geração de 

empregos (contratação, 

integração e desligamento da 

mão de obra) 

Contratação de mão de obra e orientações/integração 

da mão de obra quanto aos procedimentos de 

segurança, saúde e meio ambiente para realização dos 

serviços de recomposição da APP. 

Programa de acompanhamento 

da supressão da vegetação e 

resgate de flora 

O resgate de flora realizado nas áreas de intervenção 

poderá fornecer material para o programa de 

recomposição da APP do futuro reservatório, na forma 

de realocação de epífitas e xaxins. 
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Programa Sinergia 

Programa de recuperação de 

áreas degradadas (PRAD) 

As medidas de recuperação do PRAD são similares as 

medidas do programa de recomposição da APP do 

futuro reservatório. 

 

3.3.1.6. Cronograma 

Cronograma de execução 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de instalação (meses) 

01 
0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

Planejamento para 
realização do programa 

                   

Plantio das mudas                    

 

Ação 

Fase de operação (meses) 

0 
1 

0 
2 

0 
3 

0 
4 

0 
5 

0 
6 

0 
7 

0 
8 

0 
9 

1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

Monitoramento 
dos plantios 

                        

Relatório                         

 

3.3.1.7. Recursos para implementação 

Para o desempenho das funções técnicas de campo, os seguintes recursos 

se fazem minimamente necessários: 

 Veículo, preferencialmente com tração 4x4; 

 Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, capacete, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e atividade; 

 Enxadas, pás, equipamentos e insumos para atividades de plantio; 

 Câmera fotográfica digital; 

 GPS portátil – equipamento de posicionamento global; 

 Áreas para plantio; 

 Mudas de espécies da região. 

 



 

CGH Libera Maria 

Relatório de detalhamento de programas ambientais 

 

77 

3.3.1.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

O monitoramento dos plantios será efetivado por um período suficiente 

para o estabelecimento das mudas, podendo variar conforme as condições 

ambientais, de competição, de disponibilidade hídrica do local, entre 

outras. Estas condições irão determinar as ações de manutenção 

necessárias, tais como limpeza, capina, adubação e combate a formiga. 

Serão realizados inventários de sobrevivência, como forma de diagnosticar 

possíveis causas de mortalidade de mudas e avaliar a necessidade de 

replantios. 

 

Os principais indicadores de sucesso do programa são: 

 Quantidade de mudas plantadas ou áreas (ha) em recuperação por 

outras estratégias; 

 Índice de sobrevivência de mudas e desenvolvimento em campo; 

 Área plantada/recuperada em relação à área total a ser recuperada; 

 Porcentagem de replantio em relação ao total de mudas plantadas. 

 

3.3.2. Programa de acompanhamento da supressão da vegetação 

e resgate de flora 

3.3.2.1. Justificativa 

A supressão da vegetação na área a ser inundada pela formação de 

reservatórios de empreendimentos hidrelétricos visa atender diversos 

objetivos, tanto ambientais, quanto econômicos e sociais, como por 

exemplo: 

 Atendimento a parâmetros da qualidade da água que será 

acumulada no reservatório, através da redução da biomassa 

orgânica que será submergida e, por conseguinte, decomposta; 
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 Aproveitamento econômico da madeira de valor comercial no local 

do reservatório; 

 Reduzir a área de hábitat para a fauna, dentro da área de 

inundação, reduzindo eventos de mortalidade ou manuseio durante 

o resgate; 

 Possibilitar o uso múltiplo das águas e das adjacências do futuro 

reservatório, evitando a formação de áreas não navegáveis 

(paliteiros). 

 

Por esses motivos, a remoção total da vegetação sempre é desejada, 

entretanto, outros fatores devem ser considerados na elaboração do plano 

de supressão do reservatório, como a dificuldade de acesso e possíveis 

impactos adicionais na remoção do material suprimido.  

 

Este programa foi proposto no RAS como plano de supressão vegetal e 

limpeza de reservatório. 

 

3.3.2.2. Objetivos gerais e específicos 

O programa objetiva estabelecer procedimentos que visam impedir que as 

atividades de supressão causem impactos além dos limites previstos, 

sendo estritamente limitadas às áreas autorizadas para supressão, 

conforme autorização florestal emitida pelo órgão regulador.  

 

Em conjunto com o acompanhamento da supressão será promovido o 

resgate da vegetação de interesse ecológico, científico, endêmica e 

ameaçada de extinção, além de espécies que são usualmente exploradas, 

como orquídeas, bromélias e de xaxim, obtendo, assim, amostras do 

patrimônio genético das espécies que serão diretamente afetadas pelo 

empreendimento, contribuindo para a redução da perda de diversidade 

vegetal através do aproveitamento do material resgatado na 
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recomposição da área de preservação do reservatório e/ou na recuperação 

de áreas degradadas. 

 

Os objetivos específicos são: 

 Delimitar as áreas de supressão;  

 Estabelecer procedimentos corretos de condução das atividades de 

supressão da vegetação e remoção do material suprimido;  

 Orientar e instruir equipes de campo e de supressão; 

 Monitorar e controlar as atividades de supressão e uso da matéria-

prima gerada; 

 Contribuir diretamente à execução dos programas de qualidade da 

água, de resgate de flora e de afugentamento, resgate e salvamento 

de fauna; 

 Garantir atendimento às condicionantes estabelecidas na 

autorização florestal, como área de supressão mínima para a 

vegetação existente as áreas do futuro reservatório; 

 Treinar os colaboradores para atuação no resgate de flora; 

 Definir padrões de coleta e tipo de material a ser coletado; 

 Selecionar as espécies de maior significância, maior suscetibilidade 

ao desaparecimento e endêmicas (espécies alvo); 

 Coleta de epífitas; 

 Resgate científico; 

 Encaminhamento do material coletado para instituições 

conveniadas. 

 

3.3.2.3. Descrição das atividades 

Inicialmente serão estabelecidos procedimentos a serem seguidos nas 

atividades de supressão, sendo que as atividades apenas terão início após 

a emissão da autorização florestal e da autorização de coleta, captura e 

transporte de fauna (ACCT) pelo IAP. A supressão da vegetação será 
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acompanhada e orientada para que ocorra apenas nas áreas delimitadas 

pelo projeto, para as estruturas, canteiros de obra, acessos, áreas de 

deposição e jazidas, e para a formação do reservatório da CGH. 

 

Sobrepondo o projeto da CGH (reservatório, estruturas e áreas de apoio) 

com o mapeamento de uso e ocupação do solo, observa-se a necessidade 

de remoção da cobertura florestal na ordem de 0,8416 hectares, sendo 

que, toda essa área está inserida em APP. De acordo com o inventário 

florestal realizado previamente pela empresa Topo Floresta (2019) a área 

inventariada apresentou baixa diversidade de espécies, quando 

comparada com outras áreas adjacentes com tipologia vegetal similar. 

Além disso, neste inventário foi indicado o estagio médio de sucessão para 

a área, salientando que a presença de espécies como Ocotea puberula e 

Cedrela fissilis são comuns nesta área. 

 

Dessa forma, ficará a cargo do órgão licenciador a definição das 

porcentagens mínimas de supressão para a vegetação existente dentro da 

área do reservatório.  

 

Maior detalhamento sobre as áreas a serem suprimidas e sua devida 

localização são apresentados no relatório de inventário florestal, 

protocolado junto ao órgão ambiental. 

 

Com o objetivo de impedir, minimizar ou mitigar os impactos da atividade 

sobre a vegetação remanescente serão despendidos esforços para 

resgatar amostras de espécies que serão atingidas pela supressão, 

incluindo a coleta botânica de espécies férteis para tombamento em 

museu, além de epífitas e xaxins ameaçados de extinção. As epífitas e 

xaxins serão realocados em áreas fora da cota de inundação, em 

ambientes semelhantes aos originais. 
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3.3.2.3.1. Atividades pré-supressão vegetal 

3.3.2.3.1.1 Resgate de flora 

O resgate de flora terá suas atividades ocorrendo anteriormente e 

concomitantemente ao programa de acompanhamento de supressão, 

podendo inclusive ser executado pela mesma equipe do acompanhamento 

de supressão de vegetação. 

 

3.3.2.3.2. Epífitas e xaxins 

No resgate de epífitas, deve-se coletar a maior quantidade possível de 

plantas de forma de vida epifíticas, como por exemplo, representantes das 

famílias Orchidaceae, Bromeliaceae e Cactaceae. A remoção das epífitas 

do forófito original, bem como sua posterior realocação no forófito de 

destino, serão feitas manualmente. Para indivíduos que se encontram em 

maiores alturas, será utilizado o auxílio de varas e podões. Como forma 

de reduzir o trauma sobre o sistema radicular das plantas, as epífitas 

coletadas inteiras serão retiradas preferencialmente com seu suporte, ou 

parte dele, melhorando assim as chances de sobrevivência da mesma. As 

epífitas serão triadas, sendo seus dados de coleta, identificação, 

quantificação e realocação anotados em fichas específicas (tabela 13). 

 

O uso de escadas também é de grande auxílio, sendo necessária a 

observância às normas de segurança para trabalho em altura. Entretanto, 

para a maioria das epífitas existentes em alturas muito elevadas, como 

em indivíduos que compõem o dossel florestal, a coleta se mostrará mais 

eficiente na etapa de supressão da vegetação, com a árvore já derrubada. 

 



 

CGH Libera Maria 

Relatório de detalhamento de programas ambientais 

 

82 

Tabela 13 – Modelo de ficha de registro de epífitas resgatadas. 

PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA - FICHA DE REGISTRO EPÍFITAS COLETADAS 

Nº 
Nome 

comum 

Nome 

científico 
Data Lote 

Coordenada 

de resgate Local Qtde 

Coordenada de 

transplante 

x y x y 

           

           

 

Para as epífitas e xaxins que após o resgate serão realocadas em áreas 

não impactadas pelas obras, se mostra necessária a realização de 

acompanhamento do estabelecimento desses indivíduos nas novas áreas, 

no intuito de monitorar o sucesso do resgate e realocação, através de 

avaliações da sobrevivência.  

 

O acompanhamento será realizado através de visitas da equipe de resgate 

de flora aos locais selecionados para a realocação, realizando registros 

fotográficos das condições dos indivíduos realocados, com o objetivo de 

compor relatório de acompanhamento das atividades de resgate.  

 
Tabela 14 – Modelo de ficha de registro do monitoramento das espécies 

transplantadas. 

PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA - MONITORAMENTO DAS ESPÉCIES 

TRANSPLANTADAS 

Nº 
Nome 

comum 

Nome 

científico 
Data Lote 

Coordenada de 

transplante 

Descrição 

fisiomorfológica da 

planta x y 

        

        

 

3.3.2.3.3. Resgate científico 

Este tipo de resgate consiste na coleta de amostras botânicas para 

colecionamento científico, com a confecção de exsicatas para depósito em 

coleções botânicas, denominadas herbário. Tem o intuito de promover a 

produção de material testemunho que reflita de maneira fidedigna a flora 
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local, abrangendo a maior quantidade de grupos e famílias botânicas 

disponíveis no empreendimento, tanto na ADA quanto na AID, com 

especial acompanhamento nas áreas que sofrerão supressão vegetal.  

 

A produção de amostras com alto padrão técnico científico é de grande 

importância por ampliar consideravelmente o conhecimento da flora local, 

bem como das espécies coletadas, gerando dados que podem ser usados 

para futuros programas ambientais, medidas de conservação, bem como 

pelo conhecimento intrínseco gerado. 

 

Serão coletados ramos férteis (floridos e/ou frutificados), que serão 

prensados entre jornais e papelão em uma prensa de campo, de 

preferência imediatamente após a coleta, evitando o murchamento e 

enrolamento das estruturas, garantindo a qualidade e estética final da 

mostra. As informações da amostra serão coletadas e anotadas em ficha 

específica, a fim de apresentar a maior quantidade de informações (figura 

9). Esta prensa de campo será passada para uma prensa definitiva, com a 

inclusão de corrugado metálico entre os papelões e externamente com 

pranchas rígidas (normalmente de madeira), devidamente amarradas, 

para uma forte e eficaz prensagem. Esta prensa será desidratada em 

estufa específica de secagem de plantas. 
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Figura 9 - Modelo de ficha de informações para o resgate científico. 

 

A ficha de campo conterá as seguintes informações: localização da coleta 

(país, estado, município, localidade, coordenada geográfica), data, 

coletores, informações da amostra (como dados de coloração, odor, 

porte/hábito, altura e dados ecológicos). Estas informações serão 

utilizadas para confecção de uma planilha digital, bem como das fichas 

definitivas, que vão anexas ao material físico, para confecção das 
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exsicatas, bem como indicarão que o material é resultado deste programa 

ambiental. 

 

Quando houver abundância e disponibilidade, poderá ser realizada a 

coleta de mais de uma amostra da mesma planta para confecção de 

duplicatas, que correspondem a réplicas do material, sendo possível assim 

destinar uma mesma coleta para diversas instituições receptoras, 

ampliando a representatividade e distribuição dos resultados. O sugerido é 

destinar o material para o herbário mais representativo da região/estado 

(no caso, Herbário do Museu Botânico Municipal de Curitiba – MBM). 

 

3.3.2.3.3.1 Orientação de equipes envolvidas 

As equipes envolvidas na supressão da vegetação receberão orientações 

sobre a preservação dos recursos ambientais, dos remanescentes 

florestais, proteção à vida silvestre e quanto à possível contaminação 

biológica. 

 

Profissionais de segurança do trabalho estarão inseridos no contexto deste 

programa, orientando as equipes de supressão com avaliação prévia dos 

riscos envolvidos, como acidentes com motosserras e outras superfícies 

cortantes, queda em nível, trabalho próximo à água, acidentes com 

animais peçonhentos e todos os possíveis riscos inerentes à execução da 

atividade. 

 

As equipes receberão orientação relativa às técnicas de derrubada, 

seguindo as instruções contidas no plano de corte elaborado pela 

empreiteira responsável. A principal orientação em relação à derrubada é 

a de se atentar aos limites de supressão e orientação de queda, visando 

minimização do impacto sobre fragmentos remanescentes ou ainda não 

suprimidos, e facilitando o baldeio de material lenhoso para fora das áreas 

de supressão. 
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3.3.2.3.3.2 Marcação prévia das áreas de supressão 

Previamente às atividades de supressão, as áreas serão demarcadas em 

campo por profissionais treinados, preferencialmente da área de 

topografia, utilizando ferramentas de geoprocessamento e GPS. A 

demarcação será realizada de maneira a ser facilmente avistada pelos 

membros das equipes de supressão (que serão previamente instruídos a 

obedecer tais marcações). Para a demarcação, poderão ser empregados 

estacas pintadas, bandeiras, fitas zebradas ou outro material que 

possibilite a fácil visualização e entendimento. 

 

3.3.2.3.3.3 Corte de cipós, trepadeiras e lianas 

Os cipós e trepadeiras serão cortados previamente à derrubada das 

árvores, pois seu emaranhado pode acarretar queda não prevista de 

outros indivíduos arbóreos. Esta prática, além de minimizar a supressão 

de indivíduos, resulta em qualidade superior das toras após corte, pois 

evita danos às árvores. Há ainda grande relevância relacionada à 

segurança dos trabalhadores, pois a queda de indivíduos não previstos 

pode gerar acidentes na frente de supressão. 

 

Apenas os cipós lenhosos e as lianas herbáceas de maiores dimensões 

serão alvo de corte, pois indivíduos não-lenhosos e de menor porte se 

rompem com a queda das árvores, sem maiores danos. Assim, 

previamente ao início da supressão, os cipós serão identificados e 

cortados, preferencialmente pela própria equipe de supressão. 

 

3.3.2.3.4. Atividades durante o acompanhamento da supressão 

O corte de árvores será realizado por equipes devidamente treinadas, 

possuidoras de equipamentos de corte devidamente registrados. É 

responsabilidade da equipe de acompanhamento realizar o monitoramento 
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de todas as frentes de supressão, prestando apoio aos operadores de 

motosserra/máquinas, bem como às equipes de resgate de flora e fauna.  

 

É importante que seja seguido um plano de corte, levando em 

consideração o relevo dos locais de supressão e o baldeio do material 

oriundo da supressão para fora das áreas de supressão.  

 

O plano de corte apresentará o procedimento detalhado para o corte 

semimecanizado (com uso de motosserra), que envolve uma sequência de 

atividades como a verificação de direção de queda recomendada, presença 

de árvores ocas ou podres e de galhos mortos que possam causar 

acidentes, bem como presença de lianas emaranhadas entre as copas.  

 

Cuidados relativos à presença de animais peçonhentos, vespas, abelhas, 

cupins e formigas também serão tomados, além da preparação dos 

caminhos de fuga, que são pequenas trilhas em angulação de 45º em 

direção à queda da árvore, sendo determinadas antes do início do corte de 

cada árvore para fuga do operador de motosserra no momento da 

derrubada. Por fim, o plano de corte conterá fluxograma de tomada de 

decisão, com detalhamento de cortes específicos para as situações 

especiais encontradas em campo, devendo, portanto, ser elaborado por 

profissional da área florestal. 

 

A queda das árvores será sempre direcionada para a área já suprimida, 

em oposição à área de maciço florestal. Indivíduos de grandes dimensões, 

ao serem abatidos, podem causar impactos à flora e fauna remanescente. 

Tais impactos serão minimizados com o correto direcionamento de queda 

dos indivíduos, mediante a aplicação de técnicas de corte adequadas a 

cada situação encontrada em campo (árvores inclinadas, ocas, e passíveis 

de rachaduras devido às tensões internas, tamanho da copa e sanidade). 

O correto direcionamento de queda das árvores favorecerá a fuga natural 
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da fauna ainda presente nos locais de atividades de desmate. O 

afugentamento da fauna local é alvo de um programa específico que 

compõe este RDPA. 

 

Vale ressaltar que as atividades de supressão ocorrerão 

concomitantemente com atividades de outros programas ambientais, 

como o programa de afugentamento, resgate e salvamento de fauna. 

Assim, a empreiteira responsável pela supressão prestará o adequado 

apoio para execução harmoniosa dos programas aos quais está 

relacionada. 

 

3.3.2.3.5. Atividades pós-supressão vegetal  

A presença de matéria orgânica (vegetação, fossas sépticas, 

esterqueiras), bem como restos de construções demolidas, na área a ser 

inundada, exige que sejam tomadas medidas de limpeza, tais como a 

remoção da massa vegetal, desinfecção e desinfestação, demolição e 

recolhimento de todo material inservível. 

 

As atividades de limpeza e desinfecção são de grande importância para a 

qualidade das águas do futuro reservatório. Sendo assim, as atividades 

apresentadas antecedem o enchimento deste e tratam especificamente de 

medidas que evitem que as áreas a serem inundadas contenham 

materiais orgânicos e inorgânicos que, direta ou indiretamente, alterem 

significativamente a composição da água, a estética do ambiente final e a 

segurança da população local que poderá ter acesso a essas áreas. 

 

Após a supressão a remoção do material cortado ocorrerá pela área já 

suprimida, e nunca pelo meio da vegetação remanescente, evitando assim 

novos impactos sobre ambientes naturais, sua fauna e flora. Acessos 

existentes serão priorizados para a remoção do material lenhoso oriundo 
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da supressão (toras e galhos), e a matéria orgânica será empregada, 

sempre que possível e necessário, no âmbito do programa de recuperação 

de áreas degradadas. Tal limpeza contribui para a manutenção da 

qualidade da água no momento da formação do reservatório e também 

para reduzir risco de queimadas, por exemplo. O material botânico 

proveniente da supressão será alvo de coleta, sendo utilizado pelo 

programa de resgate de flora. 

 

O material lenhoso oriundo da supressão será organizado através do 

empilhamento em pátio de estocagem, situado no interior do canteiro de 

obras. A classificação e destinação deste material será realizada conforme 

avaliação do potencial de aproveitamento, estando previsto o uso 

prioritário na própria obra, doado ou vendido a terceiros, ou decomposto 

em áreas específicas, caso não haja interesse pelo mesmo.  

 

O material lenhoso poderá ser utilizado em serrarias; estruturas 

temporárias nas obras; na proteção da área de intervenção contra 

processos erosivos; para construção de postes, cercas, estacas, palanques 

etc.; como energia (lenha ou carvão); ou destinado à decomposição, cujo 

composto poderá ser usado na recuperação de áreas degradadas. 

 

O material restante proveniente da remoção da vegetação (galhadas, 

folhagens, toras de palmáceas, etc.) será recolhido e disposto em local 

adequado em condições de serem coletados em caminhões para 

disposição final em aterro licenciado. Caso existam benfeitorias será 

prevista uma equipe de demolição e retirada dos resíduos da área do 

futuro reservatório. Esse material poderá ser destinado para os 

proprietários das áreas, para as populações próximas ou comercializado 

como material de demolição. Na hipótese de esse material não ser 

utilizado, as áreas de bota-fora as quais este material será destinado 
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deverão ser informadas pela empreiteira e previamente autorizadas pelo 

Gerenciamento Ambiental. 

 

A equipe responsável informará no relatório semestral de monitoramento 

o local aonde o material será disposto, bem como apresentará os devidos 

registros. 

 

Documento de Origem Florestal - DOF 

De acordo com a Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014, art. 40, o local 

de transbordo ou armazenamento da carga é caracterizado como pátio de 

madeira, obrigando o usuário a realizar o controle do seu estoque por 

meio da emissão do Documento de Origem Florestal – DOF. Além disto, 

transportadores dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa 

também deverão estar munidos de DOF, licença obrigatória instituída pela 

Portaria nº 253/2006, do Ministério do Meio Ambiente. 

 

O cadastro do empreendedor e do empreendimento no Sistema Nacional 

de Controle da Origem dos Produtos Florestais – Sinaflor, que é realizado 

para o pedido e emissão da autorização florestal, viabilizará também o 

cadastro do pátio de origem da madeira. O controle do volume suprimido 

e estocado é de responsabilidade da equipe executora do programa, bem 

como o controle rígido do transporte do material lenhoso para serrarias ou 

indústrias de transformação de madeira. 

 

3.3.2.4. Responsável pela implantação 

Empreendedor, empresa responsável pela supressão da vegetação e 

empresa contratada para execução do programa. 
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3.3.2.5. Sinergia com outros programas 

Tabela 15 - Sinergia do programa de acompanhamento da supressão da 

vegetação e resgate de flora com os demais programas propostos. 

Programa Sinergia 

Programa de gestão e 

supervisão ambiental (PGSA) 

Troca de informações para monitoramento e 

acompanhamento do programa, e integração com os 

demais processos da gestão ambiental do 

empreendimento. 

Programa de monitoramento 

da qualidade da água 

A supressão da vegetação cria áreas sensíveis a 

formação de processos erosivos, assoreamento e 

carreamento de poluentes aos corpos hídricos, devendo 

ser considerada na interpretação dos resultados do 

monitoramento. 

Programa de educação 

ambiental e comunicação social 

Subsidio de informações para promover ações de 

educação ambiental para oriental sobre condutas e 

práticas que previnam e minimizem a degradação 

ambiental, como também indicar ações que propiciem a 

recuperação 

Programa de geração de 

empregos (contratação, 

integração e desligamento da 

mão de obra) 

Contratação de mão de obra e orientações/integração 

da mão de obra quanto aos procedimentos de 

segurança, saúde e meio ambiente para realização dos 

serviços de supressão da vegetação e resgate de flora 

Programa de recomposição da 

área de preservação no 

entorno do empreendimento 

O resgate de flora realizado nas áreas de intervenção 

poderá fornecer material para o programa de 

recomposição da APP do futuro reservatório, na forma 

de realocação de epífitas e xaxins. 

Programa de recuperação de 

áreas degradadas (PRAD) 

O acompanhamento da supressão visa reduzir o 

impacto em áreas do entorno, bem como evitar que 

áreas não autorizadas sejam impactadas. 
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3.3.2.6. Cronograma 

Cronograma de execução 

Ação 

Pré-
obra 

Fase de instalação (meses) 

01 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

Organização e 
planejamento de 

supressão 

                   

Acompanhamento da 
supressão de vegetação* 

                   

Resgate de flora                    

Apresentação do relatório 
de acompanhamento da 

supressão da vegetação 
e resgate de flora 

                   

*O cronograma pode alterar conforme o andamento da obra, havendo necessidade de acompanhamento pela 

equipe do programa sempre que houver supressão e limpeza de terreno. 

 

3.3.2.7. Recursos para implementação  

A seguir são listados os recursos necessários para acompanhamento da 

supressão, salientando-se que cada frente de supressão será 

acompanhada por uma equipe técnica deste programa. A coordenação 

geral de execução será feita por um profissional de nível superior em 

engenharia florestal ou áreas afins (biologia). Cada equipe de campo será 

composta por um técnico florestal ou profissional de formação similar e 

com experiência na área, e um auxiliar de campo, sendo necessários os 

seguintes equipamentos e recursos: 

 Veículo, preferencialmente com tração 4x4; 

 Telefones celulares; 

 Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, capacete, perneira, óculos, boné estilo árabe) e 

bloqueador solar, para usos de acordo com a localização e atividade; 

 Computador de mesa ou notebook; 

 Digitalizador de documentos (scanner); 

 Câmera fotográfica digital; 

 Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 
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 Fita zebrada; 

 Trena de 50 metros; 

 Facão; 

 Podão e gancho – equipamentos de coleta; 

 Tesoura de poda – equipamento de coleta; 

 Cabo extensor para podão – equipamento de auxílio na coleta; 

 Sacos plásticos – para separação, identificação e transporte do 

material coletado; 

 Papelão, jornais e alumínio corrugado para prensagem das coletas 

científicas.  

 

Salienta-se que a delimitação precisa das áreas deve ser realizada por 

equipe de topografia, com estacas pintadas, fitas ou outras estratégias de 

igual, ou melhor, efeito. 

 

3.3.2.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

Para o efetivo cumprimento das orientações apresentadas será realizado o 

monitoramento permanente das atividades, com emissão e avaliação de 

um único relatório sobre o desenvolvimento das atividades, orientações e 

treinamentos aos trabalhadores da frente de supressão, avaliação de 

eventuais danos à vegetação por consequência do não cumprimento das 

orientações deste programa e da autorização florestal, assim como sobre 

implantação de medidas preventivas e corretivas. 

 

Entre as variáveis de possível quantificação numérica, o estabelecimento 

de indicadores avaliará a situação das áreas de supressão de vegetação e 

sua devida execução. Os principais indicadores a serem trabalhados são: 

 Área suprimida em relação à área devidamente autorizada; 
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 Porcentagem de área de vegetação do reservatório 

suprimida/mantida; 

 Proporção de trabalhadores envolvidos na etapa de supressão que 

foram devidamente orientados pelo programa; 

 Quantidade (número de indivíduos) e diversidade (número de 

espécies) de coletas científicas e de epífitas e xaxins resgatados e 

realocados. 

 

3.3.3. Programa de recuperação de áreas degradadas (PRAD) 

3.3.3.1. Justificativa 

As atividades de construção da CGH irão promover alterações na 

paisagem local possibilitando a formação de áreas degradadas decorrentes 

da execução de movimentos de terra e rocha, escavações, abertura de 

vias de acesso, entre outros. Neste sentido, o Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas (PRAD) visa gerenciar ações que contribuam no 

controle de processos erosivos e restaurar os processos ecológicos 

essenciais, uma vez que estes possam ter sido prejudicados pelas 

atividades da obra ou correlatas. As áreas objetos a serem gerenciadas 

pelo programa consistem naquelas oriundas de atividades relacionadas às 

obras de implantação da CGH. 

 

A realização de taludes de corte e de aterros (principalmente relacionados 

às estruturas da barragem e canteiros de obra) origina superfícies 

susceptíveis à erosão. Essas áreas, que anteriormente eram cobertas por 

vegetação, ficam desprovidas de cobertura vegetal e podem se tornar 

altamente suscetíveis a erosão e movimentação de massa. Além disto, a 

recuperação da vegetação no canteiro de obras faz parte do plano de 

arborização do canteiro de obras proposto no relatório ambiental 

simplificado (RAS). 
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Desta maneira, torna-se imprescindível apresentar um programa que 

contemple as recomendações e procedimentos necessários para a 

avaliação e recuperação das áreas que passarão por algum tipo de 

interferência durante as obras, pós-obra e desmobilização do 

empreendimento. Deste modo, serão propostas alternativas de 

recuperação destas áreas para a condição mais próxima quanto o possível 

da situação natural e para controle de eventuais processos de degradação 

que possam atuar nestes locais. 

 

3.3.3.2. Objetivos gerais e específicos 

O objetivo geral do PRAD é promover a recuperação de áreas degradadas 

pelas atividades relacionadas ao empreendimento e a melhoria da 

qualidade ambiental da área afetada pelo empreendimento e entorno. 

 

Os objetivos específicos são: 

 Indicar medidas para proteger o solo e os recursos hídricos da ação 

dos processos erosivos e de assoreamento;  

 Identificar e monitorar as áreas que necessitam de recuperação 

ambiental na área do empreendimento;  

 Propor medidas de recuperação/reabilitação das áreas afetadas 

diretamente pelas atividades da obra do empreendimento;  

 Propor medidas para reabilitar os processos ecológicos; 

 Acompanhar as ações de recuperação; 

 Reintegrar as áreas degradadas à paisagem local, contribuindo para 

melhoria da qualidade ambiental existente; 

 Monitorar as áreas degradadas quanto à instalação de processos 

erosivos; 

 Apresentar medidas de controle para inibir avanço da degradação; 

 Monitorar a eficiência das medidas de recuperação empregadas. 
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3.3.3.3. Descrição das atividades 

O programa será desenvolvido através de vistorias frequentes em toda 

área afetada pela implantação da CGH. Durante as vistorias a equipe 

avaliará os aspectos relevantes a serem abordados no âmbito do 

programa, tais como tipo de degradação, fonte, origem, local, 

interferência com a obra e outros definidos pela equipe. Após cada vistoria 

serão gerados RIA’s (relatórios de inspeção ambiental) abordando os 

principais aspectos levantados no contexto do programa.  

 

Durante as atividades da obra a equipe do programa levantará as áreas 

que eventualmente foram degradadas em função da implantação do 

empreendimento, conforme o projeto executivo do empreendimento. Ao 

fim do levantamento, cada área inspecionada durante a vistoria terá uma 

proposta específica de recuperação, contemplando medidas de controle, 

conforme cada situação identificada. 

 

Ao longo da execução do programa serão desenvolvidas atividades de 

escritório concernentes ao planejamento e estabelecimento de critérios 

ambientais de intervenção e vistorias em campo para o desenvolvimento e 

acompanhamento das ações de recuperação das áreas objeto da 

intervenção.  

 

Para controlar a instalação de processos erosivos ocasionados pelas 

atividades da obra, serão priorizadas técnicas simples como a minimização 

de movimentação de terra e minimização da exposição do solo. Sendo 

assim, o programa terá interface com o subprograma de monitoramento e 

controle de processos erosivos, adotando técnicas e métodos conjuntos 

visando impedir a degradação de áreas pela erosão. As medidas propostas 

pela equipe do programa para elaboração do plano de recuperação serão 

baseadas em levantamentos de campo considerando as fragilidades e 

particularidades de cada local.  
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O escopo do programa preconiza a adoção de medidas que previnam a 

degradação de novas áreas ou expansão de áreas já degradadas. Ao longo 

da execução do programa e com base nas vistorias realizadas, a equipe 

do programa irá definir um plano de recuperação específico para cada 

área degradada, considerando suas particularidades e com o emprego de 

técnicas vegetativas e mecânicas. Conforme a necessidade a equipe 

poderá, ainda, introduzir novas medidas. A equipe do programa avaliará a 

efetividade das medidas executadas e conforme a necessidade proporá 

outras. 

 

Em qualquer momento da execução do programa, o coordenador poderá 

realizar inspeções de forma a repassar apoio técnico ou acompanhar a 

evolução de processos e de medidas implantadas. Todas as ações 

propostas no âmbito deste PRAD serão desenvolvidas para recuperação e 

melhoria da qualidade ambiental previamente encontrada na área do 

empreendimento. A eficiência das diversas medidas implantadas será 

monitorada pela equipe do programa, o que poderá eventualmente 

demandar na apresentação de novas medidas. 

 

A equipe envolvida depende do tipo de ação necessária a cada evento 

registrado, sendo estas realizadas por profissional técnico habilitado para 

a atividade. Entretanto, grande parte das ações de recuperação pode ser 

desempenhada pela própria empreiteira contratada, mediante orientação 

técnica promovida pelo PRAD. 

 

3.3.3.3.1. Técnicas de recuperação 

São várias as técnicas de conservação/recuperação comumente adotadas 

na recuperação ambiental. Podem ser agrupadas em vegetativas 

(biológicas) e mecânicas (físicas). As técnicas de caráter vegetativo são de 

mais fácil aplicação, menos dispendiosas e agregam maior qualidade 
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ambiental, portanto, serão definidas como técnicas prioritárias para 

aplicação. A adoção das técnicas mecânicas será realizada em terrenos 

com feições erosivas avançadas ou conforme avaliação da equipe do 

programa, em complementação às técnicas vegetativas, ou em outras 

regiões específicas que demandem este tipo de técnica, ou ainda como 

medida preventiva.  

 

As técnicas de recuperação propostas neste plano incluem técnicas 

vegetativas e técnicas mecânicas que podem ou não ser aplicadas em 

conjunto, dependendo da necessidade e viabilidade técnica de cada local 

alvo do programa. A opção pela melhor técnica de recuperação será feita 

sempre por profissionais capacitados após avaliação de cada situação. 

 

Técnicas vegetativas 

As técnicas vegetativas para recuperação de áreas degradadas são 

diversas, e variam desde o simples cercamento e abandono de áreas 

(impedindo que a fonte de degradação continue atuante no local), do 

transporte de solo rico em matéria orgânica e banco de sementes, 

atrativos para a fauna com objetivo de incrementar o fluxo de sementes 

no local, até o plantio de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas.  

 

O desenvolvimento da vegetação se dará, preferencialmente, através da 

regeneração natural, considerando a existência de remanescentes 

florestais no entorno que acabam atuando como matrizes para 

propagação da vegetação.  

 

As áreas alvo da recuperação serão vistoriadas anteriormente ao início das 

atividades do programa, no intuito de estabelecer as técnicas adequadas 

para cada situação encontrada, desta forma outros métodos de 

recuperação poderão ser utilizados. Locais que tiveram o solo revolvido ou 

a cobertura vegetal removida para as obras, ou que possuam sinais de 
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erosão, serão alvo de isolamento e plantio de mudas. Em locais onde haja 

vegetação nativa em regeneração, as rebrotas serão mantidas e o plantio 

de mudas deve acontecer na forma de enriquecimento ou adensamento 

da área. 

 

No que diz respeito ao plantio de espécies com finalidade de recuperação, 

a implantação de espécies herbáceas nativas é interessante para a rápida 

cobertura do solo em locais onde a vegetação não pode atingir grande 

porte ou em locais com restrições ao desenvolvimento de raízes mais 

profundas (taludes íngremes, áreas rochosas ou com solos rasos). O 

plantio de espécies arbóreas nativas é uma das práticas mais comuns para 

a recuperação de áreas degradadas, devido aos resultados satisfatórios a 

curto e médio prazo, em condições ideais de plantio, manutenção e 

desenvolvimento. 

 

A principal técnica que poderá ser usada levando em conta o processo de 

recuperação é a semeadura direta (muvuca), essa poderá ser realizada 

com auxílio das sementes coletadas durante o processo de resgate de 

flora, podendo ser realizado através de uma mistura de sementes de 

várias espécies, com semeadura realizada a lanço.  

 

As metodologias das técnicas vegetativas estão detalhadas no programa 

de recomposição da área de preservação no entorno do empreendimento. 

 

Técnicas mecânicas 

As técnicas mecânicas são práticas artificialmente desenvolvidas através 

da execução de estruturas com a finalidade de controlar o escoamento 

superficial das águas e facilitar sua infiltração. Consistem em métodos 

complementares àquelas vegetativas apresentadas.  
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Tendo em vista que o controle de processos erosivos constitui um dos 

critérios essenciais para evitar degradação ou expansão das áreas 

degradadas, um dos fundamentos da execução das técnicas mecânicas é 

promover o controle da erosão hídrica com aplicação de medidas de 

drenagem visando a condução e deságue seguros.  

 

O escoo do programa preconiza a adoção de medidas que previnam a 

degradação de novas áreas ou expansão de áreas já degradadas. Deste 

modo as medidas preventivas associadas à drenagem que poderão ser 

adotadas pela empreiteira são: 

 Implantação de canaletas trapezoidais que podem ser conformadas 

no próprio terreno com revestimento vegetal ou com dissipadores 

de energia. Este medida poderá ser executada nas margens das vias 

de acesso ou caminhos de serviço; 

 Implantar sistemas de drenagem temporários com materiais 

inutilizados como blocos de rocha, matacões, galharias que atuem 

como dissipação de energia em locais em que haverá movimentação 

de solo, escavações; 

 Implantação de bacias de contenção de sedimentos. 

 

Outras medidas preventivas de caráter geral que poderão ser adotadas 

são apresentadas no âmbito do PAC – subprograma de monitoramento e 

controle de processos erosivos, programa que visa monitorar e controlar 

locais potencialmente críticos a aceleração de processos erosivos, 

assoreamento e também locais em que algum destes processos já esteja 

instalado. 

 

Uma vez que sejam necessárias medidas corretivas para contribuir na 

recuperação das áreas degradadas que já possuam técnicas vegetativas 

empregadas poderão ser utilizadas as seguintes:  
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 Reconformação mecânica dos taludes que apresentam processos 

erosivos (onde possível), através de aterramento e compactação de 

solo; 

 Reconformação do terreno com aterramento até o nível original 

naqueles locais em que há sulcos ou outras feições erosivas; 

 Após a reconformação física do terreno será priorizada a 

implantação de cobertura vegetal no talude a fim de evitar a 

exposição do solo, o que garantirá mais infiltração de água no 

terreno e menor escoamento superficial. 

 

No caso de ocorrência de áreas residuais da fase de obras e que ainda 

necessitem de reabilitação, o processo de avaliação será mantido até a 

finalização do programa.  

 

O local selecionado para implantação dos canteiros de obras será em área 

já antropizada e com algum grau de degradação, com o mínimo de 

desmatamento, procurando-se preservar árvores de grande porte. A área 

será preferencialmente plana ou pouco ondulada sem a necessidade de 

grandes movimentações de terra, como aterros e terraplenagens. A 

limpeza do terreno no local será racional e planejada, de forma que seja 

realizado gradualmente, otimizando assim a sua recuperação. O canteiro 

não será instalado próximo ás áreas de preservação permanentes e 

próximos aos fragmentos de vegetação remanescentes. 

 

Como forma de sistematizar o planejamento das instalações do canteiro, a 

empreiteira irá considerar a previsão, quando do término da obra, do 

possível aproveitamento da infraestrutura pela comunidade local. 

Concluída a implantação do sistema, as instalações do canteiro de obras 

que não forem de interesse da comunidade local deverão ser removidas, e 

o local deverá ser recuperado. Os trabalhos de recuperação serão  

previstos desde o início, mediante a delimitação das áreas a serem 



 

CGH Libera Maria 

Relatório de detalhamento de programas ambientais 

 

102 

trabalhadas no canteiro e a remoção e estocagem dos solos superficiais. 

Depois da remoção de todos os materiais e resíduos, a área será 

preparada para ser revegetada ou reabilitada ao uso, conforme 

andamento da obra e definições do projeto. 

 

Já os materiais de construção a serem utilizados para a obra serão 

preferencialmente provindos das jazidas e áreas de empréstimos 

existentes em locais já degradados e antropizados, sem interferência em 

áreas de preservação permanentes e fragmentos de vegetação. O material 

estéril e o solo orgânico removidos serão estocados para posterior 

recuperação em áreas degradadas. A camada vegetal de cobertura será 

estocada de modo a ser reutilizada na recomposição dos solos tratados, 

com o objetivo de devolver uma parcela de matéria orgânica e sementes 

no caso de revegetação com espécies nativas. Não será executado o 

decapeamento de grandes áreas de modo a deixá-las expostas aos 

processos erosivos. 

 

3.3.3.3.2. Relatórios 

Serão elaborados relatórios de monitoramento contendo avaliações sobre 

o andamento do programa, resultados obtidos e recomendações ao 

empreendedor. O objetivo do relatório será fundamentar a condução das 

ações de gestão ambiental do empreendimento, e para repasse ao órgão 

ambiental licenciador, caso necessário. 

 

3.3.3.4. Responsável pela implantação 

A responsabilidade pela implantação e execução do programa é do 

empreendedor. A execução das medidas que possam vir a ser sugeridas 

ao longo da execução do programa é de responsabilidade das empreiteiras 

encarregadas das atividades de obra, quando decorrentes de sua atuação. 
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3.3.3.5. Sinergia com outros programas 

Tabela 16 - Sinergia do programa de recuperação de áreas degradadas com os 

demais programas propostos. 

Programa Sinergia 

Programa de gestão e 

supervisão ambiental (PGSA) 

Troca de informações para monitoramento e 

acompanhamento do programa, e integração com os 

demais processos da gestão ambiental do 

empreendimento. 

Programa de monitoramento 

da qualidade da água 

A recuperação de áreas degradadas contribui para a 

manutenção da qualidade das águas, com reflexo nos 

resultados do monitoramento. 

Programa de educação 

ambiental e comunicação social 

Subsidio de informações para realizar ações de 

educação ambiental relativas a reflexão dos impactos 

ambientais do empreendimento e respectivas medidas 

de compensação 

Programa de geração de 

empregos (contratação, 

integração e desligamento da 

mão de obra) 

Contratação de mão de obra e orientações/integração 

da mão de obra quanto aos procedimentos de 

segurança, saúde e meio ambiente para realização dos 

serviços de recuperação de áreas degradadas 

Programa de recomposição da 

área de preservação no 

entorno do empreendimento 

As medidas de recuperação do PRAD são similares as 

medidas do programa de recomposição da APP do 

futuro reservatório. 

Programa de acompanhamento 

da supressão da vegetação e 

resgate de flora 

O acompanhamento da supressão visa reduzir o 

impacto em áreas do entorno, bem como evitar que 

áreas não autorizadas sejam impactadas. 
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3.3.3.6. Cronograma 

Cronograma de execução 

Ação 

Pré-
obra 

Fase de instalação (meses) 

01 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

Verificação de áreas onde 
deverá ser realizado o PRAD 

                   

Apresentação do relatório de 
acompanhamento 

                   

 

Ação 

Fase de operação (meses) 

0 
1 

0 
2 

0 
3 

0 
4 

0 
5 

0 
6 

0 
7 

0 
8 

0 
9 

1 
0 

1 
1 

1 
2 

Monitoramento de áreas em 

processo de recuperação  
            

Relatório             

 

3.3.3.7. Recursos para implementação 

O coordenador do programa deve ter formação superior associada à área 

(engenharia florestal, geologia ou agronomia), com a devida habilitação. 

Destaca-se ainda, a necessidade da interação entre a equipe do 

programa, tanto fornecendo apoio técnico quanto na execução das 

vistorias. 

 

Para as inspeções a equipe deve contar com uma série de equipamentos 

que possibilitará maior eficiência nas atividades e o adequado nível de 

detalhe nos registros realizados: 

• Veículo (carro, preferencialmente com tração 4x4); 

• Telefones celulares; 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, protetor 

auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e bloqueador solar, para 

usos de acordo com a localização e atividade; 

• Computador de mesa ou notebook; 

• Câmera fotográfica digital; 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 
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• Fichas de campo para coleta de dados; 

• Materiais de escritório. 

 

3.3.3.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

Os indicadores utilizados são: 

 Área considerada degradada/alterada; 

 Área com implantação de medidas de recuperação; 

 Área considerada apta (atividades de obra finalizadas) para 

processo de reabilitação. 

 

A análise dos indicadores será realizada após as vistorias efetuadas pela 

equipe, conforme a frequência determinada no cronograma de atividades 

do programa. Assim, após cada vistoria os indicadores serão atualizados 

contemplando as informações levantadas em cada local. 

 

No caso do coordenador do programa identificar a necessidade de 

contemplar novos atributos para avaliação de desempenho das atividades 

promovidas pelo programa ao longo de sua execução, a inclusão ou 

alteração de indicadores poderão ser efetuadas com as devidas 

justificativas a serem apresentadas nos relatórios de acompanhamento.  

 

3.3.4. Programa de afugentamento, resgate e salvamento de 

fauna 

As atividades de afugentamento, resgate e salvamento de fauna serão 

precedidas de requerimento da autorização ambienta de captura, coleta e 

transporte de material biológico junto ao Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP). Tal processo considera as diretrizes contidas na Portaria IAP nº 097 

de 29 de maio de 2012 e na Instrução Normativa IBAMA nº 146, de 10 de 
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janeiro de 2007, e inclui a apresentação de proposta metodológica para o 

programa.  

 

A metodologia e a descrição das atividades para o programa de 

afugentamento, resgate e salvamento da fauna são apresentadas em 

anexo, seguindo as diretrizes das referidas normativas, estadual e federal, 

para requerimento de autorização ambiental de captura, coleta e 

transporte de material biológico. 

 

3.3.5. Programa de monitoramento e manejo da fauna 

As atividades de monitoramento e manejo da fauna serão precedidas de 

requerimento da autorização ambiental de captura, coleta e transporte de 

material biológico junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Tal 

processo considera as diretrizes contidas na Portaria IAP nº 097 de 29 de 

maio de 2012 e na Instrução Normativa IBAMA nº 146, de 10 de janeiro 

de 2007, e inclui a apresentação de proposta metodológica para o 

programa.  

 

A metodologia e descrição das atividades para o programa de 

monitoramento e manejo da fauna são apresentadas em anexo, seguindo 

as diretrizes das referidas normativas, estadual e federal, para 

requerimento de autorização ambiental de captura, coleta e transporte de 

material biológico. 

 

3.4. Programas do meio socioeconômico 

3.4.1. Programa de educação ambiental e comunicação social 

Conforme levantamento realizado no Relatório Ambiental Simplificado - 

RAS (Recitech, 2013), o empreendimento não está localizado em área 
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próxima de terra indígena, nem comunidade étnica ou tradicional, 

oficialmente reconhecida.  

 

Há uma estimativa de que aproximadamente 60 operários serão 

contratados, e permanecerão alojados nas dependências da própria obra, 

considerando que o local de implantação está situado em região com 

baixa densidade demográfica e com certo “isolamento” por áreas de 

silvicultura, compreende-se que praticamente não há no entorno 

receptores da repercussão dos aspectos e impactos ambientais correlatos 

ao empreendimento. 

 

Assim, considerando este contexto locacional, as ações do presente 

programa terão enfoque principalmente junto aos trabalhadores das 

obras, mas também compreendendo canais comunicativos e ação junto a 

moradores e transeuntes ao longo da estrada vicinal de acesso ao 

empreendimento no trecho entre a PR-170 e o local da obra. 

 

Neste sentido, de acordo com Dias (2003) a Educação Ambiental (EA) tem 

como finalidades: 

 Ajudar a compreender, claramente a existência e a importância 

da interdependência econômica, social, política e ecológica; 

 Proporcionar, a todas as pessoas, a possibilidade de adquirir os 

conhecimentos, o sentido de valores, o interesse ativo e as 

atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente; 

 Induzir novas formas de conduta dos indivíduos, nos grupos 

sociais e na sociedade em seu conjunto, a respeito do meio 

ambiente. 

 

Logo, as ações do presente programa ao propiciar a sociabilização e 

reforço de informações sobre o empreendimento e conhecimentos 

tocantes às boas práticas ambientais irá propiciar possibilidade de 
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prevenir e mitigar a geração de impactos ambientais correlatos às 

atividades executadas no canteiro e frente de obras. 

 

3.4.1.1. Justificativa 

Levando em conta o contexto socioambiental do empreendimento e sua 

proporção reduzida, os programas elaborados para o meio antrópico 

focalizam os colaboradores envolvidos na obra fornecendo a eles todas as 

orientações necessárias à preservação da saúde pessoal e do meio 

ambiente. Com relação aos moradores mais próximos, caso haja 

necessidade, será disponibilizada informação sobre o empreendimento por 

meio da abertura de um canal de comunicação para atendimento de 

dúvidas e recebimento de sugestões. Além disso, é prevista uma ação no 

início da obra visando a comunicação do início das obras e também a 

formalização dos canais comunicativos disponíveis. 

 

3.4.1.2. Objetivos gerais e específicos 

Este programa tem por objetivo geral sensibilizar os colaboradores da 

obra quanto aos procedimentos necessários à manutenção prevenção e 

mitigação de impactos ambientais visando a conservação do meio 

ambiente e da saúde laboral dos colaboradores, além de informar a 

população local interessada no que diz respeito às características do 

empreendimento. Em termos mais específicos, as ações visam: 

 Oferecer aos colaboradores, material de referência com informação 

sobre procedimentos necessários ao bom andamento da obra, 

manutenção da saúde laboral e conservação do meio ambiente; 

 Sensibilizar e promover a educação ambiental dos colaboradores da 

obra quanto às temáticas ambientais, por meio de palestra 

educativa e dinâmica de integração na empresa executora da obra; 
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 Informar por meio de material informativo e por meio de canais de 

comunicação os trabalhadores e população de entorno. 

 

3.4.1.3. Descrição das atividades 

3.4.1.3.1. Elaboração e distribuição de material informativo 

Será elaborado material informativo (cartazes) para fixação em mural com 

o objetivo de promover informações sobre o empreendimento, 

manutenção da saúde laboral, segurança e conservação ambiental.  

 

O cartaz é um veículo de comunicação de massa que objetiva a difusão de 

informações e ideias a partir do uso da linguagem visual (imagem) e da 

escrita, configurando-se como uma mídia de apoio para os demais 

instrumentos comunicativos. Este material é veiculado em âmbito público, 

buscando ser de fácil visualização para atingir a um maior número de 

pessoas e de forma objetiva/instantânea. No caso da CGH Libera Maria o 

intuito é difundir informações de comunicação social e educação ambiental 

aos trabalhadores da obra. Entre as temáticas sugeridas estão: 

 O empreendimento (características, detalhamento, localização, 

potência, duração prevista das obras, justificativa, empreendedor, 

processo de licenciamento, programas ambientais, entre outras); 

 Gerenciamento de resíduos sólidos (adequada segregação de 

resíduos, 5R’s, consumo consciente e dicas); 

 5S na construção civil, uma ferramenta para uma obra mais 

organizada e limpa (Seiri – Senso de utilização, Seiton – Senso de 

organização, Seiso – Senso de limpeza, Seiketsu – Senso de 

padronização e Shitsuke – Senso de disciplina); 

 Segurança (Equipamentos Individuais de Proteção – EPIs; 

Equipamentos Coletivos de Proteção – EPCs; normas de conduta; 

dicas de prevenção e redução de riscos; números de emergência; 

dicas na condução de veículos, especialmente quanto à velocidade 
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visando prevenir acidentes em geral e atropelamento de fauna; 

etc);  

 Água e sustentabilidade hídrica (importância da água, os diferentes 

usos da água, o ciclo hidrológico, pegada hídrica/água virtual, 

consumo consciente e dicas para reduzir o consumo e evitar a 

poluição de recursos hídricos); 

 Crimes ambientais (proibição de caça e captura da fauna, proibição 

da supressão de vegetação não autorizada; proibição de queimadas, 

proibição da destinação irregular de resíduos, entre outras 

inadequações); 

 Acidentes com animais peçonhentos (o que são, exemplos de 

espécies, dicas de prevenção, como agir em casos de acidente); 

 Solos e controle de processos erosivos; 

 Saúde laboral (abordagens de atitudes preventivas, endemias, 

vetores, doenças de trabalho, doenças sexualmente transmissíveis, 

dependência química, entre outras). 

 

O material deve ser confeccionado em conformidade com princípios de 

clareza na comunicação, facilidade de acesso, e restringir-se a apresentar 

informação necessária ao bom andamento da obra e com dicas de boas 

práticas ambientais.  

 

Além do conteúdo, com relação ao formato, recomenda-se: 

 Tamanho: A2 (594x420mm) ou o A3 (420x297mm); 

 Papel: couchê L1 (impressão em apenas um lado) de 115g, 150g 

ou 170g; 

 Orientação: A ser definida a partir do tema, escolhendo-se a melhor 

disposição das imagens e textos e, conseguintemente, definindo-se 

se em retrato ou paisagem; 

 Elementos obrigatórios: 

o Título; 
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o Logomarcas; 

o Canais de comunicação; 

 Site; 

 Telefone; 

 E-mail; 

o Frase indicando ser uma ação correlata ao programa de 

educação ambiental e comunicação social. 

 

A seguir é apresentado um exemplo de modelo de cartaz passível de ser 

afixado para os trabalhadores da obra da CGH Libera Maria. 
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Figura 10 – Exemplo de modelo de cartaz passível de ser afixado para os trabalhadores da obra da CGH Libera Maria. 
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Como o número e a rotatividade de colaboradores envolvidos na obra é 

pequeno, as informações devem ser afixadas em murais posicionados em 

locais de acesso rotineiro, como alojamento e refeitório. Ressalta-se que a 

opção de afixação é benéfica considerando a possibilidade de redução do 

consumo de recursos naturais, evitando-se a disseminação de grande 

número de materiais informativos individuais, como também se diminui a 

geração de resíduos sólidos. Além disso, o conteúdo informativo 

permanecerá disponível cotidianamente junto ao trabalhador. Enquanto 

materiais distribuídos tendem a ser guardados ou destinados como 

resíduo sólido pelo público alvo em curto período após a distribuição. 

Salienta-se que de forma a aprofundar o conteúdo dos cartazes serão 

desenvolvidas atividades expositivas, tais como a integração da mão de 

obra e palestras, além da possibilidade dos temas serem reforçados 

também em diálogos de segurança, saúde e meio ambiente, a serem 

desenvolvidos pela empreiteira responsável pela obra. 

 

No tocante à população da região será realizado logo no início da 

mobilização das obras a comunicação corpo a corpo (abordagem direta) 

junto aos moradores/trabalhadores dos usos/atividades presentes ao 

longo da estrada vicinal de acesso ao empreendimento no trecho entre a 

PR-170 e o local da obra. Desta maneira, recomenda-se a utilização da 

fixação de cartaz a ser elaborado sobre o empreendimento caso seja uma 

atividade comercial/industrial, enquanto para residências poderá ser 

impresso o mesmo material em um formato menor, por exemplo, A4 ou 

A5 (baixa tiragem em função da baixa demografia populacional e edilícia) 

ou elaborado material específico, contendo minimamente: 

 Dados sobre a central geradora hidrelétrica (CGH), contendo 

informação sobre o projeto, potencial de geração energética, área 

construída, principais componentes da obra e prazo de execução; 

 Informação sobre o modo de distribuição da energia; 

 Informação sucinta sobre o licenciamento ambiental; 
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 Informação sobre os números de telefone, nome dos responsáveis e 

e-mails, para o envio de sugestões e/ou reclamações. 

 

Assim, a equipe (devidamente identificada) irá explicar sobre o 

empreendimento, sua localização, o início e cronograma das obras, 

licenciamento ambiental e canais comunicativos para eventuais sugestões, 

dúvidas e reclamações, consonantemente ao material informativo 

disponibilizado. 

 

3.4.1.3.2. Realização de palestra interativa 

Semestralmente no decorrer das obras será realizada palestra interativa, 

atividade esta que consiste em um método de aprendizagem dialógico e 

participativo (com base em Paulo Freire2), pois leva em consideração a 

construção coletiva do conhecimento, por meio da troca de informações, 

da socialização e reconstrução de saberes, tanto entre ministrante-

participante, quanto entre participante-participante. 

 

A experiência, os diferentes contextos, o conhecimento e vivência prévia 

dos trabalhadores são excelentes recursos didáticos, já que propiciam 

maior participação e aumento do nível de motivação e de atenção, sendo 

fundamental para o processo de aprendizagem. 

 

A palestra contará com o apoio de recurso didático em multimídia, sempre 

procurando utilizar uma linguagem de fácil compreensão, consentindo que 

os participantes que pertencem a diferentes faixas etárias e possuem 

diferentes níveis de instrução, interajam com o ministrante e entre si, 

realizando questionamentos e socializando saberes e vivências. 

                                    

2 A dialogicidade, proposta por Paulo Freire (1987), que afirma que: “Não existem 

pessoas sem conhecimento. Elas não chegam vazias. Chegam cheias de coisas. Na 

maioria dos casos trazem juntas consigo opiniões sobre o mundo, sobre a vida”. 
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O conteúdo abordado estará voltado para a realização de comunicação 

social e para ampliar a visão ambiental do participante, visando despertar 

a consciência para a integração de ações proativas no dia a dia, como 

para promover o reforço e a reciclagem dos conhecimentos anteriormente 

adquiridos sobre os aspectos ambientais no abordados na integração de 

segurança, saúde e meio ambiente (a ser realizada no âmbito da 

contratação da mão de obra) e materiais informativos afixados. 

 

Dentro da programação da palestra são utilizadas dinâmicas de “quebra-

gelo”, ou seja, uma atividade rápida e divertida, com a função principal de 

descontrair e unir o grupo desde o início da atividade e ainda trazer algum 

tipo de informação relacionada ao assunto que será abordado. 

Adicionalmente poderá ser exibido um vídeo de curta duração para 

complementar e sintetizar o assunto abordado de forma didática e atrativa 

audiovisualmente. A duração estimada da ação como um todo é de em 

torno de 60 minutos. 

 

  

Figura 11 – Exemplo de palestra educativa com trabalhadores de obras. 

 

3.4.1.3.3. Disponibilização de canais comunicativos 

Considerando que estão previstos diferentes canais comunicativos, estes 

são detalhados nos subitens a seguir, considerando suas particularidades. 
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3.4.1.3.3.1 Página na internet 

Em consonância à condicionante nº 15 da Licença Prévia (LP) nº 42.956, 

emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), a qual indica: “O 

empreendedor deverá criar uma página na internet com o nome do 

empreendimento, na qual deverá conter responsabilizando-se em manter 

atualizadas as informações e disponíveis para o acesso público”, o 

empreendedor criará a referida página na internet correlata à CGH Libera 

Maria. 

 

O website a ser criado irá conter informações sobre o empreendimento, 

suas obras, potência, telefone e e-mail para contato, como também 

poderá disponibilizar documentos correlatos ao licenciamento ambiental 

(por exemplo, licenças, materiais informativos, entre outros). Logo, 

configurando-se como canal informativo para a população em geral. 

 

Como mecanismo para monitoramento deste canal será utilizado a média 

de acessos diária e número de acessos mensal. 

 

3.4.1.3.3.2  Telefone e e-mail 

Como mecanismo para criação de comunicação bilateral entre 

empreendedor e público alvo (trabalhadores da obra e população 

interessada) serão criados dois canais de comunicação, um será via 

telefone e outro por e-mail, difundidos nos materiais informativos. Estes 

canais de comunicação serão disponibilizados nos materiais informativos e 

também no website. Os contatos realizados serão registrados. 

 

3.4.1.3.3.3 Caixa de coleta de opiniões (sugestões, reclamações e 

dúvidas) 

Como mecanismo de comunicação complementar ao telefone e e-mail, 

especialmente entre os trabalhadores das obras e 
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empreendedor/empreiteira, será disponibilizada caixa de coleta de 

opiniões (conforme modelos apresentados na figura 12). Esta será 

posicionada em local adequado (em que os trabalhadores não estejam 

sujeitos a riscos de acidentes) e estratégico (em que os trabalhadores 

circulem) junto ao canteiro de obras, por exemplo, no refeitório ou 

imediações ou então junto ao mural de informativos. 

 

   

Figura 12 – Exemplos de modelos de caixa de opinião de parede e mesa. 

Fonte: INTERLASERSHOP, s.d. 

 

Juntamente a esta caixa serão disponibilizadas canetas e modelos de 

fichas (figura 13) para preenchimento de sugestões, dúvidas, críticas, 

elogios e demais comentários pertinentes ao empreendimento e obras. A 

avaliação das contribuições será realizada minimamente com frequência 

mensal, sendo que o retorno se dará por meio de contato direto 

(pessoalmente, telefone e/ou e-mail, conforme requerido no 

preenchimento da ficha). 
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Figura 13 - Modelo de ficha a ser disponibilizado para as opiniões. 

 

3.4.1.4. Responsável pela implantação 

Empreendedor. 

 

3.4.1.5. Sinergia com outros programas 

Tabela 17 – Sinergia do programa de educação ambiental e comunicação social 

com os demais programas propostos. 

Programa Sinergia 

Programa de gestão e supervisão 

ambiental (PGSA) 

Troca de informações para monitoramento 

e acompanhamento do programa, e 

integração com os demais processos da 

gestão ambiental do empreendimento. 

Programa de monitoramento da qualidade 

da água 

As atividades de educação ambiental 

podem empregar os resultados do 

monitoramento da qualidade da água, e 

questões associadas à sua proteção. Ainda, 

o monitoramento de qualidade da água 

pode ser um dos temas de materiais de 

apresentação dos programas ambientais à 

comunidade. Salienta-se estão previstas 

sensibilizações quanto à importância da 

água e boas práticas correlatas. 

Programa de geração de empregos 

(contratação, integração e desligamento da 

mão de obra) 

Na integração da mão de obra serão 

abordados temas de saúde, segurança e 

meio ambiente, os quais serão reforçados 

no decorrer das obras por meio de ações 

de educação ambiental 

Nome (não é obrigatório se identificar): _______________________________________________________

Contato para resposta (telefone e/ou e-mail): ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Opinião (sugestões, dúvidas, críticas e elogios): _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

A realização desta ação é uma medida preventiva e de mitigação relacionada ao programa de educação 

ambiental e comunicação social da CGH Libera Maria, exigido pelo licenciamento estadual, conduzido pelo IAP.

Ficha de opinião sobre as obras de implantação da CGH Libera Maria
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Programa Sinergia 

Programa de recomposição da área de 

preservação no entorno do 

empreendimento 

Subsidio de informações para promover 

ações de educação ambiental para orientar 

sobre condutas e práticas que previnam e 

minimizem a degradação ambiental, como 

também indicar ações que propiciem a 

recuperação de áreas. 

Programa de acompanhamento da 

supressão da vegetação e resgate de flora 

Subsidio de informações para promover 

ações de educação ambiental para oriental 

sobre condutas e práticas que previnam e 

minimizem a degradação ambiental, como 

também indicar ações que propiciem a 

recuperação 

Programa de recuperação de áreas 

degradadas (PRAD) 

Subsidio de informações para realizar 

ações de educação ambiental relativas a 

reflexão dos impactos ambientais do 

empreendimento e respectivas medidas de 

compensação. 

 

 

3.4.1.6. Cronograma 

Cronograma de execução 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de instalação 

01 
0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

Organização da equipe                    

Elaboração e impressão de 
material informativo 

                   

Fixação dos materiais 
informativos no mural e 
atividade de divulgação junto 
a moradores/ transeuntes na 

via de acesso 

                   

Palestra interativa                    

Disponibilização e 
monitoramento dos canais 
comunicativos 

                   

Relatórios de 

acompanhamento 
                   

 

3.4.1.7. Recursos para implementação 

A equipe técnica contará preferencialmente com um profissional de nível 

superior com experiência em ações de comunicação social e educação 
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ambiental, e com um profissional de nível médio responsável pelo apoio 

durante a execução. 

 

Para a execução e o monitoramento do programa, a equipe técnica 

necessitará de: 

 Veículo para deslocamento da equipe realizadora do programa de 

educação ambiental até a obra; 

 Números de telefones e e-mail para divulgação no material 

impresso; 

 Website; 

 Câmera fotográfica digital com cartão de memória; 

 Espaço para palestra, computador, projetor e tela ou parede para a 

projeção; 

 Murais e materiais impressos para fixação; 

 Caixa preferencialmente em acrílico, canetas e formulários de 

opinião. 

 

3.4.1.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

O programa será monitorado com base no: 

 Acompanhamento do processo de elaboração, conclusão e fixação 

do material impresso nos murais; 

 Registro do conteúdo aplicado à educação ambiental no contexto da 

realização da obra; 

 Registro fotográfico das ações realizadas; 

 Acompanhamento dos canais de comunicação; 

 Lista de presença das palestras interativas; 

 Ficha de observação da ação (descritivo da ação e percepção da 

equipe executora). 
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Os indicadores utilizados para o monitoramento do programa são: 

 Número de contribuições nos canais comunicativos; 

 Análise qualitativa das contribuições nos canais comunicativos; 

 Número médio de acessos diários ao website; 

 Número mensal de acessos ao site; 

 Análise descritiva e qualitativa das ações. 

 

3.4.2. Programa de geração de empregos (contratação, integração 

e desligamento da mão de obra) 

As atividades correlacionadas à implantação da CGH Libera Maria gerarão  

a demanda de aproximadamente 60 empregos diretos, ofertando 

oportunidades de trabalho tanto no município de realização da obra, 

quanto nos mais próximos. Esta oferta será reduzida após a conclusão da 

obra, passando a considerar apenas o necessário à operação e 

manutenção da CGH. Visando maximizar os efeitos positivos e minimizar 

aqueles de natureza negativa, o presente programa acompanhará o 

processo de contratação, integração e desligamento da mão de obra. 

 

3.4.2.1. Justificativa 

Considerando que obras de empreendimentos geram vagas temporárias 

de empregos diretas e indiretas, há possibilidade de atração de população 

e geração de processos migratórios, consequentemente, ocasionando em 

maior ou menor grau impactos como demanda por equipamentos e 

serviços públicos diversos. Entretanto, considerando-se o porte da CGH 

Libera Maria, salienta-se que o contingente de obras é relativamente 

reduzido, estimado em apenas 60 trabalhadores. 

 

Assim, a busca pela contratação de mão de obra locais e/ou regionais se 

efetiva como importante medida a prevenir e mitigar impactos negativos 
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decorrentes da migração. Concomitantemente, contribui com a 

potencialização dos impactos positivos em âmbito local e regional, 

correlacionando-se com o aumento da movimentação da atividade 

econômica (especialmente do setor de construção civil), geração de renda 

e tributos. 

 

Adicionalmente, ao realizar a integração da mão de obra contratada ao 

contexto do empreendimento, da obra, às normas de conduta do 

empreendedor e da empreiteira quanto ao meio ambiente, saúde e 

segurança do trabalho, capacita-se e nivela-se o grau de conhecimento 

dos funcionários, além de se evitar a geração de impactos socioambientais 

negativos e acidentes de trabalho.  

 

Ademais, o processo de desmobilização da mão de obra, necessário após 

o término da fase de instalação, cessa a geração de renda aos 

trabalhadores - dado o término de vínculo entre o funcionário e 

empreiteira. Aspecto este que caso realizado de maneira inadequada pode 

trazer consequências sociais e econômicas (mesmo considerando que o 

contingente de trabalhadores previstos seja relativamente reduzido e que 

os empregos gerados são temporários e com curta duração). Nesse 

contexto, o programa proposto deve atuar, a partir de ações 

acompanhamento do processo de desmobilização da mão de obra, de 

forma a garantir o atendimento da legislação trabalhista vigente. 

 

3.4.2.2. Objetivos gerais e específicos 

O objetivo geral deste programa é auxiliar no processo de contratação 

temporária da mão de obra de maneira a priorizar a admissão de 

funcionários locais/regionais para a fase de obras, integrá-los quanto ao 

empreendimento e respectivas normas de saúde, segurança e meio 
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ambiente, como também promover a adequada desmobilização no 

término das obras.  

 

Os objetivos específicos do programa são: 

 Estabelecer processo de contratação que priorize a admissão de 

mão de obra local/regional; 

 Integrar a mão de obra contratada, de modo a promover 

orientações quanto aos procedimentos de conduta tocantes aos 

aspectos referentes ao meio ambiente, saúde e segurança do 

trabalho, incluindo questões associadas às doenças endêmicas e 

sexualmente transmissíveis; 

 Promover o desligamento da mão de obra respeitando a legislação 

vigente, de forma a minimizar impactos sobre a qualidade de vida. 

 

3.4.2.3. Descrição das atividades 

A base deste subprograma estará assentada no acompanhamento da:  

 Contratação de trabalhadores para as obras do empreendimento; 

 Integração dos contratados quanto ao contexto do empreendimento, 

da obra e quanto às normas de conduta perante o meio ambiente, a 

comunidade e procedimentos de segurança e saúde; 

 Desmobilização da mão de obra. 

 

Estas ações são detalhadas a seguir. 

 

3.4.2.3.1. Contratação da mão de obra para a fase de obras 

A contratação de trabalhadores para a fase de obras, seja através do 

próprio empreendedor, seja através de empreiteiras, empresas 

terceirizadas ou Agência do Trabalhador, terá por princípio a priorização 

da mão de obra residente no Município de Bituruna.  
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Público alvo 

População trabalhadora residente no Município de Bituruna e/ou 

preferencialmente no entorno próximo que tem potencial para ser 

absorvida nas obras.  

 

Objetivos 

Estabelecer diretrizes para a contratação de mão de obra de modo a 

priorizar a contratação de trabalhadores residentes no Município de 

Bituruna ou então de ações para se evitar processos de migração 

permanente de trabalhadores com outras origens, com consecutiva 

demanda por equipamentos e serviços públicos. 

 

Descrição 

Considerando a existência da Agência do Trabalhador em Bituruna, 

sugere-se o estabelecimento de uma parceria com o SINE (Sistema 

Nacional de Emprego) local visando realizar a intermediação da 

contratação de mão de obra, priorizando os trabalhadores residentes no 

município. A participação da Agência do Trabalhador nos processos de 

contratação de trabalhadores, o empreendimento possibilita o 

aproveitamento das potencialidades e contribui para o desenvolvimento 

das economias locais. 

 

A ação do SINE, através das Agências do Trabalhador (tabela 18), tem 

sido recorrentemente elogiada em função da sua eficácia na colocação de 

mão de obra local. Muitos são os empreendimentos que têm feito uso 

deste recurso para privilegiar a contratação de mão de obra local. Além de 

contribuir para a melhoria dos níveis de emprego e de arrecadação dos 

municípios ao possibilitar a contratação de mão de obra local, a presença 

da Agência do Trabalhador reveste de maior transparência e credibilidade 

o processo de admissão e desligamento de trabalhadores. 
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Tabela 18 – Agência do Trabalhador em Bituruna. 

Município Endereço Telefone 

Bituruna 
R. Antônio Coradim, 62, Bituruna - PR, 84640-

000 

Telefone: (42) 

3553 - 8088 ou 

3553 - 8023 

 

Entretanto, considerando o regime temporário da obra e relativamente 

reduzido contingente de mão de obra (estimado em 60 trabalhadores), 

salienta-se que o empreendedor e/ou empreiteira a ser responsável pela 

obra poderá optar pela admissão própria dos funcionários, mas ainda 

assim buscando priorizar a mão de obra local. 

 

Desta maneira, para o processo de contratação de trabalhadores locais 

para a execução de obras, os procedimentos propostos são a seguir 

discriminados: 

1. Elaboração de planilha contemplando as necessidades de mão de 

obra segundo a qualificação; 

2. Estabelecimento de sistemática de contratação, seja pelo 

empreendedor/empreiteira ou então por meio da possibilidade de 

convênio entre a empreiteira responsável pela obra do 

empreendimento e o SINE. Assim, as vagas disponíveis poderão ser 

encaminhadas à Agência do Trabalhador para que atue como 

intermediária entre o mercado de trabalho e o 

empreendedor/empreiteira, sendo necessário o estabelecimento de 

parceria com a agência local do Sistema Nacional de Emprego; 

3. Divulgação das vagas disponíveis através de meios de comunicação 

de fácil acesso a qualquer tipo de público; 

4. Realização da contratação dos trabalhadores; 

5. Planilha de trabalhadores contratados com presença de campo 

referente ao município de residência. 

 



 

CGH Libera Maria 

Relatório de detalhamento de programas ambientais 

 

126 

Fase de realização 

Este processo será iniciado anteriormente às obras, de forma a perdurar 

ao longo de todo o processo que requeira a contratação de mão de obra. 

 

3.4.2.3.2. Integração da mão de obra 

Público alvo 

Trabalhadores contratados pelo empreendimento e/ou empreiteiras e 

empresas terceirizadas necessários para as obras do empreendimento. 

 

Objetivos 

Integrar os trabalhadores contratados envolvidos nas obras do 

empreendimento quanto ao contexto do empreendimento, da obra e 

quanto às normas de conduta perante o meio ambiente, a comunidade e 

procedimentos de segurança e saúde. 

 

Descrição 

Para os trabalhadores a serem contratados será ministrada integração de 

forma prévia ao início da atividade do colaborador, contemplando temas 

como Segurança no Trabalho, Meio Ambiente, Qualidade e Saúde 

Ambiental. Para ministrar a integração o empreendedor e/ou 

empreiteira(s) disponibilizará espaço físico adequado, bem como 

ministrante qualificado. Entre os possíveis temas a serem abordados 

estão: 

 Breve resumo ambiental da área e da população do entorno;  

 Descrição da empresa, atividade, do empreendimento e da obra; 

 Fundamentos de legislação ambiental;  

 Destinação de resíduos sólidos e da construção civil;  

 Instruções de controle ambiental;  

 Importância da prevenção e controle de poluição e contaminação do 

meio ambiente;  
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 Adequado manuseio e armazenamento de produtos com potencial 

poluidor; 

 Procedimentos de supervisão / monitoramento ambiental;  

 Prevenção de acidentes;  

 Proibição de caça e comercialização de animais silvestre, pesca, e 

espécies vegetais nativas. 

 Recomendações na interação com a comunidade; 

 Relacionamento com os demais trabalhadores; 

 Normas de conduta com relação ao consumo de drogas ilícitas e 

bebidas alcóolicas; 

 Normas de trânsito no acesso, definindo restrição de velocidade, não 

jogar lixo nestas vias, cuidado com transeuntes nas vias; 

 Instruções sobre primeiros socorros; 

 Prevenção de doenças; 

 Informar os responsáveis sobre situações que possam desencadear 

danos ao meio ambiente; 

 Uso de equipamentos de proteção individual (EPI);  

 Boas práticas de conduta e risco de acidentes com animais 

peçonhentos e acidentes em geral;  

 Transporte, movimentação e manuseio de materiais e insumos;  

 Transporte de produtos perigosos;  

 Transporte de pessoas. 

 

A integração poderá contribuir para a segurança e saúde dos 

trabalhadores, além da preservação ambiental local, minimizando os 

impactos socioambientais da obra. Salienta-se que estas temáticas 

poderão ser retomadas no âmbito do programa de educação ambiental e 

comunicação social, especialmente, nas palestras interativas. 

 

Como meio de garantir maior didática, poderá ser feito uso de 

metodologias de caráter participativo, em especial para os trabalhadores 
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com menor grau de instrução, podendo ser inseridas ferramentas que 

possibilitem a reflexão dos trabalhadores sobre os temas abordados, como 

o uso de dinâmicas de grupo e jogos interativos.  

 

Período de realização 

Os procedimentos de integração serão realizados para cada processo de 

contratação de mão de obra. 

 

3.4.2.3.3. Desmobilização da mão de obra 

Público alvo 

O público alvo constitui o conjunto de trabalhadores contratados para a 

fase de obras da CGH Libera Maria, através de empreiteira(s) ou do 

próprio empreendedor.  

 

Objetivos 

Definir e monitorar os procedimentos de desmobilização dos trabalhadores 

após a conclusão das obras da CGH Libera Maria. Estrutura-se como 

definidor de diretrizes básicas a serem seguidas no momento de 

desligamento da mão de obra e, concomitantemente, mecanismo de 

monitoramento das ações executadas.  

 

Descrição 

Considerando que a obra da CGH Libera Maria é uma atividade 

temporária, o contingente de mão de obra que não aproveitado em outras 

obras e/ou atividades deverá ser desligado ao término da obra. Assim, o 

processo de monitoramento e acompanhamento da desmobilização da 

mão de obra, em essência, busca reduzir os potenciais impactos sociais 

relativos ao término de vínculo empregatício dos trabalhadores que 

participarão da reforma do empreendimento.  
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Neste sentido, entre as premissas do programa estão em acompanhar o 

processo de desligamento de modo a garantir que a legislação trabalhista 

e os direitos dos trabalhadores sejam respeitados, como também buscar 

orientar os colaboradores desligados em como se reinserir no mercado de 

trabalho, por exemplo, por meio da indicação e encaminhamento à 

Agência do Trabalhador. 

 

Quanto aos eventuais trabalhadores que não eram do local ou região e 

que eventualmente migraram temporariamente em função das obras será 

acompanhado o estímulo de retorno ao local de origem, por exemplo, a 

partir da compra de passagens pelo empregador, desta maneira se evita a 

migração permanente. 

 

Período de realização 

Ao longo da etapa de obras de um empreendimento há demanda de 

diversos profissionais em diferentes momentos, assim, quando não é 

possível a absorção da mão de obra nas etapas posteriores, há a 

ocorrência de desligamentos pontuais ao término das diferentes fases, 

bem como de forma mais intensa ao término das obras. Desta maneira, o 

acompanhamento irá perdurar ao longo de toda a fase de obras, se 

estendendo até seu término para todo o processo que requeira 

desligamento.  

 

3.4.2.4. Responsável pela implantação 

Empreendedor e empreiteira responsável pela implantação do 

empreendimento. 
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3.4.2.5. Sinergia com outros programas 

Tabela 19 – Sinergia do programa de geração de empregos (contratação, 

integração e desligamento da mão de obra)com os demais programas 

propostos. 

Programa Sinergia 

Programa de gestão e supervisão ambiental 

(PGSA) 

Troca de informações para monitoramento 

e acompanhamento do programa, e 

integração com os demais processos da 

gestão ambiental do empreendimento. 

Programa de monitoramento da qualidade 

da água 

Busca pela contratação de prestadores de 

serviço para monitoramento da qualidade 

da água, bem como orientações/integração 

quanto aos procedimentos de segurança, 

saúde e meio ambiente 

Programa de educação ambiental e 

comunicação social 

Na integração da mão de obra serão 

abordados temas de saúde, segurança e 

meio ambiente, os quais serão reforçados 

no decorrer das obras por meio de ações de 

educação ambiental 

Programa de recomposição da área de 

preservação no entorno do 

empreendimento 

Contratação de mão de obra e 

orientações/integração da mão de obra 

quanto aos procedimentos de segurança, 

saúde e meio ambiente para realização dos 

serviços de recomposição da APP 

Programa de acompanhamento da 

supressão da vegetação e resgate de flora 

Contratação de mão de obra e 

orientações/integração da mão de obra 

quanto aos procedimentos de segurança, 

saúde e meio ambiente para realização dos 

serviços de supressão da vegetação e 

resgate de flora 

Programa de recuperação de áreas 

degradadas (PRAD) 

Contratação de mão de obra e 

orientações/integração da mão de obra 

quanto aos procedimentos de segurança, 

saúde e meio ambiente para realização dos 

serviços de recuperação de áreas 

degradadas. 
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3.4.2.6. Cronograma 

Cronograma de execução 

Ação 

Pré-
obra 

Fase de instalação 

01 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

Organização da equipe                    

Estabelecimento da 
sistemática de contratação 
(própria ou então com 

parceria com a Agência do 
Trabalhador 

                   

Acompanhamento e 
monitoramento dos 
processos de contratação e 

integração dos trabalhadores 

                   

Monitoramento e 
acompanhamento do 
processo de desmobilização 
de mão de obra 

                   

Relatórios de 
acompanhamento 

                   

 

3.4.2.7. Recursos para implementação 

A coordenação do programa será realizada por um profissional de nível 

superior com formação ou experiência em ciências sociais aplicadas, 

gestão de recursos humanos ou similar, sendo responsável pela 

organização das informações, relacionamento com as instituições públicas, 

avaliações do mercado de trabalho e possibilidades de contratação de mão 

de obra local, e realização do monitoramento. 

 

O profissional poderá ser vinculado à equipe do empreendedor ou 

empreiteira e estar relacionado à gestão de recursos humanos, devendo 

seguir todas as orientações contidas neste programa, bem como elaborar 

os relatórios a serem entregues à equipe do programa de gestão 

ambiental da obra.  

 

No tocante à execução e monitoramento das atividades relacionadas ao 

programa, a equipe contará com os seguintes recursos e equipamentos:  
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 Veículo para deslocamentos da equipe; 

 Telefones celulares; 

 Equipamentos de proteção individual – EPI; 

 Notebook; 

 Câmera fotográfica digital; 

 Disponibilidade de local para realização da integração dos 

trabalhadores. 

 

3.4.2.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

O programa estabelecerá sistemática mensal de acompanhamento das 

contratações, integrações e desligamentos, baseando-se em dados 

repassados pelo empregador, similar à metodologia do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados – CAGED, do Ministério do Trabalho, 

ressaltando o município de residência dos trabalhadores. 

 

O relatório do desenvolvimento do programa apresentará descritivo do 

processo de contratação da mão de obra pela empreiteira, inclusive de 

forma a indicar o quantitativo absoluto e relativo de trabalhadores por 

local de residência; o número trabalhadores que passaram por integração 

(a partir da lista de presença das integrações); bem como que foram 

desligados pelo término das atividades de sua respectiva função. 
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4. CONCLUSÃO 

A identificação dos impactos ambientais decorrentes da implantação e 

posterior operação da CGH Libera Maria que foram apresentados no 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) da usina, em 2013, permitiu a 

avaliação e a proposição de medidas e programas ambientais visando 

atenuar os impactos negativos de sua instalação e operação, assim como 

para potencializar seus efeitos positivos. 

 

Como forma de controlar, mitigar, compensar ou potencializar os impactos 

ambientais avaliados foram designados programas ambientais e ações de 

prevenção, mitigação e potencialização que são descritos no presente 

Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA), visando a 

obtenção da licença de instalação do empreendimento segundo determina 

a legislação ambiental vigente e em atendimento ao termo de referência 

emitido pelo órgão ambiental.  

 

Os programas ambientais foram propostos com o intuito de garantir a 

implantação e operação da CGH Libera Maria ocorram com elevado 

desempenho ambiental, considerando princípios de sustentabilidade e 

atendendo à legislação aplicável. 

 

Considera-se que com a execução dos programas ambientais descritos 

neste documento a implantação da CGH Libera Maria trará diversos 

benefícios à região onde se prevê a sua instalação, de forma compatível e 

sustentável com os usos múltiplos dos recursos hídricos e com o uso do 

solo, consistindo em uma importante contribuição para a solução das 

deficiências estruturais de fornecimento de energia elétrica no país, e 

contribuindo a bases sustentáveis de crescimento. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I - ARTS e certificados de regularidade no CTF Ibama; 

 

ANEXO II - Plano de trabalho de solicitação de autorização ambiental para 

o resgate de fauna; 

 

ANEXO III - Plano de trabalho de solicitação de autorização ambiental 

para o monitoramento de fauna; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - ARTS E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE NO CTF 

IBAMA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - PLANO DE TRABALHO PARA SOLICITAÇÃO DE 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O RESGATE DE FAUNA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III - PLANO DE TRABALHO PARA SOLICITAÇÃO DE 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O MONITORAMENTO DE FAUNA 

 


