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APRESENTAÇÃO 

 

Instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA, Lei 6938/81) e 

regulamentado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 

Resolução nº 01/86), o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) são necessários em qualquer obra ou atividade capaz de 

causar modificações no meio ambiente. 

O EIA é um estudo técnico, desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, que 

identifica e avalia os Impactos Positivos e Negativos que o projeto pode causar. 

O Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) é um documento público que 

apresenta as informações técnicas mais importantes do EIA em linguagem clara 

e acessível, conferindo-lhe transparência para que qualquer interessado tenha 

acesso às informações do projeto. 

Apresentamos aqui o capítulo referente aos Planos e Programas Ambientais do 

EIA/RIMA referentes à implantação do Complexo Fotovoltaico Lagoa, composto 

pelas Usinas Solares Lagoa 1, 2 e 3, localizado na Fazenda Várzea do Riacho e 

Viração, zona rural do município de São José da Lagoa Tapada/PB. Cada usina 

terá um potencial total instalado de 30 MW, ocupando uma área de 

aproximadamente 216,82 hectares. 

O presente documento atende ao item i, Art. 2º, do Decreto Estadual nº. 

24.417/2003, ao inciso XIV do Art. 2º da Resolução CONAMA nº 001/1986 e ao 

item “1.d” do Ofício nº SUD-OFI-2021/01867, tendo como objetivo subsidiar a 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA/PB com 

informações necessárias para continuidade de análise dos processos de 

licenciamento e identificação da viabilidade ambiental do projeto.  
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1 IDENTIFICAÇÃO  

1.1 DO EMPREENDENDOR 

Razão Social: Lagoa Solar Energia SPE Ltda. 

CNPJ: 14.512.240/0001-80 

Endereço: Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1550 – Andar 14 – Unidade 

1407 - Bairro Pituba - CEP: 41810-012. Bahia - BA 

Responsável: Waldez Fernandes de Azevedo 

Contato: (71) 3334-2881; waldez@wfaconsultoria.com 

1.1. DO EMPREENDIMENTO  

Nome do Projeto: Complexo Fotovoltaico Lagoa “USINA SOLAR LAGOA 1, 2 e 

3” 

Processos SUDEMA Nº: 

2020-009439/TEC/LI-7592 - CENTRAL SOLAR LAGOA I S.A 

2020-009477/TEC/LI-7593 - CENTRAL SOLAR LAGOA II S.A 

2020-009517/TEC/LI-7594 - LAGOA SOLAR ENERGIA SPE LTDA 

Localização: Fazenda Várzea do Riacho e Viração, Zona Rural do Município de 

São José da Lagoa Tapada/PB 

1.2. DA EMPRESA CONSULTORA 

Razão Social: CRN – Bio Consultoria Sócio Ambiental e Projetos Sustentáveis 

LTDA.  

CNPJ: 10.734.070/0001-27 

Endereço: Av. Governador José Varela, 2867, Capim Macio – CEP: 59.078-300, 

Natal/RN. 

Contato: Silvania Magalhães - Cargo: Sócia Diretora e Gestora do Núcleo de 

Licenciamento e Estudos Ambientais  

Telefone/Fax: (84) 2010-9534 / (84) 9.81347693 

E-mail: silvania.magalhaes@crnbio.com.br  

mailto:silvania.magalhaes@crnbio.com.br
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1.3. DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 

Coordenação: 

• Silvania Helena Oliveira Magalhães  

Geóloga - CREA: 060190079-0 

CTF/IBAMA: 1769688 

CPF: 523.747.424-15. 

Responsáveis Técnicos: 

• Bárbara Danielle Andrade de Castro Praxedes  

Geógrafa – CREA: 211930985-0 

CTF/IBAMA: 6083153 

CPF: 091.078.254-71 

• Brenda Karoline Tiburcio Coelho  

Engenheira Ambiental – CREA: 211928579-9 

CTF/IBAMA: 7632256 

CPF: 098.597.874-09 

• Bruno Rodrigo de Albuquerque França 

Biólogo – CRBio: 36.252/05-D. 

CTF/IBAMA: 1838145. 

CPF: 033.553.264-02. 

• Elza Edimara Soares da Silva  

Geográfa - CREA: 211940377-5  

CTF/IBAMA: 7692376 

CPF: 008.393.744-70 

• Peterson Ferreira de Sousa 

Engenheiro Ambiental – CREA: 211965134-5 

CTF/IBAMA: 7834446 

CPF: 086.268.194-47 
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• Raissa Danielle Praxedes Grangeiro 

Bióloga - CRBio: 85.986/05-D  

CTF/IBAMA: 6035128 

CPF: 083.313.644-57 

• Raoni Guilhermo Medeiros Costa. 

Biólogo – CRBio: 107.028/05-D 

CTF/IBAMA: 2235448 

CPF: 049.827.264-85 

• Raul Fernandes Dantas de Sales 

Biólogo – CRBio: 85679/05-D 

CTF/IBAMA: 4906566 

CPF: 073.420.314-45 

Apoio: 

• Bárbara Tereza Costa do Nascimento 

Designer Gráfica 

CPF: 075.617.524-07 

• Cácio Silva de Oliveira 

Bacharel em direito. 

CPF: 094.373.664-11 

• Carlos Adriano Fernandes da Silva 

Geólogo – CREA: 211999962-7 

CPF: 064.508.624-08 

• Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa 

Bióloga – CRBio: 59.257/06-D 

CTF/IBAMA: 1896380 

CPF: 049.295.424-05 
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• Marília Cristina Santos Souza Dias 

Técnica em Geologia – CRT/RN: 01690687495 

CPF: 016.906.874-95 

• Micael Batista Damasceno 

Geólogo – CREA: 211447981-1 

CTF/IBAMA: 7834793 

CPF: 092.909.064-05. 

• Rafael Dantas de Oliveira 

Técnico em Geologia. 

CPF: 080.404.824-02 

• Renata de Melo Mendonça Oliveira 
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• Thaynara Ellen de Sousa Nunes 
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2. PROGRAMAS AMBIENTAIS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS 

IMPACTOS 

De acordo com a Resolução CONAMA n. 001/86, cabe ao Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA e Relatório de Impacto ambiental - RIMA a proposição de 

programas de controle e monitoramento dos impactos positivos e negativos, 

indicando em linhas gerais os fatores, diretrizes e parâmetros a serem 

considerados e seguidos, todavia, sua metodologia e detalhamento, constará no 

Plano Básico Ambiental (PBA). 

Os programas de controle e monitoramento ambientais têm como objetivo propor 

ações para atenuação, prevenção, correção ou compensação dos impactos de 

implantação e operação do Complexo Fotolvoltaico Lagoa. Desse modo, 

constitui-se em um elemento básico de planejamento e de monitoramento 

ambiental à implantação do projeto, bem como de gerenciamento ambiental 

durante a fase de operação do empreendimento.  

Os Programas Ambientais, apresentados a seguir, foram elaborados de acordo 

com as características e prognóstico da área e norteou-se pelos seguintes 

aspectos: 

i. Os programas ambientais propostos devem ser capazes de minimizar as 

consequências negativas do Empreendimento e potencializar os efeitos 

positivos, apontados na avaliação de impactos ambientais. 

ii. Os programas ambientais devem ter como base os princípios de 

sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. A execução dos 

programas deve conter a aplicação de medidas que objetivem tanto a 

recuperação quanto a conservação ambiental, bem como devem se 

orientar pelas seguintes condições: avaliar o grau de eficiência dos 

procedimentos adotados; propor medidas que sejam exequíveis; evitar a 

adoção de técnicas ou procedimentos questionáveis ou inadequados à 

realidade da região. 
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Os programas propostos para controle e monitoramento técnico-ambiental são: 

I. Plano de Gestão Ambiental 

II. Programa de Controle Ambiental 

Subprograma de Controle de Processos Erosivos 

Subprograma de Monitoramento da de Ruídos 

Subprograma de Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

Subprograma de Sinalização de Obras 

Subprograma de Atendimento a Emergências 

Subprograma de Monitoramento de Qualidade das Águas 

Subprograma de Mobilização e Desmobilização do Canteiro de 

Obras 

III. Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Efluentes 

Líquidos 

IV. Programa de Desmatamento Racional 

V. Programa de Educação Ambiental 

VI. Programa de Comunicação Social 

VII. Programa de Contratação de Mão da Obra Local 

VIII. Programa de Proteção e Segurança do Trabalhador 

IX. Programa de Resgate, Manejo e Monitoramento da Fauna Silvestre 

Subprograma de Resgate e Manejo de Fauna 

Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre 

Subprograma de Monitoramento da Fauna Alada 

X. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

XI. Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico. 
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2.1. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

Introdução  

Para manter um padrão de qualidade ambiental adequado, é demandada uma 

estrutura de gerenciamento que permita tanto integrar de forma eficiente os 

diversos intervenientes nas várias etapas do processo, quanto garantir a 

utilização de técnicas de proteção e de recuperação ambiental apropriadas para 

cada situação. 

Devidamente implementado, o Plano de Gestão Ambiental permitirá a mitigação 

e o controle dos impactos ambientais identificados ou previsíveis, através da 

eficiente execução e acompanhamento dos Planos/Programas, no decorrer da 

instalação do Complexo, garantindo a otimização das ações de instalação e a 

manutenção da qualidade ambiental. 

Justificativas 

O Plano de Gestão Ambiental se justifica pela necessidade de estabelecimento 

de uma estrutura administrativa de coordenação, supervisão e orientação dos 

profissionais envolvidos na execução dos demais Planos/Programas propostos 

no processo de licenciamento ambiental, agrupando em um único documento 

todas as diretrizes para supervisão, controle e avaliação das atividades 

previstas. A consequência das ações deste Plano será o efetivo controle do 

atendimento às políticas, procedimentos, normas, requisitos estipulados pelo 

Órgão Ambiental, que conjuntamente assegurarão a emissão e a manutenção 

das licenças ambientais, bem como o adequado desempenho ambiental do 

Empreendimento. 

Objetivos 

Este Plano tem como objetivo geral prover um gerenciamento eficiente que 

garanta a execução e o controle das ações planejadas e a correta condução 
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ambiental, mantendo um elevado padrão de qualidade na instalação da 

Complexo Fotovoltaico Lagoa. 

Público-alvo 

O Plano de Gestão Ambiental aplica-se à totalidade das obras do 

empreendimento, incluindo as áreas de apoio, acessos e caminhos de serviço. 

Na prática, aplica-se ao escopo dos contratos a serem subscritos pelo 

empreendedor com as construtoras contratadas para execução de cada um dos 

componentes do empreendimento. 

Metodologia 

O Plano de Gestão Ambiental contempla o desenvolvimento de uma série de 

atividades e ações que envolvem todas as fases do empreendimento, com a 

finalidade de garantir que as condicionantes estabelecidas para concessão da 

Licença Ambiental sejam atendidas e que as Medidas Mitigadoras e os 

Planos/Programas Ambientais sejam devidamente implementados e 

monitorados. 

 Estrutura Organizacional para Supervisão e Monitoramento 

Para a Gestão Ambiental das obras, o empreendimento poderá se apoiar em 

empresa ou consultores especializados em supervisão/controle ambiental de 

obras. Essa equipe acompanhará continuamente as construtoras envolvidas no 

processo de execução das obras, auxiliando na definição de soluções técnicas 

adequadas para prevenção e mitigação de impactos ambientais decorrentes das 

atividades construtivas. 

 Supervisão e Monitoramento Ambiental das Obras 

Para o desenvolvimento das atividades é necessário o acompanhamento e 

avaliação de conformidades, verificando e acompanhando de forma plena por 

meio dos procedimentos descritos a seguir: 
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• Execução da obra de acordo com os requisitos estabelecidos; 

• Atendimento das condições referentes às licenças e autorizações 

impostas pelos Órgãos Ambientais; 

• Verificação da conformidade dos Planos/Programas Ambientais; 

• Monitoramento e acompanhamento de todas as atividades ambientais 

previstas; 

• Garantir o gerenciamento de resíduos e a correta disposição; 

• Estabelecimento das normas de controle do canteiro de obras; 

• Estabelecimento de um Código de Conduta dos operários das frentes de 

trabalho e apoio administrativo, em especial na convivência com as 

comunidades locais; 

• Verificação da oportuna e correta execução das ações corretivas 

preconizadas nas solicitações nas Recomendações de Ação Corretiva 

(RACs) e Notificações de Não Conformidades (NCNs); 

• Documentação dos trabalhos de acompanhamento e monitoramento 

ambiental com a emissão de relatórios de acompanhamento e 

arquivamento de documentação, boletins, laudos e fotografias. 

 Operacionalização do Sistema de Não Conformidades 

As inspeções ambientais têm como finalidade verificar in loco a execução de 

atividades pelos profissionais contratados para a implantação dos 

Planos/Programas Ambientais, identificando prioritariamente a correta execução 

das atividades descritas nesses documentos e o controle dos impactos 

ambientais, entre outros aspectos. 

 Avaliação do Desempenho Ambiental das Construtoras 

Consiste na avaliação de padrões evolutivos, utilizando de indicadores 

estatísticos para analisar os resultados do monitoramento e produzir índices de 

avaliação do desempenho ambiental das empresas construtoras. A melhoria 

contínua de três indicadores será o fator básico de avaliação. São eles: índice 
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de não-conformidades (porcentagem de itens ou medidas não atendidas com 

relação ao total aplicável); índice de repetência (total de RACs ou NNCs por 

inobservância reincidente de uma mesma medida, com relação ao total de RACs 

e NNCs emitidas); e tempo médio de resposta (considerando o tempo médio 

transcorrido entre a abertura de RACs ou NNCs e o seu fechamento). 

 Gerenciamento Ambiental 

A equipe de Gerenciamento Ambiental deverá acompanhar e gerenciar os 

demais Planos/Programas que serão desenvolvidos no âmbito do Complexo, 

além dos subsídios de gerência oriundos da implantação do mesmo. 

Distribuição de Responsabilidades 

A responsabilidade de execução deste Plano é do empreendedor, que poderá 

contratar uma empresa com este fim.  

Interface com outros Programas 

O Plano de Gestão Ambiental inter-relaciona-se com todos os demais Planos/ 

Programas, a fim de garantir a eficiência e excelência dos mesmos. 

Cronograma  

O Plano de Gestão Ambiental deverá ser iniciado antes da abertura das frentes 

de obra, permanecendo operacional durante toda a etapa de construção, sendo 

concluído após a finalização da obra. As inspeções ambientais, reuniões 

técnicas e emissão de relatórios deverá acontecer mensalmente.  

2.2. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL  

Introdução 

O Programa de Controle Ambiental das obras apresenta diretrizes e orientações 

para as melhores práticas de construção, para que a implantação do 
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empreendimento seja executada de forma equilibrada e ambientalmente 

sustentável. Tem como objetivo geral compensar e controlar os impactos 

ambientais negativos, reduzindo os efeitos adversos gerados durante a 

implantação do Empreendimento. 

Desta forma, o documento apresenta um conjunto de procedimentos de 

prevenção, controle e monitoramento da qualidade ambiental a serem realizados 

durante a execução das obras de implantação do empreendimento Complexo 

Fotovoltaico Lagoa.   

Justificativas 

A criação de medidas para o controle das atividades relacionadas à implantação 

do empreendimento torna-se necessária por conta das etapas do processo 

construtivo, que podem gerar danos ao meio ambiente, acidentes à saúde do 

trabalhador e afetar de maneira negativa a população que habita do entorno e 

região do empreendimento. Tais impactos deverão ser facilmente reduzidos e 

até mesmo eliminados se forem tomadas providências no momento oportuno. 

Por este motivo, a implantação do Programa requer um sistema de 

gerenciamento e metodologias de controle ambiental e social, com rápida 

capacidade de resposta frente a eventos inesperados, que poderão ocorrer 

durante o processo de construção. Essa resposta deve ser rápida, 

ambientalmente correta, devendo estar de acordo com as normas legais e com 

a viabilidade econômica do empreendimento. 

Assim, a necessidade de assegurar que o empreendimento seja implantado de 

acordo com as melhores práticas ambientais e em conformidade com os 

procedimentos previstos, justifica a importância da aplicação do Plano de 

Controle Ambiental associado à execução das obras. 

Objetivos 

 Objetivo Geral 
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O Programa de Controle Ambiental tem por objetivo principal desenvolver ações 

de monitoramento da obra, propondo medidas preventivas e, quando 

necessário, corretivas, agindo como instrumento eficiente na identificação, 

prevenção e mitigação de possíveis impactos socioambientais. Também 

garantirá que todas as ações previstas nos Programas apresentados neste 

documento sejam executadas como previsto. 

 Objetivos Específicos 

Consideram-se objetivos específicos do Programa: 

• Atuar de forma eficaz na prevenção e mitigação de aspectos 

potencialmente agressores ao meio ambiente, como os processos 

erosivos, assoreamento, destinação inadequada de resíduos, 

emissões atmosféricas, acidentes ambientais com produtos químicos, 

entre outros;  

• Fornecer elementos técnicos e legais para viabilizar as obras com o 

menor dano ambiental possível;  

• Fornecer capacitação e treinamento à mão de obra contratada, 

conforme a necessidade; 

• Ampliar o conhecimento dos empregados referente à organização do 

local, higiene, preservação ambiental e prevenção de acidentes, por 

meio da participação em treinamentos na obra; 

• Dispor o projeto de soluções que contemplem a segurança 

operacional, considerando não apenas os aspectos técnicos, mas 

também os ambientais; 

• Determinar a provisão adequada de infraestrutura, de equipe e de 

recursos materiais e humanos destinados aos seguintes aspectos: 

manutenção e preservação ambiental; 

• Acompanhar o cronograma de implantação do empreendimento e 

garantir a execução das ações de prevenção e mitigação de impactos 

ambientais previstos neste documento. 
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Público-alvo 

O Programa de Controle Ambiental deverá ser executado continuamente durante 

a fase de implantação do empreendimento 

A avaliação e o monitoramento da eficácia dos resultados desse programa 

deverão ser realizados através dos registros fotográficos, análise dos 

indicadores ambientais e relatórios que serão elaborados ao longo da 

implantação do empreendimento. 

O Monitoramento pertinente deverá envolver: 

• Verificação visual das condições físicas dos dispositivos de 

sinalização; 

• Acompanhamento do planejamento e da execução das obras, visando 

verificar a efetiva observância do estabelecido neste Programa e a 

promoção das eventuais correções, inclusive no que respeita à 

sinalização de novos segmentos de obra. 

• Verificação junto às comunidades e usuários locais, através de 

entrevistas, da necessidade ou não de melhorias da sinalização, 

inclusive noturna. 

Metodologia 

O Programa de Controle Ambiental das Obras é fundamentalmente de caráter 

normativo, e não operacional, produzindo diretrizes e/ou instruções, que serão 

monitoradas através das medidas que integram os outros programas ambientais 

aqui presentes.  

O acompanhamento deste programa deve ser uma atividade constante, baseada 

na coleta de informações em campo em todas as frentes de trabalho da obra. 

Para tanto, deve-se definir uma periodicidade mínima de vistorias a serem 

realizadas pelo Coordenador Ambiental. A periodicidade pode variar de acordo 

com a necessidade de cada frente de trabalho, não podendo ser superior a 15 
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dias. O acompanhamento deve ser realizado também por técnico ambiental em 

campo diariamente, vistoriando as atividades em execução. 

As vistorias devem contar com um sistema de registro das informações 

coletadas, como Listas de Verificações ou Check-list de itens a serem vistoriados 

e registrados. Cada Check-list deve apontar não-conformidades que necessitem 

de correções, e devem ser verificadas novamente na próxima vistoria. 

O Check List também pode contar com Ações de Melhoria para que possam 

otimizar os trabalhos ou evitar uma futura não-conformidade nas frentes de 

trabalho. 

Todas as não-conformidades e Ações de Melhoria devem ser descritas e 

registradas por fotografias e em seguida enviadas formalmente ao responsável 

da Gerência de Obras para providências.  

Devem ser estabelecidas reuniões periódicas entre as equipes de Meio 

Ambiente e a Gerência da Obra para alinhamento das informações coletadas 

nos Check Lists, planejamento de atividades e coleta de informações 

necessárias à elaboração de relatórios de acompanhamento das ações 

desenvolvidas. 

Relatórios internos, bem como a comunicação de informações que descrevam o 

desempenho das empresas contratadas para construção e montagem em 

relação às diretrizes ambientais deste programa devem ser periodicamente, ou 

sempre que solicitados, reportados ao empreendedor, possibilitando assim o 

empreendedor atingir seus critérios de responsabilidade ambiental. 

No escopo desse programa detém sete subprogramas que objetivam o 

monitoramento ambiental através de ações preventivas e corretivas. Os 

subprogramas serão descritos a seguir. 
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Distribuição de Responsabilidades 

A empresa responsável pela construção do empreendimento é a responsável 

pela implementação do presente programa, podendo terceirizar essa atividade. 

O empreendedor deverá fiscalizar a execução correta deste plano, buscando 

sempre as práticas sustentáveis em todo serviço realizado. 

Interface com outros Programas 

O Programa de Controle Ambiental da Obra inter-relaciona-se com todos os 

demais Programas Ambientais apresentados neste Relatório.  

Cronograma 

O Programa será desenvolvido durante toda a fase de construção do 

empreendimento.  

2.2.1. SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS  

Introdução  

A erosão é um dos principais fenômenos geológicos que ocorrem na Terra e se 

processa de várias formas, se considerarmos seu ambiente de ocorrência. 

Dentro das ciências ambientais, define-se erosão como o desgaste e/ou 

arrastamento da superfície da terra pela água corrente, vento, gelo ou outros 

agentes geológicos, incluindo processos como o arraste gravitacional. 

Atualmente são classificados dois tipos de erosão, a saber: erosão natural ou 

geológica e erosão acelerada ou induzida. A primeira resulta do desgaste natural 

do solo por água, vento ou outros agentes naturais, sem perturbações 

provocadas pelo homem. A segunda é muito mais rápida que a natural, 

primariamente como resultado da influência das atividades antrópicas, ou em 

alguns casos, de animais. 
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Para minimizar o grau de risco de acidentes naturais causados por perturbações 

antrópicas é necessário que se faça uma análise técnica desse risco. Esta 

análise tem o objetivo de caracterizar os eventos potencialmente perigosos, 

determinar sua frequência e indicar a probabilidade de danos, permitindo, dessa 

forma, gerenciar o risco por meio de ações preventivas e de controle. 

Justificativa 

Este Subprograma de Controle de Processos Erosivos é justificado pela 

necessidade de prevenir, minimizar e/ou mitigar as prováveis interferências em 

função das obras. 

O Subprograma de Controle de Processos Erosivos apresenta os procedimentos 

e os critérios a serem adotados com a finalidade de proteger e estabilizar as vias 

de acesso e as demais estruturas do Complexo Fotovoltaico da atuação de 

processos erosivos e de áreas instáveis, visando manter uma coexistência 

harmônica com as áreas circunvizinhas. 

Objetivos 

Este Subprograma tem por objetivo prevenir a ocorrência de processos erosivos 

ou adotar medidas de controle de processos erosivos em desenvolvimento, 

originados em função das obras, visando a assegurar a estabilidade do terreno 

nas áreas de corte e aterro e potencializar o processo de recuperação de áreas 

degradadas pelas obras do Projeto do Complexo em questão, bem como gerir 

as alterações dinâmicas da área em decorrência da inter-relação 

empreendimento x natureza, e orientar as intervenções antrópicas no ambiente, 

no sentido de atenuar o desenvolvimento de processos erosivos que possam 

comprometer a estabilidade ambiental do geoecossistema e otimizar as ações 

de implantação do sistema viário interno. 
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Público-alvo 

O presente Subprograma tem como público-alvo os trabalhadores envolvidos na 

sua execução, bem como das equipes de execução das obras de implantação 

do empreendimento (equipes de engenharia). 

Metodologia  

O Subprograma de Controle de Processos Erosivos é destinado aos locais a 

serem afetados com a implantação do empreendimento e, baseia-se, 

essencialmente, em medidas preventivas, ou seja, que visam antecipar a 

ocorrência ou formação de processos erosivos nas áreas de interferências 

diretas do Complexo Fotovoltaico. Além disso, estabelece diretrizes de 

monitoramento e controle visando à contínua proteção das estruturas do 

empreendimento e à manutenção das condições mínimas necessárias para o 

processo de regeneração ambiental. 

Dessa forma, serão adotadas medidas preventivas para evitar a ocorrência de 

focos erosivos nas vias e nas bases das placas solares. Drenagens deverão ser 

construídas para evitar danos às estruturas do empreendimento e deverão 

também ser mantidas em boas condições durante a sua operação. Caso 

identificado algum foco erosivo, originado em função das obras ou que coloque 

em risco a estabilidade das estruturas do empreendimento, medidas corretivas 

serão executadas para recuperação da área. 

• Manejo do Solo Superficial 

As ações para controlar o risco de instalação de processos erosivos se iniciam 

logo após a remoção da vegetação. Após a conclusão do desmatamento da 

área, a camada superficial do solo deverá ser translocada sempre que possível 

para locais com vegetação nativa, situadas no entorno do local de remoção.  
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O entorno dos locais de armazenamento do solo deverá estar dotado de 

contenção provisória para evitar o carreamento de sedimentos e de partículas 

do solo às áreas mais baixas, drenagens e cursos d’água. 

• Controle de Erosão e Sistema de Drenagem 

Os procedimentos de controle ambiental de trabalhos de escavação e 

terraplenagem incluirão a adoção de medidas preventivas, mitigadoras e 

corretivas de controle de erosão e assoreamento de cursos d’água que poderão 

ser afetados como decorrência das atividades de obra.  

Recomenda-se o acompanhamento das previsões meteorológicas durante a 

movimentação de solo para que quando previsto a ocorrência de chuvas, sejam 

verificadas e reforçadas as estruturas de contenção, aumentando a eficiência de 

proteção da obra e dos recursos naturais.  

• Recuperação de Processos Erosivos e Sedimentação 

Todas as feições de erosão surgidas na área de terraplanagem ou que, de 

alguma forma, se originem das alterações ocasionadas pela obra, deverão ser 

corrigidas ou estabilizadas no menor prazo possível.  

• Monitoramento de Focos de Erosão e Áreas Criticas 

Serão realizadas vistorias mensais, quando do período de instalação, e vistorias 

trimestrais, quando do período de operação, aos sistemas de drenagem, a fim 

de identificar possíveis falhas ou necessidades de manutenção no sistema 

implantado. Todo levantamento será georreferenciado, contendo os pontos 

identificados em campo, bem como, o mapeamento de processos erosivos, 

especificando a descrição das características dos processos: dimensão, origem, 

condicionantes, dentre outros 
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Distribuição de Responsabilidades 

Durante a fase de inicialização e consecução da implantação, o Subprograma é 

de responsabilidade do empreendedor e/ou de consultoria ambiental a ser 

contratada para conduzir tal Plano ambiental. 

Interface com outros Programas 

O Subprograma de Controle de Processos Erosivos apresenta inter-relação com 

os seguintes Planos/Programas ambientais:  

• Plano de Gestão Ambiental;  

• Programa de Educação Ambiental; 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas; 

• Programa de Desmatamento Racional; 

Cronograma 

O cronograma físico do Plano de Controle de Processos Erosivos deverá ocorrer 

durante toda a fase de implantação do empreendimento.  

2.2.2. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS 

Introdução  

A instalação de uma Usina Fotovoltaica introduz alguns impactos no ambiente e 

dentre estes estão à geração de ruídos que podem afetar o entorno do 

Empreendimento. 

As atividades de implantação determinam a emissão sonora, enquanto o layout, 

a orografia, tipo de vegetação e solo determinam a propagação/atenuação 

acústica e o campo sonoro no entorno do Complexo. 
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Justificativa 

A medição sistemática do nível de ruídos justifica-se pela necessidade de 

suporte para avaliação das emissões sonoras geradas na área do 

Empreendimento durante a fase de implantação, visando a aplicação de 

medidas mitigadoras e de controle, caso necessárias, que deverão atuar 

diretamente nas fontes emissoras e/ou no seu entorno imediato, de modo a 

assegurar a manutenção da qualidade ambiental acústica e o conforto da(s) 

comunidade(s) que porventura possa(m) ser impactadas(s). 

Objetivos 

Este Subprograma tem por objetivo monitorar os níveis de ruídos decorrentes 

das atividades das obras de implantação do Complexo, atendendo aos limites 

estabelecidos na Norma Técnica ABNT NBR nº 10.151/2019, bem como 

subsidiar eventual implantação de medidas de controle e/ou minimização do 

incômodo sonoro, quando caracterizada a necessidade. 

Público Alvo 

O público-alvo deste Subprograma são os operários do canteiro de obras, 

demais funcionários e a população ao entorno da do empreendimento. 

Metodologia 

O Subprograma supracitado será implementado em “zonas críticas” no entorno 

das frentes de obra e/ou de áreas de apoio e nos acessos ao Complexo 

Fotovoltaico.  

As campanhas de medição terão como escopo caracterizar o ruído ambiente 

existente durante a fase de implantação e operação na área do Complexo e seu 

entorno, estabelecendo uma comparação entre a linha base (constituída antes 

do início das obras). 
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 Linha Base 

A Linha base consiste em uma avaliação prévia dos níveis de pressão sonora 

em pontos próximos as edificações, ao entorno do empreendimento. Para as 

medições, devem ser utilizados um Sonômetro (medição de níveis de pressão 

sonora) e um Anemômetro (mede velocidade do vento e temperatura). Os 

procedimentos para realizar a medição devem seguir conforme consta na NBR 

10.151/2019. 

Os parâmetros considerados para medição devem ser LAeq, L10, L90, 

velocidade do vento (m/s) e temperatura (ºC), em todos os pontos definidos, 

durante os períodos diurno e noturno. Além disso, as observações quando a 

sons vindos de outras fontes devem ser anotados. 

Neste relatório, foram medidos os níveis de pressão sonora equivalente, 

compondo uma linha base para futuras comparações com os ruídos das fases 

de instalação e operação. 

 Fase de Implantação 

A equipe especializada responsável pela execução do Subprograma deverá 

desenvolver as seguintes atividades durante todo o período de duração das 

obras: 

• Controle do Ruído e Restrições do Horário 

As empresas contratadas para execução das obras deverão possuir medidas de 

controle do ruído durante a construção. O planejamento das atividades para as 

obras deverá considerar, sempre que possível, a execução das atividades mais 

ruidosas nos períodos diurnos, podendo haver casos excepcionais que deverão 

ser cuidadosamente planejados. 

• Estudos de Delimitação de “Zonas Críticas” 
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A equipe especializada responsável pelo Plano deverá realizar avaliações 

preliminares do entorno do Empreendimento e da sua inserção em vertentes 

expostas ao ruído de implantação, delimitando, com base nas mesmas, as 

“zonas críticas” a serem consideradas para efeitos de monitoramento de ruído. 

• Identificação de Receptores Sensíveis 

Para cada “zona crítica” serão identificados os receptores sensíveis e localizados 

os pontos de medição, sendo que, alguns desses pontos poderão ser “ativados” 

somente durante determinadas etapas da obra, com foco nos períodos em que 

as atividades próximas aos mesmos serão mais intensas. 

• Acompanhamento Contínuo dos Níveis de Ruídos 

Após identificação/atualização de zonas e receptores críticos, a equipe 

especializada responsável pelo Plano realizará antes do início das obras uma 

campanha de medição com objetivo de compor uma linha base dos níveis atuais 

de ruído e posteriormente realizar campanhas mensais. 

• Investigação de Reclamações da Comunidade 

Toda reclamação da população por questões relacionadas aos níveis de ruído 

gerados pelas obras será investigada pela equipe de Gestão Ambiental do 

empreendedor. 

• Emissão de Solicitações de Ação Corretiva 

Toda medição acústica que acusar ultrapassagem dos Limites dos Níveis de 

Pressão Sonora definidos na NBR 10.151/2019, assim como toda reclamação 

da população lindeira motivada por níveis de ruídos que se mostrarem 

justificados, darão origem à emissão de solicitações de ação corretiva pela 

equipe especializada responsável pelo Plano. 

 Fase de Operação 
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Deverão ser realizadas campanhas semestrais durante o período de 2 (dois) 

anos ou conforme solicitação do órgão ambiental, diagnosticando se houve 

alterações significativas ou prejudiciais à saúde dos moradores adjacentes ao 

Complexo, nos pontos de amostragem anteriormente expostos. 

Na ocorrência de reclamações, as medições deverão ser feitas nas 

condições e locais indicados pelo reclamante, atendendo a todos os requisitos 

da NBR 10.151/2019 (ABNT, 2019). Todas as ocorrências de reclamações por 

danos causados por níveis de ruídos devem ser identificadas e registradas. 

Distribuição de Responsabilidades 

A responsabilidade pela execução deste Subprograma é do Empreendedor e da 

empresa de consultoria, visando com cumprimento dos objetivos e metas aqui 

propostos. 

Interface com outros Programas 

• Programa de Comunicação Social; 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Plano de Gestão Ambiental; 

• Programa de Controle Ambiental  

Cronograma 

O Subprograma de Monitoramento de Ruídos deverá ser executado durante todo 

o período de obras, com 1 (uma) campanha antes do início das atividades 

construtivas e campanhas mensais durante as obras, que devem ser integrados 

em relatórios internos – trimestrais, semestrais, anual e final que deverão ser 

protocolados no órgão ambiental estadual (SUDEMA). Campanhas adicionais 

poderão ser realizadas durante as obras, caso solicitadas. 
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2.2.3. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS 

Introdução  

A alteração da qualidade do ar é um impacto negativo que se dá por meio da 

emissão de material particulado oriundo do tráfego de veículos e equipamentos, 

do transporte de materiais provenientes de solos expostos, da operação das 

centrais de produção de insumos para a implantação do empreendimento, da 

exploração de áreas de empréstimo, das atividades inerentes à terraplenagem, 

entre outras. Em menor grau, a alteração da qualidade do ar também decorre da 

emissão de gases pelos veículos e equipamentos empregados. As fontes das 

emissões restringem-se prioritariamente à ADA, tendendo a dissipar-se na AID.  

Além de alterar as condições físicas da qualidade do ar, o material particulado 

pode afetar as relações fisiológicas da vegetação nas situações em que houver 

deposição significativa. Tal situação, contudo, tem abrangência muito restrita, 

tendendo a ocorrer em áreas adjacentes às centrais de britagem e produção de 

concreto.   

Em projetos pertinentes a geração de energia renovável, as obras de 

infraestrutura são notadamente as que mais oferecem riscos à saúde coletiva do 

trabalhador e aos moradores das áreas adjacentes ao empreendimento devido 

a vários fatores, tais como ruídos oriundos ao maior fluxo de veículos e, também, 

a geração de particulados no ar.  

Justificativas 

A implementação do subprograma permite estabelecer medidas que contribuirão 

para a garantia da qualidade ambiental durante as obras de implantação do 

Empreendimento, mitigando assim o impacto identificado neste EIA. 
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Objetivos 

Objetivo Geral 

Controlar as possíveis formas e fontes de poluição atmosférica decorrente das 

intervenções previstas no Complexo Fotovoltaico, apontando os principais 

métodos para o controle e/ou atenuação das emissões atmosféricas na área de 

influência direta e indireta do empreendimento. 

Objetivo Específico 

Consideram-se objetivos específicos deste programa: 

• Monitorar a emissão de poluentes na atmosfera decorrente das atividades 

do Empreendimento; 

• Estabelecer medidas de controle das emissões atmosféricas; 

• Realizar ações preventivas para a reduzir a emissão de poluentes e 

particulados, associados ao ambiente da obra, bem como, comunidades 

e vias próximas a área do Empreendimento. 

Público-alvo 

O Público-alvo do referido subprograma são os trabalhadores e colaboradores 

envolvidos no projeto, bem como a população que possivelmente esteja inserida 

na área de influência do Empreendimento. 

Metodologia 

Em geral, os estudos quanto a poluição atmosférica são classificados de acordo 

com a sua natureza ou pela área que ocupam, podendo ser divididos em duas 

ordens, em relação às fontes de emissão: as provenientes de fontes fixas e 

aquelas oriundas de fontes móveis. As fontes fixas são aquelas que ocupam uma 

área relativamente limitada, permitindo uma avaliação direta na fonte. As fontes 
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móveis são as que se dispersam pela comunidade, não sendo possível a 

avaliação na base de fonte por fonte.  

Nesse contexto, o Subprograma de Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

deverá centralizar a execução das atividades nas vias internas e externas que 

darão acesso a obra.  

A metodologia desenvolvida para subsidiar esse Subprograma deverá ser 

procedida a partir de dois eixos:  

• Ações de controle e prevenção: Umidificação de vias e acessos, 

pátios e espaços construtivos; Controle de particulados e gases a 

partir da manutenção dos equipamentos e estruturas que emitam 

substâncias à atmosfera, a partir de queima de combustíveis ou por 

dispersão de partículas; incentivo ao uso de EPI’s, em especial aos 

de proteção contra emissão de gases, particulados e fuligens;  

• Ações de monitoramento: monitoramento dos equipamentos e 

estruturas que emitam substâncias à atmosfera, pela queima de 

combustíveis ou por dispersão de partículas e gases, a partir de 

técnicas correlatas à mensuração desses. 

Para atender aos resultados desejados, deverá ser tomado como base os 

procedimentos descritos a seguir: 

Ações de controle e prevenção 

As ações de controle e prevenção contribuem para minimizar possíveis 

alterações na condição do ar, decorrente de emissões de gases e particulados 

na área de influência do Empreendimento. Além disso, para dar efetividade aos 

procedimentos de controle e prevenção à emissão de poluição atmosférica, 

deverão ser executadas ações de monitoramento rotineiras no ambiente da obra, 
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de forma a enfatizar o uso de equipamentos individuais de proteção à saúde dos 

colaboradores.   

A seguir serão descritos os procedimentos responsáveis pelo controle e 

prevenção da emissão de poluentes. 

Umidificação de vias de acesso e áreas comuns 

O deslocamento do material particulado em suspensão no ar é um dos principais 

meios de emissões de poluição na atmosfera no contexto construtivo do 

Complexo Fotovoltaico Lagoa. Não obstante, na etapa de implantação do 

empreendimento, o fluxo de veículos leves e pesados poderá proporcionar a 

desagregação de partículas finas de sedimento proveniente das vias em 

construção, que facilita a propagação do material. 

Dessa forma, devem-se proceder com as seguintes orientações:   

• A aspersão de água deve ser realizada nas principais vias de acesso ao 

Empreendimento (internas e externas), nas áreas de convívio comum da 

obra (canteiro de obra, áreas próximas ao refeitório ou de descanso, etc.). 

Esses locais devem ser umidificados duas vezes ao dia, ou conforme fluxo 

de veículos, preferencialmente ao início e ao final do turno de trabalho 

(Figura 1); 

• Caso pertinente, outra forma eficiente de diminuir a dispersão de 

partículas é a compactação do solo. Além disso, o uso de britas nas vias 

de acesso se torna uma alternativa viável para diminuir a propagação do 

particulado em questão. Salienta-se que a utilização das técnicas 

propostas deve estar em consonância com as especificações geotécnicas 

e civis da obra. 
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Figura 1: Exemplo de umidificação de vias de acesso 

recomendado ao programa ora apresentado. 

Fonte: Acervo CRN-Bio, 2019. 

Manutenção e revisão de equipamentos 

• Os equipamentos a combustão, como gasolina, álcool e diesel, que 

contribuem para a emissão de poluição, tais como betoneiras, tratores, 

retroescavadeira, caçambas, muncks, patrols, e todos os outros veículos 

pesados, comumente utilizados em obras, devem passar por manutenção 

e revisão periodicamente;  

• No caso da utilização de motosserras a combustão para atividades de 

supressão vegetal, também deverá ser procedida a manutenção periódica 

do equipamento; 

• Enfatiza-se a importância da instalação e revisão dos motores, 

escapamentos, filtros de ar e difusores de dispersão dentro dos padrões 

estabelecidos pelo fabricante do equipamento, como forma de atender as 

especificações do padrão de qualidade do ar, em acordo à resolução 

CONAMA 03/90. 
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Utilização de EPI 

Para prevenção e atenuação de problemas respiratórios decorrentes de 

possíveis exposições partículas inaláveis, deverá ser ampliado o uso de 

máscaras nas linhas de obra, a todos os envolvidos no processo construtivos, 

além de uso de proteção visual (Figura 2). 

As ações de incentivo ao uso de EPI’s deverão ser vinculadas aos programas de 

educação ambiental, de segurança e saúde do trabalhador e, quando oportuno, 

enfatizando a utilização a partir de fiscalizações frequentes no ambiente de 

trabalho. Salienta-se que a utilização destes equipamentos deve ser aprovada 

pela equipe de engenharia de segurança do trabalho da obra. 

 

Figura 2: Exemplo de EPI’s utilizados em obras, sendo o nº 1, 2, 

3 e 4 necessários ao atendimento do subprograma de controle e 

monitoramento de emissões atmosféricas.  

Fonte: http://fattoscontabil.com.br/epi-e-responsabilidade-do-

sindico/. data de acesso: outubro de 2016. 

Sinalização  

A Norma Regulamentadora no 18 (NR-18) é responsável por tratar das condições 

e do meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Entretanto, é 

sugerido para o referido programa que sejam intensificadas as sinalizações, no 

que tange a redução da velocidade em ambientes comuns e próximo às 

1
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comunidades, como forma de atenuar a dispersão e propagação de particulados 

no ar. São esperadas placas de sinalização de redução de velocidade nas vias 

internas e externas, próximos às comunidades e povoados (), além da 

sinalização no canteiro de obra e concretagem, enfatizando o uso de máscaras 

e proteção contra gases e particulados emitidos por máquinas, motores e 

escapamentos.  

A utilização de qualquer placa ou aviso deve ser aprovada pela equipe de 

engenharia de segurança do trabalho da obra e estar em conformidade com as 

normativas vigentes, além de padronizadas conforme orientações previstas no 

Programa de Sinalização das Obras. 

 

Figura 3: Exemplo de placa de aviso sugerida 

para implantação nas principais vias de 

acesso.  

Fonte: https://www.aquitemplacas.com.br/89-

large_default/reduza-a-velocidade.jpg. data de 

acesso: outubro de 2016. 

Procedimentos de Monitoramento 

A Resolução CONAMA nº 03 de 1990, que complementa a Resolução nº 05 de 

1989, dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR, e 

apresenta os parâmetros e procedimentos utilizados para a execução do 

Programa de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas em tela. As 

metodologias de controle monitoramento são apresentadas a seguir.   
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Monitoramento de fumaça preta - Método de Escala de Ringelmann 

A Escala de Ringelmann consiste na comparação visual de um disco de papel 

com escala colorimétrica, de branco a preto, à pluma de fuligem emitida na 

extremidade do tubo de escape. Os resultados dependerão sempre de uma série 

de fatores, como a experiência do observador, pois este método exige uma 

avaliação humana e, portanto, subjetiva da posição do mesmo em relação à 

incidência de luz sobre a pluma de fumaça e do contraste entre esta e o fundo 

da escala gráfica para avaliação colorimétrica de densidade de fumaça, 

constituída de seis padrões com variações uniformes de tonalidade entre o 

branco e o preto (Figura 4). Os padrões são apresentados por meio de quadros 

retangulares, com rede de linhas de espessura e espaçamento definidos, sobre 

um fundo branco. Os padrões da escala de Ringelmann são numerados de 0 a 

5 (Lisboa et. al., 2007). 
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Figura 4: Modelo da Escala de Ringelmann, 

conforme determinação de uso do CONTRAN. 

Fonte: Lisboa et.al., 2007. Adaptado. 

A aplicação da escala de Ringelmann deve ser efetivada no início da construção 

do Empreendimento nos veículos automotores pesados ou de transporte, que 

trafegarem na área de influência do projeto. O monitoramento deve ser mensal, 

através de levantamentos de dados in situ e armazenados em documentos 

comprobatórios do monitoramento, com vistas ao acompanhamento durante 

todo o processo de implantação e operação. 
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Para o aproveitamento total do monitoramento, o técnico responsável, além de 

devidamente treinado e capacitado, deverá estar posicionado entre 30 e 120 

metros do veículo, com a escala direcionada ao escapamento dos veículos 

automotores sujeitos à análise. Os dados coletados devem constar em um 

relatório mensal, apresentando as características e peculiaridades observadas, 

apontando, quando oportuno, recomendações aos gestores da obra a fim de 

tomar as medidas cabíveis (manutenção ou reposição de materiais e peças). 

Dessa forma, determina-se que tal procedimento seja efetuado, 

preferencialmente, nas vias de acesso interno e externo do ambiente construtivo 

da obra.  

Distribuição de Responsabilidades 

Durante a fase de inicialização e consecução da implantação, o Programa é de 

responsabilidade do empreendedor e/ou de consultoria ambiental a ser 

contratada para conduzir tal Programa ambiental. 

Interface com outros Programas 

Este programa está inter-relacionado aos seguintes Programas: 

• Plano de Gestão Ambiental 

• Programa de Controle Ambiental  

• Programa de Educação Ambiental 

• Programa de Proteção e Segurança do Trabalhador 

• Programa de Comunicação Social 

Cronograma 

O cronograma físico do Subprograma de Monitoramento de Emissões 

Atmosféricas deverá ocorrer durante toda a fase de implantação do 

empreendimento.  
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2.2.4. SUBPROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DAS OBRAS 

Introdução  

O Subprograma de Sinalização das Obras apresenta as diretrizes que devem 

ser adotadas no Empreendimento a fim de evitar a ocorrência de incidentes ou 

acidentes no trânsito por veículos automotores. A sinalização tem um papel 

fundamental de alertar, advertir ou identificar a forma correta de transitar em vias 

públicas ou ambientes privados. 

No âmbito nacional o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, intitulada através da 

Lei Federal n° 9.503/97, disciplina as atividades executadas em vias terrestres 

no território brasileiro. Cabendo ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN 

disciplinar as normas com direitos e deveres correspondentes aos usuários das 

vias, incluindo os sistemas de sinalizações que devem ser adotados ao longo 

das vias urbanas e rurais. 

Importante se faz destacar que o CTB enfatiza em seu Art. 88 que: 

Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou 

reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto 

não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a 

garantir as condições adequadas de segurança na circulação (BRASIL, 1977). 

Sendo assim, este subprograma abordará as medidas de sinalização e controle 

de tráfego que deverão ser adotadas nas vias de acesso externa e interna ao 

Empreendimento, de modo que favoreça a identificação correta e evite 

incidentes ou acidentes de trânsito em função de suas atividades. Estas medidas 

deverão ser aplicadas na forma de sinalização fixa, mas também, durante o 

transporte de máquinas/equipamentos até o local de destino e ao longo do 

Complexo. 
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Para a instalação de um empreendimento, em áreas consideradas rurais, é 

necessário considerar a mudança de cotidiano das famílias que fazem parte do 

entorno e estão sob a área de influência do projeto. 

Justificativas 

A adoção de um subprograma de sinalização torna-se fundamental para 

contribuir com a redução do número de acidentes de trânsito na área direta e 

indireta do Empreendimento. Ainda, com o aumento do fluxo de veículos nestas 

áreas, é de suma importância a orientação junto aos trabalhadores que farão 

parte da equipe do empreendimento, quanto aos riscos presentes durante a 

execução da obra. 

Portanto para a implantação e operacionalização do Complexo Fotovoltaico se 

faz necessária a sinalização dos acessos existentes e futuros. Logo o 

empreendedor deverá adotar atitudes preventivas que serão repensadas 

diariamente, a fim de monitorar o alcance deste programa.  

Para implantação deste subprograma serão adotadas as medidas de sinalização 

previstas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. 

Objetivos 

Objetivo Geral 

O objetivo principal deste subprograma é definir a sinalização e o controle do 

tráfego a ser utilizada na fase de instalação do Empreendimento, de modo a 

evitar riscos de acidentes e transtornos às comunidades adjacentes e a todos 

envolvidos na obra.  

Objetivos Específicos 
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• Sinalizar os locais que possam estar sujeitos ao acesso de pessoas e/ou 

veículos alheios às obras, indicando a entrada e saída de veículos ligados 

às obras e alertando sobre o risco de acidentes; 

• Garantir os bloqueios ao tráfego onde for necessário e a segurança de 

passantes quanto ao trânsito de máquinas; 

• Evitar a ocorrência de acidentes ou incidentes na área de influência direta 

e indireta do Empreendimento; 

• Orientar os motoristas de veículos e pedestres que utilizam as vias de 

acesso do empreendimento, evitando, quando possível, vias de 

comunidades; 

• Orientar os funcionários quanto aos riscos durante o preparo das áreas 

de trabalho, escavações, montagem dos equipamentos, dentre outros; 

• Dar ciência a todos os funcionários das normas de Sinalização de 

Segurança que descrevem as sinalizações determinadas pelo Código 

Nacional de Trânsito – CNT; 

• Estabelecer requisitos mínimos de padronização das placas de 

sinalização. 

Público-alvo 

O Subprograma de Sinalização das Obras do Complexo Fotovoltaico Lagoa será 

desenvolvido nas áreas de influência do empreendimento e destinada ao 

seguinte público: aos órgãos responsáveis pelos setores de segurança e 

transporte nos níveis federal, estadual e municipal, à mão de obra alocada para 

os trabalhos, à população que transita na estrada que dará acesso ao local das 

obras e à população da sede municipal de São José da Lagoa Tapada, com 

ênfase nas localidades situadas nas proximidades da área do projeto. 
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Metodologia 

Na estruturação desse projeto, foram consideradas as seguintes etapas que 

envolvem o empreendimento: 

I: Início da obra: Etapa em que as atividades de segurança e alerta neste 

período irão centrar-se no alerta os transeuntes das vias onde circularão veículos 

da obra, sobre a modificação e as novas orientações de segurança no trânsito 

local. Nesta etapa a interface com o Programa de Comunicação Social, será 

mais intensa de modo a veicular-se informações de acompanhamento e 

monitoramento da segurança do público-alvo em geral. 

II: Manutenção da infraestrutura: Etapa referente à manutenção das ações 

(placas e avisos), de modo a estabelecer uma continuidade no processo de 

segurança e alerta em relação à trafegabilidade.  

III: Instalação dos equipamentos: Etapa em que serão trabalhadas as 

questões relativas à segurança e alerta da população que se encontra no entorno 

do empreendimento em função da instalação das estruturas. 

Sinalização a ser empregada 

A sinalização deve ser implantada levando em conta padrões de posicionamento 

estabelecidos para os dispositivos, admitindo-se eventuais ajustes decorrentes 

de condicionantes específicas de cada local, nem sempre passíveis de serem 

consideradas no projeto 

Padronização de Sinalização 

Este item trata da padronização da sinalização vertical e horizontal, tomando 

como base o Manual Brasileiro de Sinalização Rodoviária do CONTRAN. A 

sinalização horizontal será empregada em situações a exigir e possibilitar sua 

aplicação, não sendo viável em locais que não possua pavimentação por não 

permitir o uso de pinturas, tachas ou tachões. 
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A padronização da sinalização vertical e horizontal irá considerar a forma, 

dimensão, cores, refletividade, materiais de placas, entre outros, conforme 

descrito abaixo, respeitando as suas particularidades. 

Forma e Dimensões 

Com o objetivo de dimensionar tanto as placas indicativas, como as educativas 

e compostas, as tabelas a seguir apresentam os valores das dimensões das 

placas laterais, de acordo com o tipo e velocidade. No caso das placas de 

sinalização vertical de regulamentação, grande maioria são na forma circular, 

mas, pode ser encontrada na forma octogonal e triangular, como é o caso da 

placa de “Parada Obrigatória” e “Dê a Preferência”, respectivamente, Tabela 1. 

Tabela 1 : Dimensões das placas de regulamentação 

FORMA DA 

PLACA 
COMPOSIÇÃO 

Dimensão Mínima (em mm) 

Até 

40 

km/h 

Entre 

40 e 

60 

km/h 

Entre 

60 e 

100 

km/h 

Acima de 

100 km/h 

Circular Diâmetro 600 800 1000 1200 

Tarja 60 80 100 120 

Orla - - - - 

Octogonal Lado 342 331 414 497 

Orla Interna 20 28 35 42 

Orla Externa 10 14 18 21 
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Triangular Lado 600 800 1000 1200 

Orla 90 120 150 180 

Fonte: DNIT, 2010. 

As placas de sinalização de advertência são na forma quadrada e seguindo as 

dimensões apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2: Dimensões das placas de advertência 

COMPOSIÇÃO 

Dimensão Mínima (em mm) 

Até 40 

km/h 

Entre 40 

e 60 km/h 

Entre 60 e 

100 km/h 

Acima de 100 

km/h 

Lado 600 800 1000 1200 

Orla Externa 8 10 12,5 15 

Orla Interna 15 20 25 30 

Fonte: DNIT, 2010. 

As dimensões das placas que possuem letreiro, por sua vez, deverão ser 

definidas de acordo com a altura das próprias letras, sendo que os valores 

mínimos para as tarjas deverão ser 1% do valor do maior lado e as bordas 

deverão ter 50% do valor estabelecido para as tarjas. A altura das letras é dada 

em função da velocidade no trecho conforme mostra a  

Tabela 3: Dimensões das placas com letras 

Dimensão Mínima (em cm) 
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Até 40 km/h Entre 40 e 

60 km/h 

Entre 60 e 

80 km/h 

Entre 80 e 

110 km/h 

15 17,5 20 25 

Fonte: DNIT, 2010. 

Cores 

As cores dos sinais a serem aplicadas são fundamentais para atender a 

finalidade da sinalização e deverão obedecer aos manuais de sinalização do 

CONTRAN e às diretrizes do CTB e suas resoluções. Com o intuito de orientar 

os procedimentos de indicações de cores, a Tabela 4 apresenta as 

especificações para aplicação delas. 

Tabela 4: Cores utilizadas nas placas de sinalização 

Tipo de Placa Orla Legendas Fundo 

Regulamentação Vermelho Preto Branco 

Advertência Preto Preto Amarelo 

Serviço Branco Branco Azul 

Indicativa Branco Branco Verde 

Educativa Preto Preto Branco 

Turística Branco Branco Marrom 

Delineadores - Amarelo Preto 
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Fonte: DNIT, 2010. 

✓ Refletividade e Iluminação 

Os sinais de sinalização vertical sejam eles de regulamentação, advertência ou 

indicação, podem ser aplicadas em placas pintadas, retro refletivas, luminosas 

(dotadas de iluminação interna) ou iluminadas (dotadas de iluminação externa 

frontal). 

As placas confeccionadas em material retro refletivo, luminosas ou iluminadas 

devem apresentar o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diurnos e 

noturnos. 

✓ Dos materiais de placas 

Sabemos que nenhuma via pode ser aberta sem a instalação de sinalização, 

sendo assim, a escolha dos materiais a serem utilizados na fabricação das 

placas é fundamental para a qualidade e determinação da vida útil destes 

equipamentos. A definição dos materiais de placas é possível ser observado no 

próprio Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, o qual segue as 

especificações logo abaixo. 

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a 

confecção das placas de sinalização são o aço, alumínio, plástico reforçado e 

madeira imunizada. 

Especificações técnicas para fabricação das placas devem seguir as 

recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT: 

Dos Suportes das Placas 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas 

próprias das placas e os esforços da ação do vento, garantindo sua correta 

posição (Figura 5). 
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Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são o aço e a madeira 

imunizada. 

 

Figura 5: Modelo de suporte para sinalização de regulamentação 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, 2005. 

Do Posicionamento das Placas 

Neste item são apresentadas condições e regras gerais e específicas com 

relação ao posicionamento das placas, a saber: 

• As placas indicativas decisivas, indicando saídas direcionais, devem ser 

posicionadas no início do taper de desaceleração (saída da rodovia); 

• As placas indicativas de pré-indicação devem ser posicionadas com uma 

distância mínima da placa decisiva de 200 metros, sendo que a distância 

de saída obrigatoriamente deve estar explicitada na legenda da placa; 

• As placas de regulamentação de velocidade devem ser posicionadas com 

no máximo de 300 metros após o término de todos os tapers de 

aceleração (acesso da rodovia). 

Sinalização Vertical de Regulamentação 

A sinalização vertical de regulamentação está definida pela Resolução 

CONTRAN 180/2005 e tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, 

proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais.  
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A finalidade desta sinalização é de fornecer informações que permitam aos 

usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a 

segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. 

A seguir, algumas das placas de sinalização de regulamentação com seu código 

e significado. As demais placas que forem ser utilizadas devem observar seu 

significado na Resolução CONTRAN 180/2007. 

 

Placas Significados 

 

Parada Obrigatória – R1 

Assinala ao condutor que deve parar 

seu veículo antes de entrar ou cruzar 

a via/pista. 

 

Cruzamento de Vias – A-6 

Adverte ao condutor do veículo da 

existência, adiante, de um 

cruzamento de duas vias em nível. 

 

Velocidade Máxima Permitida – R 19 

Regulamenta o limite máximo de 

velocidade em que o veículo pode 

circular na pista ou faixa, válido a 

partir do ponto onde o sinal é 

colocado. 
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Placas Significados 

 

Proibido Ultrapassar – R 7 

Assinala ao condutor do veículo que é 

proibido realizar o movimento de 

ultrapassagem no trecho 

regulamentado, pela(s) faixa(s) 

destinada(s) ao sentido oposto de 

circulação. 

Figura 6: Exemplos de placas de sinalização de regulamentação com o significado  

Fonte: CONTRAN, 2007. 

 Sinalização Vertical de Advertência 

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as 

condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via 

ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam 

permanentes ou eventuais. 

A Figura 7 mostra algumas das placas de sinalização de advertência com seu 

código e significado. As demais placas que forem ser utilizadas devem observar 

seu significado na Resolução CONTRAN 243/2007. 

Placas Significados 

 

Curva acentuada a direita e esquerda – A1a 

e A1b 

Devem ser utilizados sempre que existir 

curva horizontal adiante, em vias onde as 

velocidades de aproximação acarretem 
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manobra que possa comprometer a 

segurança dos usuários. 

 

Animais – A 35 

Devem ser utilizados em vias onde há 

possibilidade de presença de animais. 

 

Trânsito de tratores ou máquinas agrícolas 

– A 31 

Deve ser utilizado quando é prevista a 

travessia ou o trânsito de tratores ou 

maquinaria agrícola. 

 

Saliência ou lombada – A-18 

Deve ser utilizada para alertar os usuários 

de uma via sobre as condições 

potencialmente perigosas, obstáculos ou 

restrições existentes. 

Figura 7: Exemplos de placas de sinalização de advertência com o significado  

Fonte: CONTRAN, 2007. 

Locais de Instalação das Placas 

• Vias de acessos ao canteiro de obras; 

• Vias de acessos às áreas do Complexo Fotovoltaico Lagoa; 

• Vias de acesso interno do Complexo Fotovoltaico Lagoa. 

Abaixo seguem alguns exemplos de placas de sinalização a serem instaladas no 

empreendimento (Figura 8): 
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(A) (B) 

 

 

(C) (D) 

 

 

(E) (F) 

Figura 8: Exemplos de Sinalização 
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Distribuição de Responsabilidades 

A execução do subprograma é de responsabilidade da empresa contratada para 

implantar monitoramento do programa sob acompanhamento do empreendedor. 

Interface com outros Programas 

Este programa manterá perfeito relacionamento com os programas descritos 

abaixo: 

• Programa de Comunicação Social; 

• Programa de Educação Ambiental; e 

• Programa de Controle Ambiental; 

Cronograma 

O cronograma de execução deste subprograma levará em consideração as 

fases de instalação e operação do Empreendimento. 

2.2.5. SUBPROGRAMA DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS 

Introdução  

Este subprograma deve definir claramente as atribuições e responsabilidades 

dos envolvidos, prevendo também os recursos, humanos e materiais, 

compatíveis com os possíveis acidentes a serem atendidos, além dos 

procedimentos de acionamento e rotinas de combate às emergências, de acordo 

com a tipologia dos cenários acidentais. 

Conforme informado anteriormente, o Programa de Preparação e Atendimento 

a Emergências visa demonstrar quais os procedimentos devem ser adotados em 

casos de situações emergenciais, a serem levantadas nas análises de riscos que 

demonstrarão quais os acidentes possíveis de acontecer. Portanto, este 

Programa apresenta de forma estruturada as medidas que devem ser seguidas 

em cada situação hipotética de risco e as equipes que devem ser acionadas.  
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Ressalta-se que este programa deve ser de conhecimento de todos os 

profissionais envolvidos durante a instalação do Empreendimento, porém, cada 

empresa contratada deverá elaborar seu Programa de Gerenciamento de Risco 

Operacional e o Plano de Preparação e Atendimento à Emergências, de modo 

que possa identificar e analisar os riscos inerentes as suas atividades e adotar 

medidas a fim de prevenir possíveis acidentes de trabalho durante a execução 

de suas atividades. 

Justificativa 

O presente subprograma justifica-se pela necessidade de se obter um conjunto 

de diretrizes, dados e informações que propiciem as condições necessárias para 

a adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos, estruturados 

para serem desencadeados rapidamente em emergências, para a minimização 

de impactos aos trabalhadores, comunidades e ao meio ambiente. 

Objetivo  

 Objetivo Geral 

Este subprograma tem o objetivo de estabelecer as premissas que proporcionem 

ações rápidas e eficazes em caso de emergências, para eventuais ocorrências 

de acidentes relativos à instalação do Empreendimento.   

 Objetivos Específicos 

Constituem-se objetivos específicos: 

• Apresentar os procedimentos estruturados em caso de emergências; 

• Relacionar as equipes que devem ser envolvidas para cada situação 

emergencial; 

• Identificar os órgãos que devem ser acionados em caso de emergência. 
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Público-alvo 

Este Subprograma aplica-se aos colaboradores vinculados ao Empreendimento, 

prestadores de serviço, visitantes, moradores, as entidades de saúde, órgãos de 

segurança pública e órgãos de defesa do meio ambiente. 

Metodologia 

O Subprograma de Atendimento a Emergências deverá ser constituído das 

seguintes etapas: 

• Nome e endereço do empreendimento; 

• Descrição das instalações envolvidas; 

• Representantes do empreendimento para contato em emergência; 

• Cenários acidentais; 

• Área de abrangência; 

• Estrutura organizacional com as atribuições e responsabilidades dos 

envolvidos;  

• Fluxograma de acionamento em conformidade com a estrutura 

organizacional apresentada; 

• Relação de todos os participantes do programa com os respectivos 

telefones de contato; 

• Relação dos recursos materiais efetivamente disponíveis com as 

respectivas quantidades e locais de disposição; 

• Relação e meios de acionamento de todas as entidades públicas e 

privadas a serem mobilizadas para atuarem na resposta emergencial; 

• Procedimentos estruturados contemplando as ações de resposta às 

situações emergenciais compatíveis com os cenários acidentais 

identificados e em conformidade com a estrutura organizacional 

apresentada; 

• Formas de divulgação, implantação (internas e/ou externas) e integração 

com outras instituições; 
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• Cronograma de exercícios teóricos e práticos (simulados), de acordo com 

os diferentes cenários acidentais; 

• Manutenção do programa, contemplando a reposição dos recursos 

materiais e a adequação, após simulados ou situações de emergência; 

• Periodicidade de revisão do programa. 

Distribuição de Responsabilidades 

A responsabilidade pela execução desse subrograma é da construtora, devendo 

observar as orientações do empreendedor e/ou da empresa de consultoria para 

que os objetivos e metas desse programa sejam cumpridos. E a 

responsabilidade de apoio e fiscalização será do empreendedor. 

Interface com outros programas 

• Programa de Proteção e Segurança do Trabalhador; 

• Plrograma de Comunicação Social; 

• Programa de Educação Ambiental;  

Cronograma 

O Subprograma de Atendimento a Emergências deverá ser iniciado juntamente 

com as obras do empreendimento e permanecer operacional durante toda a 

etapa de construção, sendo possível sua continuidade na fase de operação. 

2.2.6. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA 

ÁGUA 

Introdução 

Na área do empreendimento estão cartografados alguns cursos-d’água perante 

as Áreas de Influencência Direta e Indireta. Diante da necessidade de 

preservação de um importante recurso para manutenção da vida, o 
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monitoramento da água superficial torna-se uma ferramenta indispensável para 

assegurar a conservação das características dos ecossistemas. 

Justificativa 

Esse Subprograma se justifica como um mecanismo preventivo e corretivo 

contra eventuais cenários de contaminação, advindos das atividades de 

implantação e operação do Complexo Eólico Fotovoltaico Lagoa, que poderão 

alterar a qualidade dos recusos hídricos superficiais da área diretamente afetada 

e de influência indireta do empreendimento. 

Objetivo 

 Objetivo Geral 

Este subprograma tem o objetivo geral de estabelecer a diretrizes para o 

monitoramento da qualidade das águas superficiais por meio de análises físico-

químicas e microbiológicas. 

 Objetivos Específicos 

Constituem-se objetivos específicos: 

• Identificar possíveis contaminantes nas águas superficiais provenientes 

das atividades do Complexo Fotovoltaico. 

• Monitorar os parâmetros de qualidade nos pontos amostrais 

estabelecidos 

• Obter um banco de dados com os resultados das análises periódicas nos 

recusos hídricos monitorados. 

Público-alvo 

O público-alvo deste Subprograma são a emprenteira efuncionários, a população 

ao entorno da do empreendimento e órgão estadual regulador. 
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Metodologia 

Recomenda-se a periodicidade de coleta de água para esse subprograma de 

trimestral durante a fase de instalação e semestral na de operação, 

contemplando o período seco e chuvoso.  

Algumas ações devem ser consideradas pela equipe de execução do Programa, 

no momento da coleta: 

• As amostras coletadas devem ser armarenadas em frascos 

esterilizados, sendo acondicionados dentro de caixas termoisolantes 

com gelo imediatamente para preservar a temperatura mínima de 

conservação. 

• Para cada ponto de amostragem, deverá ser preenchido um 

formulário de registro contendo um código de identificação, 

localização, procedência da amostra, data e hora da coleta, data e 

hora do recebimento da coleta pelo laboratório, nome do técnico 

responsável pela coleta, profundidade em que a coleta foi efetuada, 

tipo de amostra (simples, composta ou integrada), condições 

climáticas da coleta e período imediatamente anterior, indicação dos 

parâmetros a serem analisados pelo laboratório, e demais 

observações a serem realizadas pelo responsável da coleta, 

indicando possíveis anormalidades e/ou informações que considere 

pertinentes; 

• A equipe definirá se a coleta será manual ou com auxílio de 

equipamentos a partir das percepções do campo de 

reconhecimento. 

• Com o intuito de evitar a introdução de contaminantes, serão 

utilizados equipamentos de proteção como luvas esterilizadas; 
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• Os corpos hídricos devem apresentar, no momento da coleta, um 

valor mínimo de 30cm de profundidade, ou seja, a distância entre a 

cota de fundo e a superfície (lâmina d’água). 

A respeito dos parâmetros a serem analisados, tendo em vista a campanha já 

realizada para esse Estudo, deverão ser utilização os mesmos (Quadro 1) os 

quais compreendem Parâmetros Bacteriológicos e Fisicos-Químicos. Assim, 

será possível inferir as interferências do projeto na qualidade dos recursos 

hídricos locais. Isso também se aplica ao esforço amostral, visto que já foram 

monitorados quatro pontos anteriormente a fase de obras, denominados P1, P2, 

P3 e P4, que compreendem a AID do empreendimento (Quadro 2).  

Quadro 1: Parâmetros monitorados no período de pré-implantação. 

Parâmetros Bacteriológicos 

Coliformes Totais Coliformes Termotolerantes 

Parâmetros Físicos-Químicos 

Cor Nitrogênio Amoniacal 

Turbidez Nitrito - N-NO2 

Potencial Hidrogeniônico – pH Nitrato - N-NO3 

Condutividade Cálcio 

Sólidos Totais Sódio 

Sólidos Dissolvidos Magnésio 

Sólidos em Suspensão Potássio 

Alcalinidade Total Ferro Total 

Alcalinidade de hidróxido Carbonato 

Alcalinidade carbonato Bicarbonato 

Alcalinidade bicarbonato Sulfato 

Dureza Total Cloreto 

Fonte: CRN-Bio, 2021. 
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Quadro 2: Ocorrências de corpos hídricos (rios, córregos ou aguadas, perenes ou intermitentes) 

ao longo das áreas de influência do empreendimento e pontos de amostragem. 

 

 
Ponto Amostral 

 

Coordenadas UTM <Brazil> 

SAD 69 Zona 23L 

 
 

Condição na 

Campanha 

Easthing Northing 

P-1 601399 923234 Com água 

P-2 599749 923225 Com água 

P-3 598884 923275 Com água 

P-4 597998 923377 Com água 

Fonte: CRN-Bio, 2021. 

Poderão ser definidos outros pontos de amostragem bem como a alteração nos 

parâmetros elencados, desde que justificados, em razão das características 

locais.  Os resultados serão confrotados com os padrões de qualidade 

preconizados pela Resolução CONAMA Nº 357/2005, de acordo com a 

classificação e enquadramento dos cursos hídrico. 

Caso os pontos amostrais não obtenham lâmina d’água suficiente para 

realização da coleta, também será registrado em relatório de acordo com a 

periodicidade estabelecida. 

A equipe deverá dar especial atenção aos parâmetros que estiverem em 

desacordo com aqueles expressos nas Resoluções do CONAMA, além daquelas 

que possuam referência às substâncias inerentes à implantação do Complexo, 

de tal modo que possam alterar a qualidade das águas superficiais. 
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Distribuição de Responsabilidades 

Durante a fase de inicialização e consecução da implantação, o Subprograma é 

de responsabilidade do empreendedor e/ou de consultoria ambiental a ser 

contratada para conduzir tal Programa ambiental. 

Interface com outros Programas 

• Plano de Gestão Ambiental 

• Programa de Controle Ambiental  

• Programa de Educação Ambiental 

• Programa de Comunicação Social 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

Cronograma 

O Subprograma de Monitoramento de Qualidade da Água deverá ser executado 

durante todo o período de obras, com 1 (uma) campanha antes do início das 

atividades construtivas, campanhas trimestrais durante as obras, que devem ser 

integrados em relatórios internos – trimestrais, semestrais, anual e final que 

deverão ser protocolados no órgão ambiental estadual (SUDEMA). Campanhas 

adicionais poderão ser realizadas durante as obras, caso solicitadas. Sugere-se, 

ainda, campanhas semestrais durante a fase de obras por um período de dois 

anos. 

2.2.7. SUBPROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO 

CANTEIRO DE OBRAS 

Introdução 

As ações a serem realizadas durante as fases de instalação e operação do 

canteiro de obras são descritas em conjunto com os outros programas já 

apresentados nesse relatório. Dessa forma, na sequência será apresentado 

apenas o que concerne a desmobilização do canteiro de obras 
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O explanado a respeito da Desmobilização do Canteiro de Obras servirá como 

norteador para a finalização da fase de implantação do Complexo Fotovoltaico 

Lagoa. 

Justificativas 

Esse subprograma justifica-se pela necessidade de se obter um conjunto de 

diretrizes que propiciem as condições necessárias para a adoção de 

procedimentos que minimizem os impactos negativos advindos da instalação e 

desativação do canteiro de obras aos trabalhadores, comunidades e ao meio 

ambiente. 

Objetivo 

 Objetivo Geral 

Orientar os procedimentos que deverão ser adotados durante a desmobilização 

do canteiro, compreendendo a retirada das estruturas, a recuperação das áreas 

impactadas e atenuação dos efeitos socioeconômicos. 

 Objetivos Específicos 

• Desmontagem e desmobilização das estruturas civis; 

• Demolição de estruturas; 

• Destinação dos resíduos sólidos (incluindo resíduos construção civil da 

demolição); 

• Reconformação do terreno; 

• Preparação do solo e revegetação 

Público-alvo 

O presente Programa aplica-se aos trabalhadores das empresas contratadas, 

empresas responsáveis pela desmobilização, transporte e destinação final dos 

resíduos gerados.  
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Metodologia 

Desativação de Equipamentos 

A desativação do canteiro deverá ser acompanhada por um profissional da área 

ambiental para que as atividades sejam realizadas minimizando ao máximo os 

impactos ambientais adversos. As ações deverão ser descritas por meio de 

relatórios, informando quais estruturas estão sendo removidos, especificando 

todos os procedimentos adotados, status do andamento da desmobilização e 

informando quaisquer imprevistos ambientais que podem surgir durante a ação. 

Todos os equipamentos desmontados deverão ser armazenados em locais 

seguros até a destinação final deles. 

Estruturas de Apoio  

As estruturas deverão ser demolidas e todo o material oriundo da demolição 

deverá ser armazenado de forma adequada até sua destinação final. Estas 

ações deverão ser realizadas de acordo com o estabelecido no PGRSEL. 

Resíduos 

Após as atividades de desmobilização, deverão ser definidas as estratégias de 

remoção dos resíduos gerados. Para tanto, deverá ser elaborado um Plano de 

Transporte, tendo em vista que alguns desse material poderá ser reutilizado. 

Para o transporte, deverão ser adotados os procedimentos já preconizados no 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos, em 

especial no que se refere aos cuidados para evitar acidentes com resíduos 

perigosos. 

Prioritariamente, os resíduos devem ser encaminhados para reuso, reciclagem 

ou processamento (quando aplicável). Quando for impossível o 

reaproveitamento destes materiais, os mesmos devem ser direcionados para 
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aterros industriais licenciados. Toda documentação e outros tipos de registros 

gerados no processo de transporte e destinação final dos resíduos deverão ser 

arquivados e incluídos no Relatório Final de Gestão Ambiental na fase de 

implantação. 

Investigação de Áreas Contaminadas 

Durante o processo de remoção do canteiro deverá ser realizada uma avaliação 

detalhada de toda destinada a esse fim, de maneira a evidenciar uma eventual 

ocorrência de contaminação ocorrida na fase de implantação. 

Essa avaliação constitui o processo de investigação, o qual deverá ser realizado 

em etapas, conforme preconizado pela Resolução CONAMA 420/2009, a qual 

contempla, no seu Capítulo IV, as diretrizes para o gerenciamento de áreas 

contaminadas. 

As etapas previstas para o processo de investigação são as seguintes: 

•  Avaliação Preliminar. 

• Investigação Confirmatória. 

• Investigação Detalhada. 

• Avaliação de Risco. 

• Projeto de Remediação. 

• Monitoramento. 

As atividades de avaliação preliminar compreendem as inspeções técnicas nas 

áreas potencialmente contaminadas para verificação de evidências que 

indiquem a ocorrência de contaminação na área (por exemplo, manchas de 

óleo). 
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Distribuição de Responsabilidades 

A responsabilidade pela execução do Subprograma de Mobilização e 

Desmobilização do Canteiro de Obras é da construtora, devendo observar as 

orientações do empreendedor e/ou da empresa de consultoria para que os 

objetivos e metas desse programa sejam cumpridos.  

Interface com outros programas 

O Subprograma de Mobilização e Desmobilização do Canteiro de Obras possui 

relação direta com os seguintes Programas: 

• Subprograma de Controle de Processos Erosivos; 

• Plano de Recuperação das Áreas Degradadas; 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

Cronograma 

O Subprograma de Mobilização e Desmobilização do Canteiro de Obras deverá 

ser iniciado juntamente com as obras do empreendimento, no período de 

mobilização e ao fim das atividades de instalação do Complexo.  

2.3. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E 

EFLUENTES LÍQUIDOS 

Introdução 

As atividades de instalação e operação de um empreendimento de geração de 

energia são passíveis de produzir quantidades variáveis de resíduos sólidos 

(incluindo materiais orgânicos e não orgânicos) e efluentes líquidos, que por sua 

vez, quando não gerenciados de forma adequada, podem causar impactos 

significativos, resultando em danos ao meio ambiente.  

O gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos gerados ao longo do 

Complexo Fotovoltaico é de suma importância, e todos os requisitos legais 
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exigidos e aplicáveis devem ser atendidos. A fase de implantação da Usina 

Fotovoltaica, pode-se dizer que será a etapa na qual o empreendimento irá gerar 

maior carga de resíduos, por isso a importância de minimizar tal impacto criando 

e/ou implantando, mecanismos e tecnologias que resultem em uma atividade 

limpa e ambientalmente adequada. 

Justificativa 

O Gerenciamento dos resíduos se justifica pela necessidade de se estabelecer 

diretrizes e procedimentos a serem adotados na coleta, transporte, 

acondicionamento, processamento e destinação final dos resíduos gerados no 

processo de implantação, em acordo com as legislações ambientais e normas 

pertinentes.  

Objetivos 

O Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

(PGRSEL) visa descrever as medidas necessárias para o correto gerenciamento 

dos resíduos que serão gerados durante todas as atividades, priorizando a Lei 

nº 12. 305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos – como eixo central na 

sua gestão e demais instrumentos jurídicos pertinentes.  

Público-alvo 

O presente programa ambiental possui, como público-alvo, os trabalhadores 

ligados à implantação e operação do empreendimento, de forma direta, 

responsáveis por colocar em prática as ações estabelecidas pelo presente 

Programa. De forma indireta deverá abarcar os referidos atores e equipamentos 

associados ao gerenciamento dos resíduos sólidos nos municípios do entorno. 

Metodologia 

O PGRSEL deve ser utilizado para que todos os envolvidos na obra possam 

conhecer os resíduos gerados em suas atividades e atuar diretamente no 
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desempenho ambiental e na redução da geração de resíduos dentro de cada 

área. Para o gerenciamento deverão ser desenvolvidos procedimentos que 

determinem as formas de classificação, identificação, segregação, 

acondicionamento, tratamento (efluentes líquidos), transporte e destinação final 

de cada resíduo.  

• Resíduos Sólidos 

 Classificação 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos e na NBR 10.004 de 2004, classifica os 

resíduos de acordo com o seu potencial risco de contaminação e natureza ou de 

acordo com a origem dos resíduos, conforme especifica a seguir. 

• Resíduos Classe I – Perigosos: apresentam periculosidade, 

traduzida em riscos potenciais à saúde pública e/ou ao meio 

ambiente, ou uma das características com as respectivas 

codificações. 

• Resíduos Classe II – Não perigosos: são subdivididos em não 

inertes e inertes, de acordo como o descrito a seguir:  

o Resíduos Classe II A – Não inertes: são passiveis de ter 

propriedades, tais como a combustibilidade, biodegradabilidade ou 

solubilidade em água (ABNT, 2004). 

o Resíduos Classe II B – Inertes: Consistem nos resíduos sólidos 

que mantem suas características durante o processo de 

decomposição. 

Os resíduos da Construção civil são classificados pela Resolução CONAMA n° 

307 de 2002 da seguinte forma:  
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• Resíduos Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis 

como agregados.  

• Resíduos Classe B: são os resíduos recicláveis para outras 

destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, 

madeiras e gesso;  

• Resíduos Classe C: são os resíduos para os quais não foram 

desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis 

que permitam a sua reciclagem ou recuperação;  

• Resíduos Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do 

processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros.  

 Identificação dos Resíduos 

Os coletores serão identificados de acordo com os padrões de cores 

estabelecidas na resolução CONAMA n° 275/2001, baseando-se na Tabela 

5Erro! Fonte de referência não encontrada., abaixo: 

Tabela 5: Cores dos coletores conforme resolução CONAMA n° 275/2001. 

COR TIPO DE RESÍDUO 

AZUL Papel e papelão 

VERMELHO Plástico 

VERDE Vidro 

AMARELO Metal 

PRETO Madeira 
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LARANJA Resíduos perigosos 

BRANCO Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde 

ROXO Resíduo radioativo 

MARROM Resíduo Orgânico 

CINZA Resíduos não recicláveis 

Fonte: CRN-Bio, 2020. Adaptado da Resolução CONAMA nº 275/2001. 

 Acondicionamento 

O acondicionamento de Resíduos Classe I (perigoso) deve seguir todos os 

requisitos legais aplicáveis e a área deve estar protegida, coberta e devidamente 

sinalizada para evitar possíveis derramamentos, de acordo com a NBR 

12.235/92.  

A Tabela 6 sugere dispositivos de armazenamento e define como devem ser 

segregados os diferentes tipos de resíduos. 

Tabela 6: Dispositivos de armazenamento. 
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TIPO ACONDICIONAMENTO 
EXEMPLOS DE 

RESÍDUOS 

PAPEL 

Baias fechadas, 

caçambas com tampa, 

lixeiras, escaninhos, 

armários. 

Recomenda-se não 

amassar e não 

contaminar o papel com 

outros resíduos (clips, 

adesivos, grampos, cola) 

PODE: papel sulfite, 

formulários contínuos, 

envelopes, cartolina, 

jornais, revistas, 

embalagens, pastas e 

caixas box, papelão em 

geral, embalagens 

TETRAPAK. 

NÃO PODE: fotografias, 

papel carbono, papel de fax 

e vegetal, papel toalha, 

papel higiênico, etiquetas 

adesivas, fita crepe, fita 

adesiva, papéis 

metalizados, papéis 

plastificados, papéis 

betuminosos, papeis sujos e 

engordurados, papel 

vegetal, bituca de cigarro. 
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TIPO ACONDICIONAMENTO 
EXEMPLOS DE 

RESÍDUOS 

PLÁSTICO 

Baias fechadas, 

caçambas abertas, 

lixeiras, depósitos 

(informática). Coletores 

específicos para copo 

plástico. 

PODE: copos de água e 

café, garrafas e galões de 

água e refrigerante, 

embalagens de plástico, 

frascos de xampu, 

embalagens de detergente, 

vasilhas, peças plásticas, 

tampas, tubos de PVC, telas 

de proteção, capacetes, 

talheres de plástico. 

NÃO PODE: isopor, 

tomadas, cabos de panela, 

embalagem de biscoitos 

misturados com outros 

materiais, espumas, 

embalagens engorduradas. 

METAL 

Baias fechadas ou 

abertas, caçambas 

abertas, lixeiras, 

depósitos (informática) 

PODE: latas de alumínio, 

latas de aço, tampas de 

garrafa, chapas metálicas, 

embalagens em geral, 

limalha de ferro, perfis de 

aço, pregos, fios e pontas de 

arames, serras, sucata de 

motor e compressor. 
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TIPO ACONDICIONAMENTO 
EXEMPLOS DE 

RESÍDUOS 

NÃO PODE: clips, esponjas 

de aço, grampos, rebolo de 

discos rotativos, lixas, latas 

de tinta e aerossóis, pilhas e 

baterias, lata de inseticida. 

VIDROS 

Baias fechadas, baias 

abertas, lixeiras, 

coletores específicos 

identificados pelo 

resíduo. 

PODE: garrafas, copos, 

cacos, embalagens de 

vidro, lentes de óculos 

NÃO PODE: espelhos, 

lâmpadas, cerâmica, pirex, 

porcelana, vidro tipo 

blindex, cristal. 
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TIPO ACONDICIONAMENTO 
EXEMPLOS DE 

RESÍDUOS 

P
E

R
IG

O
S

O
S

 -
 C

L
A

S
S

E
 I
 

CONTAMINADOS 

Baias fechadas com 

contenção, tanques ou 

tambores metálicos com 

anel de vedação, bags ou 

sacos plásticos. 

Uniforme, luva, avental 

contaminado, trapos e 

estopas, óleo lubrificante, 

óleo hidráulico, graxa, 

baterias de veículos, sobras 

de asfalto, filtros em geral 

(combustível, óleo, ar 

condicionado), água 

contaminada, solventes, 

água de bateria, tintas, latas 

com restos de tintas e 

solventes, discos de 

lixadeira, embalagens de 

produtos químicos, telhas e 

demais objetos e materiais 

que contenham amianto ou 

outros produtos nocivos à 

saúde. 

LÂMPADAS 

Armários, prateleiras, 

coletores específicos. 

As lâmpadas deverão 

estar intactas. 

Lâmpadas incandescentes, 

de tungstênio, 

fluorescentes, vapor de 

sódio, vapor de mercúrio, 

infravermelhos, sódio-

xenon, ultravioletas, luz 

negra. 
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TIPO ACONDICIONAMENTO 
EXEMPLOS DE 

RESÍDUOS 

INFORMÁTICA 

Coletores específicos 

para cada resíduo, 

armários, sacos 

plásticos. 

Cartuchos de tinta, toner 

para impressoras laser, 

toner para máquina 

copiadora. 

PILHAS E 

BATERIAS 
Coletores específicos Pilhas e baterias em geral. 

ORGÂNICO 

Caçambas com tampa, 

lixeiras com sacos 

plásticos e tampa. 

Sobras de comida em geral, 

cascas de legumes e frutas, 

sobras no preparo de 

alimentos, alimentos fora da 

data de validade. 

MADEIRA 
Baias abertas, caçambas 

abertas 

Poda e corte de árvores, 

serragem, sobras de 

madeira em geral, móveis 

de madeira, divisórias e 

tapumes de madeira, tacos, 

tábuas, estroncas, 

pontaletes e chapas de 

madeira. 

R
E

S
ÍD

U
O

S
 

N
Ã

O
 

R
E

C
IC

L
Á

V
E

IS
 ENTULHO 

Caçambas abertas, bags 

ou sacos plásticos 
Varrição, poeira. 
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TIPO ACONDICIONAMENTO 
EXEMPLOS DE 

RESÍDUOS 

EMBALAGENS 

Caçambas com tampa, 

lixeiras com sacos 

plásticos e tampa. 

Embalagens com resíduos 

orgânicos em geral, 

“quentinhas” ou “marmitex”. 

PNEUS 

Baias fechadas, 

depósitos. Os pneus 

deverão ser mantidos 

secos. 

Pneus em geral e borracha 

proveniente de pneus. 

RESÍDUOS 

SANITÁRIOS 

Lixeira com tampa e 

sacos plásticos. 

Papel higiênico, 

absorventes, papel toalha, 

guardanapos e demais 

resíduos contaminados de 

sanitários, copa e cozinha. 

A
M

B
U

L
A

T
O

R
IA

L
 

GRUPO A 

Lixeira com tampa, sacos 

plásticos, impermeáveis 

e resistentes, com 

simbologia de resíduo 

infectante. 

Embalagens médicas, 

curativos, medicamentos 

fora da data de validade. 

GRUPO E 

Recipientes rígidos, 

vedados e impermeáveis 

com a identificação de 

perfuro-cortante. 

Material perfuro-cortante em 

geral, agulhas, bisturis, 

escalpes, ampolas de vidro, 

vidrarias e outros 

assemelhados. 
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TIPO ACONDICIONAMENTO 
EXEMPLOS DE 

RESÍDUOS 
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 C
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RECICLÁVEIS 

 

 

Caçambas abertas, 

depósitos 

Classe A: de construção, 

demolição, reformas e 

reparos de pavimentação e 

de outras obras de 

infraestrutura, inclusive 

solos provenientes de 

terraplanagem; 

componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, 

placas de revestimento 

etc.), argamassa, concreto; 

de processo de fabricação 

e/ou demolição de peças 

pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios 

etc.) produzidas nos 

canteiros de obras, 

azulejos, manilhas. 

NÃO- 

RECICLÁVEIS 

Classe C: produtos oriundos 

do gesso. 

 Transporte Externo 

Qualquer veículo pode ser utilizado para o transporte externo dos resíduos 

Classes II A e II B, desde que não ocorra transbordamentos ou vazamentos 

durante o percurso, entre o ponto de coleta até o local de tratamento/destinação 

final. O transporte dos resíduos classe I gerados no Empreendimento deverá 
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atender a normas técnicas e legislações específicas. Cabe ressaltar que todos 

os envolvidos nas atividades de coleta e transporte devem estar providos de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI).  

 Tratamento e Destinação Final  

Neste processo, o tratamento final de resíduo será de responsabilidade do 

gerador, estabelecendo novamente como eixo central do gerenciamento, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010). O controle dessa 

etapa é importante para se ter um destino final correto como preconiza a 

legislação, sendo necessário controlar Requisitos Legais referentes aos 

prestadores de serviço, tais como Licenciamento, Cadastro Técnico Federal, 

entre outros, que devem ser exigidos pela equipe responsável pela implantação 

do PGRSEL.  

• Efluentes Líquidos 

Todos os efluentes gerados no Complexo deverão ser controlados a fim de evitar 

qualquer impacto decorrente de derramamentos, acondicionamento e 

destinação inadequada. Alguns aspectos a serem controlados dependerão de 

certas atividades e setores instalados no empreendimento. Destacam-se os mais 

relevantes: 

• Águas residuais de lavagem de caminhão betoneira - há 

necessidade de construção de uma bacia de decantação com tempo de 

residência adequado à granulometria do material originário do efluente 

gerado pela lavagem dos caminhões betoneira e operação da central de 

concreto, devido à grande quantidade de sólidos em suspensão naquele. 

Recomenda-se o reuso da água residual (após tratamento) proveniente 

do processo de lavagem do caminhão betoneira e manutenção da 

central de concreto na lavagem dos caminhões ou em outro processo 

aplicável. Os sistemas de coleta e tratamento das águas residuais da 
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lavagem de caminhões betoneira devem ser inspecionados 

periodicamente em busca de obstruções e acúmulo excessivo de 

sedimentos 

• Efluentes Sanitários – recomenda-se onde for desprovido de instalações 

sanitárias fazer uso de banheiros químicos, nas frentes de serviço dentro 

das normas exigidas, e seus rejeitos devem ser coletados por empresa 

devidamente licenciada. Caso o empreendimento possua instalações 

sanitárias (banheiros, lavatórios, pias do refeitório, etc.) recomenda-se a 

instalação de uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) que deverá 

estar de acordo com a NBR 13.969/97, a qual dispõe sobre tanques 

sépticos – unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos – projeto, construção e operação. Todos os efluentes 

sanitários gerados no canteiro deverão ser encaminhados para E.T.E. Os 

efluentes líquidos gerados na cozinha devem ser conduzidos a uma caixa 

de gordura antes de serem encaminhados à rede de coleta e em seguida 

ao sistema de tratamento. A caixa de gordura deverá ser monitorada e 

limpa periodicamente. Após tratamento o efluente tratado deverá ser 

destinado pela técnica mais apropriada para o local, podendo ser por 

valas de infiltração ou sumidouro, conforme as normas e o lodo coletado 

por empresa devidamente licenciada. Deverá ser realizada análises do 

efluente visando monitorar seus parâmetros de acordo com a Resolução 

CONAMA n° 430/11. 

Distribuição de Responsabilidades 

A responsabilidade pela elaboração das ações do Programa de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos é da empresa construtora, que deverá 

seguir as diretrizes previstas no presente documento durante toda a fase de 

implantação do empreendimento, contando com o devido acompanhamento de 

uma equipe responsável pela correta implantação do Programa em tela. 
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Interface com outros Programas 

O Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Efluente Líquidos tem 

relação direta com os seguintes programas: 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Programa de Comunicação Social; 

• Plano de Gestão Ambiental; 

Cronograma 

O cronograma físico do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Líquidos deverá ocorrer durante toda a fase de implantação do empreendimento.  

2.4. PROGRAMA DE DESMATAMENTO RACIONAL 

Introdução 

A implantação de empreendimentos Fotovoltaicos demanda a necessidade de 

supressão vegetal, especialmente em virtude da abertura de picadas para 

serviços topográficos, abertura de acessos, implantação de componentes 

temporários da obra, como canteiro, subestação, acessos e a implantação das 

placas solares.  

Justificativas 

A execução do Programa de Desmatamento Racional é justificada pela 

necessidade de tomar medidas para minimizar acidentes de trabalho e impactos 

sobre a fauna e a flora. Desta forma, o Programa apresenta os aspectos técnicos 

que devem ser observados durante a supressão da vegetação e descreve os 

procedimentos operacionais necessários para redução dos impactos da 

atividade.  
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Objetivos 

O Programa de Desmatamento Racional tem como objetivo principal estabelecer 

mecanismos para a condução do processo de supressão da vegetação e 

destinação final dos produtos florestais. 

Público-alvo 

O público-alvo deste programa são os operários do canteiro de obras, demais 

funcionários e a população do entorno do Complexo Fotovoltaico. 

Metodologia 

Este Programa estabelece as diretrizes fundamentais para a realização da 

supressão da vegetação e limpeza das áreas a serem ocupadas pleo Complexo 

Fotovoltaico de forma a assegurar a execução das obras com o mínimo de danos 

à flora e a fauna. 

A metodologia a seguir apresenta a descrição das atividades previstas durante 

o processo de supressão da vegetação, com orientações para a sua adequada 

execução, contemplando os aspectos técnicos, operacionais e de segurança dos 

trabalhadores envolvidos. 

 Diretrizes para as Atividades de Desmatamento 

A supressão de vegetação deverá ser realizada preferencialmente de maneira 

semi-mecanizada, com o uso de máquinas pesadas, sendo complementada com 

a utilização da motosserra. As atividades incluem principalmente o corte ou 

remoção das árvores de qualquer porte, a destinação do material lenhoso e a 

picotagem dos resíduos vegetais (restolho). 

Conforme a necessidade, o material lenhoso originado com a supressão de 

vegetação poderá ser utilizado na própria obra e doado para o proprietário do 
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terreno. Caso este material seja doado para terceiros, o transporte somente será 

autorizado mediante a obtenção do Documento de Origem Florestal (DOF). 

• Obtenção da documentação e autorizações pertinentes 

As equipes encarregadas da supressão deverão portar sempre a Autorização de 

Supressão de Vegetação (ASVeg) emitida pelo Órgão Licenciador 

(SINAFLOR/SUDEMA). Os documentos e autorizações emitidas serão 

apresentados, quando solicitados, pelas autoridades ambientais (Polícia Militar 

Ambiental, fiscais do IBAMA, Equipe de Supervisão Ambiental, entre outros) 

devidamente identificadas em vistoria à obra.  

• Demarcação prévia das áreas de supressão de vegetação 

A supressão de vegetação será absolutamente restrita ao que consta nas 

autorizações emitidas pelo órgão ambiental, por essa razão, preliminarmente ao 

início das atividades a área autorizada a ser suprimida deverá ser delimitada com 

estacas e/ou fita zebrada. As estacas deverão estar visíveis e pintadas na cor 

vermelha ou branca, com dimensões que facilitem sua identificação e cravadas 

no solo a uma profundidade de 20 a 30 cm, de modo a garantir sua fixação.  

As construtoras deverão disponibilizar equipe específica para a execução das 

atividades de marcação topográfica, além de disponibilizar material necessário 

às sinalizações, tais como fita plástica colorida para demarcação (zebrada), 

estacas, placas, entre outros. 

• Restrições de entrada nas áreas adjacentes 

A empreiteira envolvida diretamente na supressão vegetal deverá orientar os 

seus trabalhadores quanto as restrições à entrada nas áreas de mata, desvios 

da rota predeterminada, a proibição de caça e coleta de produtos florestais, 

abandono de lixo, riscos de incêndio e outros comportamentos que possam 
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impactar a vegetação adjacente. A equipe de Supervisão Ambiental deverá estar 

sempre atenta, evidenciando e coibindo, quando necessário, tais condutas. 

• Recrutamento e Treinamento de Pessoal para os Serviços 

O recrutamento de pessoal deverá ser feito em tempo hábil para os treinamentos 

necessários, priorizando a contratação da mão de obra local sempre que 

possível.  

Sempre que uma nova equipe for contratada, deverá receber treinamentos 

específicos, os quais deverão ser promovidos pela empresa contratada pela 

supressão da vegetação e/ou por encarregado experiente nessa tarefa, os quais 

também acompanharão a execução dos serviços.  

Os treinamentos serão realizados na integração do funcionário, ou seja, no 

momento de contratação da equipe e por meio dos Diálogos Diários de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde (DDSMS’s), antes do início das atividades 

de cada dia. 

Para esse fim, os funcionários contratados como operadores de equipamentos 

e máquinas, bem como seus respectivos auxiliares, devem possuir treinamento 

específico para a atividade, sendo exigido o respectivo certificado emitido. 

 Procedimentos de supressão da vegetação 

Independentemente do tipo de supressão (raso ou seletivo de exemplares 

arbóreos) e das condições de terreno, a supressão de vegetação priorizará o 

método semi-mecanizado, com o uso de máquinas pesadas, sendo 

complementada com o uso de motosserra, em áreas mais sensíveis, como por 

exemplo, em áreas muito próximas a vegetações adjacentes e áreas de 

preservação permanente (APP´s). 

Os principais aspectos que deverão ser considerados durante a supressão de 

vegetação: 
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• Realizar a supressão da vegetação de maneira a favorecer a fuga da 

fauna para remanescentes a serem preservados; 

• Executar o plano de corte elaborado para a área, respeitando as fases do 

planejamento (período de execução dos serviços) e o método de 

supressão da vegetação (semi-mecanizado); 

• Respeitar a delimitação prévia à supressão; 

• Remover prioritariamente as árvores com potencial de uso múltiplo; 

• Nos limites da supressão, executar o corte manual de cipós para evitar 

danos à mata adjacente. 

o Avaliação das árvores 

Essa medida destina-se a orientar as operações de corte das árvores localizadas 

nas áreas limítrofes com a vegetação adjacente ou das árvores com algum 

potencial de uso, precavendo-se quanto aos elementos desfavoráveis, o que 

torna conhecidos os eventuais obstáculos. A importância dessa avaliação reside 

na mitigação dos impactos decorrentes e das atividades de remoção da 

cobertura arbórea sobre as áreas limítrofes das frentes de desmatamento, 

permitindo um planejamento minucioso das alternativas, técnicas e 

equipamentos de corte a serem empregados. Outra avaliação de suma 

importância reside na segurança dos trabalhadores envolvidos em tal atividade. 

o Orientações para utilização motosserra 

Para a utilização de máquinas pesadas e motosserras, será necessário: 

▪ Cumprir a Norma Regulamentadora n° 12 e demais 

requisitos legais aplicáveis; 
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▪ Habilitar todos os operadores e auxiliares no manuseio do 

equipamento e dos resíduos deles provenientes, de acordo 

com legislação vigente; 

▪ Certificar de que todos os equipamentos principais e 

auxiliares, bem como materiais e ferramentas, estão 

disponibilizados para cada frente de trabalho e são de 

conhecimento do encarregado de cada equipe; 

▪ Verificar, por parte do operador, a possibilidade de reduzir 

os impactos sobre a vegetação adjacente; 

▪ Realizar a limpeza do tronco a ser cortado, além de remover 

eventuais galhos quebrados ou outros obstáculos situados 

próximos à árvore, devendo atentar sempre quanto à 

presença de insetos e colmeias na área, como vespas, 

abelhas e formigas, assim como ofídios que podem provocar 

acidentes de natureza grave; 

▪ Utilizar adequadamente a motosserra, adotando os 

cuidados necessários ao ligar a mesma; 

▪ Abastecer em local adequado e apenas quando o motor 

estiver desligado, mantendo o reservatório de combustível 

distante no mínimo três metros do local de operação da 

motosserra, evitando riscos de incêndio; 

▪ Desligar a motosserra sempre que o motosserrista for se 

deslocar dentro da área, mantendo-a ligada apenas 

enquanto se movimenta em torno da árvore para o corte. 

o Orientações para utilização de tratores 

Para a utilização de tratores, devem ser adotados os seguintes procedimentos: 

▪ Iniciar a abertura das estradas de acordo com a demarcação 

da área; 
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▪ Com a lâmina suspensa, quebrar e empurrar a vegetação 

para frente; 

▪ Em seguida, com a lâmina baixa, raspar superficialmente a 

camada orgânica do solo, cortando os tocos e as raízes. 

o Operação de corte e retirada da vegetação arbóreo-arbustiva 

Todas as manobras serão previamente planejadas, de modo a minimizar os 

impactos sobre a vegetação do entorno, bem como atender às questões 

referentes à segurança no local de trabalho. Após o corte com motosserra em 

áreas mais suscetíveis, poderá ser utilizado trator com lâmina para a abertura 

dos acessos e algumas áreas, onde for necessária a destoca de raízes e tocos 

e a remoção da vegetação herbáceo-arbustiva. 

o Remoção da vegetação herbáceo-arbustiva com trator (corte 

mecanizado) 

Este método será aplicado nas áreas de acessos, nas áreas planas, durante a 

época seca e posteriormente à remoção do material lenhoso útil. 

Será priorizada a passagem do trator com o mínimo de movimentação do solo e 

remoção de tocos e raízes, sempre com a implantação de mecanismos de 

controle de escoamento e minimização de instalação de processos erosivos. 

▪ Classificação do material vegetal de acordo com seu 

aproveitamento 

Esta atividade objetiva ordenar os materiais vegetais provenientes da supressão. 

A separação do material lenhoso gerado será conforme sua dimensão. Serão 

dispostos nos limites das áreas de intervenção. Desse modo, os materiais 

poderão ser utilizados na própria obra ou doados aos próprios proprietários rurais 

afetados mediante Termo de doação.  
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▪ Remoção, armazenamento e manejo do Topsoil e 

Restolho 

A retirada e o armazenamento da camada orgânica do solo e do excedente de 

vegetação são atividades que merecem atenção especial na fase inicial da obra, 

devendo ocorrer logo após o Controle de Desmatamento e são fundamentais 

para os ambientes que futuramente serão recuperados. Os resíduos gerados 

(galhada, folhas da copa, aparas de madeira, vegetação herbáceo-arbustiva, 

raízes e ramos muito finos, etc) e a camada rica em matéria orgânica deverão 

ser armazenados nas áreas pátio de estocagem ou locais destinados ao 

armazenamento do material orgânico, auxiliando na minimização de perda de 

solo e água.  

▪ Desgalhamento e desdobramento 

Após a derrubada do material lenhoso, deve ser feito o desgalhamento, o qual 

consiste na retirada das partes não aproveitáveis da árvore para descarte. Após 

o desgalhamento, procede-se com o desdobramento que consiste na 

transformação da madeira em formatos de interesse e compatíveis às suas 

possibilidades de uso. Assim, o seu corte deverá ser realizado com base na 

classificação diamétrica e uso do material lenhoso. 

Deverá ser realizado o desgalhamento dos fustes com diâmetro entre 5 cm a 7 

cm, com comprimento médio em torno de 1,00 m a 1,20 m para uso posterior em 

lenha e carvão. As árvores com diâmetro de 8 cm a 20 cm, com possíveis usos 

para estacas e mourões, deverão ter um comprimento entre 2,20 m a 2,40 m. 

Os indivíduos com diâmetro maior ou igual a 30 cm, com uso destinado às 

serrarias e dormentes, deverão ser cortados com comprimento variando 

entre1,80 m a 4,80 m. 
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O material lenhoso com diâmetro inferior a 2 cm poderá ser utilizado como fonte 

de matéria orgânica (Restolho) no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD). 

▪ Empilhamento 

O empilhamento do material lenhoso será realizado de maneira que favoreça o 

trânsito de máquinas entre as pilhas e a uma distância e altura seguras para 

evitar a propagação de possíveis incêndios e acidentes com os trabalhadores 

envolvidos. Considerando as características da vegetação a ser suprimida, 

sugere-se que as pilhas tenham altura máxima de 1,0 metro e distanciamento 

entre as pilhas variando de 50 a 150 metros. 

A formação das pilhas de madeiras deve considerar como principais 

condicionantes: 

• Organização na ocupação espacial; 

• Estabilidade e segurança no manuseio do material 

para carga e descarga 

• Facilidade de acesso e trânsito; 

• Conservação do material em forma padronizada com 

medidas estáveis para facilitar o controle. 

▪ Destoca 

O destocamento compreende a operação de remoção de tocos e raízes, após o 

serviço de desmatamento na profundidade necessária até o nível do terreno 

considerado apto para terraplenagem. 

Quando as áreas destinadas à supressão não mais apresentarem materiais 

lenhosos e resíduos vegetais em seus interiores, deve-se proceder, sempre que 

possível e/ou necessária, a destoca, ou seja, a retirada dos tocos 

remanescentes. 



PROJETO: 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO LAGOA 

 

 

 

TÍTULO: 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

PÁG: 92 

 

 

▪ Pátios de Estocagem  

Os pátios de estocagens são áreas abertas destinadas ao armazenamento de 

materiais, peças e equipamentos que poderão ser utilizados durante o processo 

de instalação do Complexo Fotovoltaico.  

Os resíduos de vegetação (restolho), assim como, a camada de solo fértil e os 

tocos oriundos do destocamento poderão ser armazenados nessas áreas 

específicas. 

▪ Cubagem do Material Lenhoso 

A quantificação do material lenhoso gerado com a supressão de vegetação 

deverá ser efetuada por meio dos laudos de cubagem após estocagem e 

empilhamento do material vegetal. O objetivo é avaliar, com rigor, o volume de 

material lenhoso extraído em números exatos. 

O recomendável é que o material lenhoso seja doado aos respectivos 

proprietários das áreas (áreas arrendadas para implantação do Complexo 

Fotovoltaico), sendo necessário para este fim que seja enviado ao Órgão 

Ambiental (SUDEMA) o termo de recebimento do material lenhoso. 

▪ Procedimentos para Encerramento das Atividades 

O encerramento das atividades compreende: 

• Destinação e armazenamento adequado de todo 

material lenhoso e resíduo vegetal gerado pela 

supressão de vegetação; 

• Emissão de Laudos de Cubagem com a 

quantificação do material lenhoso (tora e lenha) 

gerado; 
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• Obtenção de declarações ou documentos de 

recebimento do material lenhoso encaminhado aos 

proprietários; 

• Remoção da infraestrutura de apoio temporária; 

• Remoção dos resíduos resultantes da atividade 

dispostos nas áreas de supressão; 

• Recebimento final pelo Empreendedor das áreas 

objeto de supressão de vegetação e desmobilização 

das equipes. 

▪ Acompanhamento e Avaliação ambiental 

O Empreendimento deverá ter equipe qualificada para fiscalização ambiental de 

todos os serviços executados, principalmente o registro da supressão de 

vegetação realizada, assinalando o início e término das atividades em cada 

trecho. Serão registradas ocorrências de não-conformidades, as quais serão 

imediatamente repassadas aos responsáveis pelos serviços, seja o próprio 

Empreendedor ou as empresas contratadas, os quais também contarão com 

equipe de gestão ambiental. A equipe de supervisão ambiental do 

Empreendimento deverá estar diretamente envolvida com o acompanhamento e 

avaliação das atividades e receberá treinamento específico, sendo responsável 

pela fiscalização integral da aplicação das especificações ambientais 

correspondentes e pela emissão e acompanhamento da solução das não-

conformidades ambientais. 

Distribuição de Responsabilidades 

A execução do Programa de Desmatamento Racional é de responsabilidade da 

Empreiteira Contratada e as ações serão acompanhadas pelo empreendedor 

através da equipe de Supervisão Ambiental. 
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Interface com outros Programas 

A execução deste programa deverá ser feita em consonância com os seguintes 

Planos/Programas:  

• Programa de Resgate. Manejo e Monitoramento Fauna; 

• Plano de Gestão Ambiental;  

• Programa de Comunicação Social; 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. 

Cronograma 

As atividades de supressão da vegetação deverão ocorrer dentro do prazo de 

validade da Autorização de Supressão Vegetal (ASVeg).  

2.5. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Introdução 

No Brasil, a Lei Federal nº 9.795 de 1999, define a Educação Ambiental como: 

“os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

Desta forma, diante do reconhecimento mundial da complexidade crescente dos 

problemas que afetam o meio ambiente, a expressão ‘educação ambiental’ 

impregnou não só o ideário político, como também passou a ocupar destaque no 

contexto pedagógico desde o início dos anos 70 (RAMOS, 2001).  

Justificativas 

Neste sentido, o Programa procura a promoção de um diálogo efetivo que 

encoraja os cidadãos, não apenas a conhecer o Empreendimento, seus 
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benefícios e impactos, mas também a promover um comportamento 

ambientalmente correto, despertando o cuidado com a prática de atividades que 

possam causar impacto ambiental.  

Objetivos 

O objetivo geral do Programa de Educação Ambiental é melhorar a qualidade de 

vida das comunidades afetadas diretamente pelo empreendimento e promover 

a formação de sociedades sustentáveis, por meio de atividades formativa, 

informativa e de sensibilização junto a essas comunidades, visando o 

desenvolvimento de comportamentos e ações individuais e coletivas conscientes 

acerca da responsabilidade socioambiental. 

Público-alvo 

O presente Programa tem como público-alvo os trabalhadores envolvidos na sua 

execução, a população das comunidades, vilas, povoados atingidos pela área 

de influência próximas ao empreendimento. 

Metodologia 

 Público Interno 

• Educação Ambiental 

Para os trabalhadores do Empreendimento, propõe-se um Programa de 

Educação Ambiental pautado em palestras, distribuição de cartilhas, exposições 

de materiais audiovisuais, além de disposição de placas educativas. 

o Articulação prévia e Planejamento 

Após mobilização das contratadas, devem ser definidas, junto aos responsáveis 

ambientais de cada contratada, as estratégias metodológicas a serem 

abordadas, tais como tema, materiais a serem distribuídos, duração das ações, 

dentre outros. 
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o Elaboração das ações de Educação Ambiental 

As ações educativas, pautada nas palestras, deverão ser tratadas no âmbito do 

DDSMS – Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, com vistas a 

despertar em todos os colaboradores sensibilização sobre assuntos ligados ao 

meio ambiente e sustentabilidade, relacionados às atividades diárias. 

• Elaboração das ações de Educação em Saúde 

 As atividades de conscientização e educação em saúde consistirão na 

abordagem de temas específicos da área de saúde. As Campanhas serão 

realizadas por meio de palestras e dinâmicas que reforcem os conceitos de 

educação em saúde. 

• Produção de Material Educativo 

Como apoio às ações a serem desenvolvidas, sugere-se a utilização de material 

audiovisual, exibição de filmes e documentários educativos e distribuição de 

material gráfico e didático. Datas comemorativas também podem ser utilizadas 

como recurso para o desenvolvimento de atividades preventivas, como por 

exemplo, o Dia Internacional de Combate às Drogas, Dia Mundial de Luta conta 

a AIDS, dentre outras. 

• Avaliação das Ações 

Na avaliação, deverão ser examinados os procedimentos adotados e as ações 

empreendidas, possibilitando uma análise capaz de retroalimentar propostas e 

fornecer subsídios para eventuais correções de rumos. Deverá ser realizada por 

equipe do Plano, em reuniões periódicas e em conjunto com o público atendido. 

É necessário considerar o acompanhamento das metas apontadas. 

 Público Externo  
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O trabalho com a comunidade da área de influência direta (AID) se dará por meio 

da realização de palestras, seminários, eventos educativos e oficinas, 

despertando o interesse pelas práticas de convívio harmônico e equilibrado entre 

os homens e o meio ambiente. Sugere-se a elaboração de um Diagnóstico 

Participativo previamente ao início das atividades do Plano, direcionando a 

elaboração de um Plano de Trabalho das ações de Educação Ambiental. 

Destaca-se que a participação e interação das escolas e Prefeitura Municipal é 

essencial para que haja uma continuidade da educação ambiental no município. 

Propõe-se a capacitação dos educadores para diversificar as atividades 

realizadas nas escolas. 

As ações deverão ser previamente agendadas junto aos coordenadores, quando 

se tratar de atividade interna e, às lideranças comunitárias e demais envolvidos 

no processo, quando envolver o público externo. Também devem ser divulgadas 

antecipadamente ao público-alvo por meio de cartas-convite, faixas informativas, 

circulação de ofícios; carros de som; veiculação em rádios difusoras e demais 

meios de comunicação disponíveis no município/comunidade. 

Distribuição de Responsabilidades 

O Programa de Educação Ambiental é de responsabilidade do empreendedor, 

podendo-se contratar uma empresa de Assessoria em Meio Ambiente para 

realizar o planejamento, a execução e o controle deste Plano. 

Interface com outros Programas  

O Programa de Educação Ambiental (PEA) apresenta interface permanente com 

os demais Planos/Programas aqui propostos, uma vez que a educação 

ambiental deve ser enfatizada em todos os processos de trabalho da fase de 

instalação do empreendimento. 
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Cronograma  

O PEA será desenvolvido previamente à fase de implantação do 

empreendimento, com a elaboração de um Plano de Trabalho. Na fase de 

construção serão feitas campanhas de educação ambiental para cada público 

alvo, cuja quantidade deverá ser definida no Plano de Trabalho. Ao início da 

operação do empreendimento, recomenda-se 01 campanha de Educação 

Ambiental direcionada para os futuros trabalhadores do empreendimento e 

comunidade em geral. 

2.6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Introdução 

O desenvolvimento das atividades do Complexo pressupõe interferências na 

dinâmica social de comunidades, sobretudo aquelas localizadas nas áreas de 

influência do empreendimento, nas etapas de pré-implantação e implantação 

apresentando níveis distintos de interferência. 

A implementação de um Programa de Comunicação Social (PCS) com a 

sociedade é o elo norteador para a prática da boa convivência com as 

intervenções inerentes ao escopo do projeto, além de proporcionar a sadia 

qualidade de vida de toda a população afetada, de maneira direta e indireta. 

Justificativas 

O PCS justifica‐se pela necessidade de assegurar a transparência no repasse 

de informações sobre o empreendimento e pela abertura de canais de diálogo 

entre as partes interessadas. Para eficácia deste propósito é imprescindível que 

seja implantado um sistema de comunicação ágil na intermediação das relações 

entre o empreendedor, executores da obra, administrações públicas a 

comunidades diretamente afetada. 
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Objetivos 

Propiciar a efetiva elaboração de canais de comunicação necessários para o 

bom relacionamento entre o Empreendedor e os públicos envolvidos no 

processo de instalação do Complexo Fotovoltaico Lagoa, de maneira que as 

informações sejam divulgadas adequadamente e que os interessados possam 

contatar o Empreendedor com facilidade, quando necessário. 

Público-alvo 

O presente Programa tem como público-alvo os trabalhadores envolvidos na sua 

execução, a população das comunidades, vilas, povoados atingidos pela área 

de influência próximas ao empreendimento. 

Metodologia 

O Programa de Comunicação social atuará nas comunidades, vilas e povoados 

atingidos pela área de influência. O público-alvo do PCS está segmentado da 

seguinte forma: 

• Público interno: formado pelos trabalhadores e colaboradores 

envolvidos nos processos de implantação do empreendimento 

• Público externo: formado por organizações públicas e da sociedade civil, 

Organizações não Governamentais, lideranças comunitárias e religiosas, 

bem como toda a população inserida nas áreas Influência Direta e 

Indireta. 

o Produção de Peças de Comunicação 

O material deve ser elaborado com linguagem acessível, de comum uso da 

comunidade em geral, a fim de propiciar o melhor entendimento possível. 

Poderão ser desenvolvidos folders, cartazes, apresentações e outros materiais 

que auxiliem na transmissão da informação. Podem ser utilizadas ferramentas 
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de animação e desenho, vídeos ou qualquer outro material que permita esta 

disseminação do conteúdo pela comunidade. 

o Campanhas de Divulgação Geral 

O trabalho de comunicação social deverá ser feito mediante a realização de 

quatro campanhas de divulgação, sendo uma previamente ao início das obras, 

duas durante o período de implantação do empreendimento e uma após o início 

da operação do Complexo Fotovoltaico Lagoa.  

o Atendimento a Consultas e Reclamações 

Deverá ser estabelecido um sistema de atendimento a consultas e reclamações 

por e-mail, que estabelecerá mecanismos de articulação eficazes entre a 

comunidade e as equipes de engenharia, gestão ambiental e gestão social do 

empreendimento.  

o Supervisão da Comunicação Social das Construtoras  

Durante a execução das campanhas de divulgação local, algumas ações serão 

de responsabilidade das construtoras.  Assim, em função do constante contato 

com a população lindeira às obras, as construtoras estarão autorizadas a 

fornecer esclarecimentos, desde que previamente acordados e validados pela 

equipe de Comunicação Social do Empreendedor.  

o Comunicação Social na Fase de Operação  

Uma vez terminadas as obras e iniciada a energização do empreendimento, 

deverá ser realizada uma campanha de comunicação social, com informações 

sobre a operação das UFVs.  

Além de consolidar os resultados dos planos/programas ambientais, na 

operação as ações de comunicação social deverão ser voltadas à consolidação 

de canais de diálogo com todas as partes interessadas e no apoio às 
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necessidades de divulgação e consulta aos demais Planos/Programas 

Ambientais propostos para a gestão da operação do empreendimento.  

Distribuição de Responsabilidades 

A responsabilidade de planejamento, gestão e execução do PCS é de encargo 

da empresa contratada pelo empreendedor, bem como por este próprio, que irá 

fornecer os dados e informações necessárias ao pleno desenvolvimento da 

comunicação.  

Interface com outros Programas 

A execução deste plano deverá ser feita em consonância com os seguintes 

Programas:  

• Programa de Educação Ambiental; 

• Plano de Gestão Ambiental; 

• Programa de Contratação de Mão de Obra Local; 

• Programa de Proteção e Seguraça do Trabalhador. 

Cronograma 

O cronograma físico do Programa de Comunicação Social deverá ocorrer 

durante toda a fase de implantação do empreendimento e perdurar por 01 (uma) 

campanha após o início da operação do empreendimento. 

2.7. PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL 

Introdução 

O referido Programa tem por finalidade, capacitar e recrutar moradores das 

Áreas de Influência Direta e Indireta do Empreendimento para atuar nas diversas 

frentes de serviço, principalmente, em sua fase de instalação. 
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Além de contribuir para a redução dos índices de desemprego e para o 

aquecimento da economia na região, o Programa reduz a sobrecarga nas 

infraestruturas municipais, ocasionada pela contratação massiva de mão de obra 

externa, a qual usufruirá juntamente com sua família dos equipamentos e 

serviços da localidade: escolas, unidades de saúde, equipamentos de lazer etc. 

Justificativas 

O desenvolvimento do Programa dde Contratação de Mão de Obra Local se faz 

necessário diante da demanda da força de trabalho durante o processo de 

implantação do Complexo. 

A priorização da capacitação/contratação da mão de obra já residente nas áreas 

de influência do Empreendimento, além de contribuir para a redução do 

desemprego local e do êxodo demográfico, ameniza os impactos atrelados à 

imigração de trabalhadores, embora sempre haja a necessidade em absorver 

mão de obra externa em virtude de algumas atividades requererem qualificações 

profissionais (cursos de longa duração).  

Objetivos 

 Objetivo Geral 

Facilitar o processo de contratação de mão de obra local, absorvendo o maior 

número possível de pessoas economicamente ativas da localidade, 

aproveitando suas habilidades e experiências, bem como promovendo a sua 

qualificação profissional. 

 Objetivos Específicos 

Constituem-se objetivos específicos: 

• Potencializar o recrutamento de moradores das áreas de influência que 

tenham interesse em trabalhar nas obras de construção do Complexo. 
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• Assegurar a ética e a transparência aos processos seletivos, tanto para 

os cursos de qualificação profissional como para o preenchimento das 

vagas de emprego, garantindo a participação equânime dos interessados; 

• Reduzir o fluxo migratório e os impactos relacionados a ele, tais como 

sobrecarga na infraestrutura oferecida pelo município onde será instalado 

o Complexo. 

• Facilitar a permanência dos trabalhadores no mercado de trabalho após 

a desmobilização da mão de obra local. 

Público-Alvo 

O público-alvo deste Programa é constituídos pela população em idade 

economicamente ativa, que tenha interesse em atuar nos diversos processos de 

trabalho de construção das UFVs e que resida em suas Áreas de Influência 

Direta e Indireta. 

Metodologia 

Para garantir a efetividade dos seus resultados, as ações do programa deverão 

preservar a coerência com as demandas sociais e de mercado de trabalho local.  

Antes da mobilização, a empresa construtora fará um levantamento da mão-de-

obra disponível no município, através do Sistema Nacional de Empregos (SINE), 

bem como levantamento com lideranças locais e Poder Público.  

Após a contratação, o profissional receberá treinamentos iniciais de mobilização, 

incluindo Normas de Saúde e Segurança e Procedimentos Ambientais. Também 

receberá treinamento prático por encarregados ou gestores da obra durante as 

primeiras semanas de trabalho, a depender da categoria dos contratados e suas 

funções.  
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O Programa foi concebido em uma perspectiva integrada de quatro frentes de 

trabalho, a saber:  

• Levantamento de dados básicos do município e comunidades diretamente 

afetadas, caso existente, onde serão ofertadas vagas de trabalho;  

• Divulgação de vagas e contratação de mão de obra; 

• Priorização de contratação de produtos e serviços locais e regionais; 

• Treinamento e qualificação da mão de obra local, se necessário; e  

• Desmobilização da mão de obra ao final da fase de instalação. 

Levantamento de dados básicos 

Essa etapa consiste no levantamento de informações sobre as comunidades, 

assentamentos, e demais localidades dos municípios, porventura, localizadas na 

AID, e a divulgação das vagas ofertadas.  

O Sistema Nacional de Empregos (SINE) e a Prefeitura de São José da Lagoa 

Tapada devem ser consultados, de modo que sejam identificadas as 

potencialidades de admissão de moradores nas diferentes localidades dos 

municípios, de acordo com a demanda de trabalhadores esperada para a fase 

de obras. 

Paralelamente, as comunidades, assentamentos e áreas urbanas e demais 

localidades devem ser visitadas, para levantamento de informações sobre os 

possíveis interessados na oferta de trabalho.  

Serão desenvolvidas estratégias para a divulgação do número de vagas, 

cadastramento de interessados e locais de realização de cursos. 

Priorização de contratação de produtos e serviços locais e regionais 

Quando do levantamento de produtos e serviços necessários, deverá ser 

elaborado um banco de dados com uma lista de fornecedores para cada tipo de 
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necessidade do empreendimento, com base nas empresas prestadoras de 

serviço existentes no município.  

Caso algum tipo de necessidade não seja atendido por fornecedores do 

município, podem ser buscadas alternativas regionais, priorizando municípios 

mais próximos. 

Desmobilização da mão de obra ao final da fase de instalação 

Na ocasião do encerramento de atividades relacionadas à instalação do 

Complexo Fotovoltaico Lagoa, objetivando o encaminhamento da mão de obra 

após o término das atividades de instalação do empreendimento, deverá ser 

incentivado o cadastramento dos trabalhadores no Sistema Nacional de 

Empregos (SINE), do Ministério do Trabalho e Previdência Social.  

Assim, será facilitada a identificação e aproveitamento da mão de obra do 

município para outras atividades e empreendimentos que venham a realizar 

atividades São José da Lagoa Tapada/PB ou em municípios próximos. 

Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento das ações e a avaliação dos resultados do programa serão 

feitos com base nos indicadores e em correspondência aos objetivos 

estabelecidos. O acompanhamento do processo de execução das atividades 

permitirá corrigir, adequar ou modificar, em tempo hábil, as estratégias e ações 

propostas. 

Diante do exposto, o desenvolvimento das atividades desse Programa deverá 

ser documentado com a elaboração e emissão de relatórios mensais internos e 

relatórios semestrais contendo a descrição, análise e avaliação dos resultados 

parciais, além do registro fotográfico e demais evidências das ações realizadas 

para protocolo no Órgão Ambiental responsável. 
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Por fim, um Relatório Final Consolidado, ao término da fase construtiva do 

empreendimento, deverá ser protocolado, aferindo o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos a partir da análise dos indicadores propostos. 

Distribuição de Responsabilidades 

A realização das atividades será de responsabilidade da empreiteira contratada, 

caberá ao Empreendedor e a equipe de Supervisão Ambiental Acompanhar e 

fiscalizar os procedimentos adotados. 

Interface com outros Programas 

• Programa de Comunicação Social; 

• Programa de Educação Ambiental. 

Cronograma 

As atividades relacionadas a este Programa serão realizadas nas fases de pré-

implantação e implantação do referido empreendimento. 

2.8. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

Introdução 

A proteção, a saúde, o bem-estar e a segurança do trabalhador em seu ambiente 

laboral é, antes de tudo, um direito adquirido e resguardado pela Constituição 

Federal Brasileira de 1988, em seu capítulo II, sobre os direitos sociais. 

Sabe-se que a fase de implantação de um empreendimento é aquela em que se 

encontra uma grande diversidade de perigos associados aos riscos químicos, 

físicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos ou de acidentes verificados em cada 

tipo de atividade desempenhada no local de trabalho. 

Diante disto, o presente programa vem apresentar os mecanismos estabelecidos 

por meio de leis, normas e outros instrumentos aplicáveis, que garantem o 
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desempenho das suas atividades livres de quaisquer agravos na saúde e 

acidentes de trabalho. 

Justificativas 

Por este documento, o Empreendedor e demais empresas envolvidas durante a 

fase de construção do Empreendimento afirmam o compromisso da realização 

de todas as atividades, com vistas à eliminação de qualquer fonte, situação ou 

ato com potencial para provocar danos ao ser humano, em termos de lesão ou 

doença, ou uma combinação destes. 

Ao analisar o processo de instalação dos empreendimentos solares percebeu-

se que os trabalhadores envolvidos nesta atividade estão submetidos a diversos 

perigos laborais, tais como: radiações não ionizantes, exposição ao calor, ruídos, 

chuva, risco de quedas, atropelamentos, cortes e mordidas de animais, contato 

com vetores transmissores de doenças, sobrecarga de trabalho, levantamento e 

transporte de peso, contaminações por materiais biológicos ou químicos, dentre 

outros. 

Diante deste cenário, este programa propõe medidas para atingir bons níveis 

quanto à eliminação e/ou neutralização de riscos à saúde e segurança que 

possam provocar danos à integridade física e saúde dos trabalhadores. 

Objetivos 

Este programa visa atender todas as determinações relativas à garantia da 

segurança e saúde dos trabalhadores do Empreendimento, fundamentadas em 

requisitos legais e normativos vigentes no país e complementarmente, 

internacionais. 
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Público-alvo 

Este Programa deverá ser aplicado para todos os trabalhadores envolvidos na 

construção do Empreendimento, sejam empregados ou trabalhadores de 

empresas subcontratadas, bem como visitantes e transeuntes. 

Metodologia 

Neste tópico estão apresentados os requisitos para garantir condições seguras 

de trabalho, a fim de evitar danos à saúde e segurança de empregados, 

trabalhadores temporários, pessoal terceirizado ou qualquer outra pessoa que 

se apresente no local de trabalho. 

 Gestão de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 

• Comunicação Prévia 

Baseado na Norma Regulamentadora – NR18, para o início das atividades, o 

Empreendedor comunicará à Delegacia Regional do Trabalho – DRT, antes do 

início das atividades, as seguintes informações: 

a) Endereço da obra;  

b) Endereço e qualificação (CEI, CGC ou CPF) do contratante, empregador 

ou condomínio;  

c) Tipo de obra;  

d) Datas previstas do início e conclusão da obra;  

e) Número máximo previsto de trabalhadores na obra. 

• Dimensionamento de Equipes de Saúde e Segurança do Trabalho 

Neste tópico estarão elucidadas as equipes que atuarão na prevenção de 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no Empreendimento. 

o Responsáveis e atribuições 

Equipe de Engenharia e Saúde 
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Com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador 

no local de trabalho (Figura 9). 

 

Figura 9: Dimensionamento do SESMT 

Fonte: NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(104.000-6). 

Responsável por Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente (SSTMA) 

▪ Apoiar a equipe para a prática eficaz da Saúde e Segurança 

e Meio Ambiente, com corresponsabilidade;  

▪ Desenvolvendo soluções técnicas que contribuam para a 

melhoria das condições de Saúde, Segurança no Trabalho 

e Meio Ambiente; 

▪ Orientar os envolvidos na obra nos assuntos de Segurança 

do Trabalho e Meio Ambiente, orientando-as sobre os 

aspectos legais envolvidos nas atividades; determinar, 

avaliar, acompanhar e fiscalizar o uso dos Equipamentos de 



PROJETO: 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO LAGOA 

 

 

 

TÍTULO: 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

PÁG: 110 

 

 

Proteção Individual (EPI’s) pelo empregado e instalações de 

Proteções Coletivas, de acordo com as leis aplicáveis; 

Engenheiro Residente 

▪ Responsabilizar-se pelo processo de delegação, 

acompanhamento, avaliação e análise crítica de Saúde e 

Segurança no Trabalho, em conformidade com a política e 

com os objetivos e metas no âmbito da Contratante.  

▪ Agir em perfeita sinergia com a área de Saúde e Segurança 

no Trabalho, assegurando a inclusão adequada das 

medidas preventivas e de proteção quando da liberação dos 

projetos, na definição do planejamento e dos métodos 

construtivos;  

▪ Manter comunicação atualizada e contínua com o todas as 

partes envolvidas no Empreendimento no canteiro, com 

ênfase à prevenção e à eficácia das medidas corretivas.  

▪ Controlar as ações preventivas e corretivas. 

É de responsabilidade das empresas contratadas para o desenvolvimento do 

projeto civil da obra a implantação dos requisitos para a gestão da proteção no 

trabalho, associados ao Programa em tela. Para o Empreendedor, configura-se 

como responsabilidades correspondentes à supervisão/fiscalização, quanto ao 

cumprimento dos requisitos de saúde e segurança do trabalho por todos os 

contratados. 

o Equipe da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

A Norma Regulamentadora NR-05, que aborda a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) tem caráter de prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, a fim de garantir a preservação da vida e 

promover a saúde do trabalhador por uma equipe de representantes de 

trabalhadores e empregadores.  
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o Programas de Saúde e Segurança do Trabalho 

A fim de promover um ambiente de trabalho saudável, com a colaboração dos 

empregados, empregadores e subcontratadas, o Empreendimento elaborará e 

implementará programas voltados à identificação e controle dos riscos à saúde, 

à integridade física e psíquica dos trabalhadores e ao ambiente de trabalho. 

Estão envolvidos nesta etapa, os seguintes programas: Programa de Condições 

e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional (PCMSO).  

o Treinamento, Conscientização e Capacitação dos Funcionários 

Para garantir o cumprimento desse Programa, durante toda fase de implantação 

do Empreendimento, as empresas envolvidas deverão ter momentos 

informativos, a serem definidos de acordo com assuntos e periodicidade 

previstos nas Normas vigentes, bem como situações de risco identificadas por 

profissionais habilitados e capacitados inseridos nas atividades desta etapa. 

Os treinamentos, conscientização e capacitação dos trabalhadores envolvidos 

poderão ser realizados através de: Integração, Diálogos de Segurança, 

Treinamento para CIPA e Treinamento/Capacitação específica de função 

o Documentação 

Toda documentação referente à Saúde e Segurança do Trabalho do 

Empreendimento será arquivada de forma a facilitar a identificação, 

armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de registros, 

quando cabível. 

o Sinalização de segurança 
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Em conjunto com o Programa de Sinalização e consoante à Norma 

Regulamentadora NR-26 e na NBR 7195, deverão ser instaladas placas de 

sinalização no intuito de alertar e conscientizar, evitando transtornos. As placas 

deverão ser utilizadas cores para segurança nos locais de trabalho, a fim de 

indicar e advertir acerca dos riscos existentes no Empreendimento 

▪ Trabalho com Eletricidade 

A segurança do trabalhador, que atue em instalações elétricas e serviços com 

eletricidade, é ponto prioritário em todas as fases do Empreendimento, seja 

geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, 

construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e 

quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, como determina a NR-

10. 

▪ Trabalho em altura 

Para desempenhar atividades em altura, o trabalhador deverá ser capacitado 

mediante treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de oito horas, 

com conteúdo programático mínimo estabelecido pela Norma Regulamentadora 

– NR35.  

o Penalidades 

Em caso de descumprimento dos dispositivos das Normas Regulamentadoras e 

Leis pertinentes à garantia da saúde e segurança do trabalhador durante a fase 

de obra, o empreendedor e empresas subcontratadas reconhecem que poderão 

sofrer medidas de urgência, tratadas pela Norma Regulamentadora – NR3, 

denominadas ações de embargo e interdição são medidas de urgência, 

adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco 

grave e iminente ao trabalhador. 
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Distribuição de Responsabilidades  

A execução do programa será realizada pelo próprio empreendedor ou por 

terceiros contratados para edificação do empreendimento, sendo essencial o seu 

cumprimento por qualquer empresa envolvida.   

Interface com outros Programas 

Este Programa está relacionado diretamente aos seguintes: 

▪ Programa de Comunicação Social; 

▪ Programa de Educação Ambiental; 

▪ Plano de Gestão Ambiental; 

Cronograma 

O cronograma físico do Programa de Proteção e Segurança do Trabalhador 

deverão ocorrer durante toda a fase de implantação e operação do 

empreendimento. 

2.9. PROGRAMA DE RESGATE, MANEJO E MONITORAMENTO DA 

FAUNA  

O Programa de Resgate, Manejo e Monitoramento da Fauna se justifica como 

ferramenta para prevenir, mitigar e monitorar os impactos da implantação e 

operação do empreendimento sobre a comunidade faunística local através de 

construção de conhecimento sobre os mesmos, fornecendo assim subsídios 

para ações que visam a melhor mitigação dos impactos no local do 

empreendimento, inclusive para futuros empreendimentos, através da 

experiência adquirida. 

Os grupos faunísticos de vertebrados silvestres são utilizados com frequência 

como bioindicadores, respondendo de forma relativamente rápida às 

modificações ambientais e, dessa forma, podem permitir avaliar possíveis 
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modificações nas populações e na composição das comunidades em um 

relativamente curto espaço de tempo. 

O presente Programa está dividido em Subprogramas, conforme segue: 

• Subprograma de Resgate e Manejo da Fauna; 

• Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre; 

• Subprograma de Monitoramento da Fauna Alada. 

A seguir é apresentando o detalhamento de cada um deles, separadamente. 

2.9.1. SUBPROGRAMA DE RESGATE E MANEJO DA FAUNA 

Introdução 

O resgate de fauna é uma atividade de captura e manejo dos indivíduos da fauna 

terrestre e alada que não conseguirem sair naturalmente da área afetada. Isto 

ocorre principalmente com espécies que apresentam baixa capacidade de 

deslocamento, animais injuriados ou isolados. 

Neste contexto, as intervenções associadas à implantação do Complexo devem 

ser precedidas de medidas voltadas ao afugentamento da fauna, bem como à 

captura, coleta, transporte e destinação de animais que apresentam dificuldades 

naturais de locomoção ou estejam debilitados, provenientes direta ou 

indiretamente das áreas alteradas para um ambiente de recuperação ou refúgio 

natural. 

Justificativas 

Tendo em vista os impactos adversos da implantação do Complexo sobre a 

Fauna Silvestre, bem como a necessidade de protegê-la, apresenta-se o 

Subprograma de Resgate e Manejo da Fauna, que visa atenuar as 

consequências da perda dos habitats durante a fase de supressão da vegetação, 

garantindo assim as interações ecológicas e o equilíbrio dos ecossistemas 
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naturais, além de contribuir para a preservação do patrimônio genético das 

populações das espécies de interesse encontradas na área do Empreendimento. 

Objetivos 

O presente Programa tem por objetivo adotar medidas técnicas de resgate e 

afugentamento das espécies recorrentes nas frentes de supressão vegetal das 

obras no período de implantação do Complexo, sempre que possível, a imediata 

soltura de espécimes da fauna silvestre encontrados em situação de risco.  

Público-alvo 

O público-alvo do Subprograma de Resgate e Manejo da Fauna é composto por 

trabalhadores das empreiteiras e supervisoras de obras contratadas para a 

construção do empreendimento; profissionais das empresas de consultoria 

envolvidos com a implantação dos Programas Ambientais; população moradora 

da área de influência do empreendimento; e a comunidade científica e órgãos 

ambientais envolvidos no licenciamento do empreendimento e no manejo e 

conservação ambiental da região. 

Metodologia 

As atividades de resgate e afugentamento de fauna deverão ser realizadas antes 

e durante as atividades de supressão da vegetação, e em paralelo ocorrerá à 

destinação dos animais coletados em ambas as etapas. 

 Atividades durante a Supressão Vegetal 

O Subprograma de Resgate e Manejo da Fauna proposto, deverá estar de 

acordo com o Programa de Controle de Desmatamento para uma maior 

eficiência, devido uma ação conjunta destes Programas, possibilitando 

coordenar ações para proteção da fauna na área do Complexo Fotovoltaico 

Lagoa. 
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A metodologia de trabalho será baseada na busca ativa, constituindo-se em 

caminhar procurando visualmente animais e/ou vestígios (tocas, fezes e 

pegadas) dos mesmos. Estas caminhadas devem ser realizadas na área de 

implantação do empreendimento, no período diurno, antecedendo as frentes de 

supressão, visando aumentar as chances de deslocamento dos animais para 

novos abrigos nas áreas vegetadas do entorno do empreendimento, também 

diminuindo os danos diretos sobre os mesmos. 

A orientação das frentes de corte é muito importante para otimizar o sucesso da 

execução do salvamento, através da condução animal ou da captura dos 

indivíduos. Em caso de existência de mais uma frente de desmatamento, a 

atividade não deverá ser convergente, ou seja, todas as frentes direcionando 

para o mesmo ponto, o que dificultaria as atividades de resgate da fauna.  

Para a comunicação entre os membros da equipe de resgate e o(s) tratorista(s) 

durante as atividades serão utilizados rádios comunicadores. 

 Resgate da fauna 

Durante qualquer procedimento proposto neste Programa, devem-se priorizar 

dois importantes aspectos éticos: toda manipulação deve ser planejada de forma 

a preservar a integridade física do animal capturado, devendo ser evitada 

qualquer prática que prejudique o bem-estar futuro do animal ou ponha em risco 

sua vida; todos os procedimentos devem ser planejados em etapas e, caso a 

execução de qualquer uma delas demonstre ser arriscada à sobrevivência do 

animal, as demais devem ser suspensas. 

A captura do espécime ocorre quando o animal não fugir naturalmente para 

áreas adjacentes ou quando estiver ferido ou acidentado, precisando de 

atendimento médico veterinário, e deve auxiliar nos processos de realocação 

com posterior liberação nas áreas-destinos, com semelhança fito-fisionômica. 
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Os indivíduos resgatados devem ser acondicionados em recipientes conforme 

seu tamanho e ser utilizados apetrechos indicados para determinado tipo de 

animal.  

Os animais encontrados deverão ser registrados e submetidos a um rápido 

exame físico, além da obtenção de informações relevantes. Os que estiverem 

feridos devem ser encaminhados para uma clínica veterinária ou para o CETAS. 

Em caso de boa saúde, deve ser encaminhado para soltura. 

Animais que venham a óbito poderão ser acondicionados primeiramente em um 

freezer, quando aplicável, e em seguida ser fixados para posterior tombamento. 

Para uma melhor visualização, o fluxograma da Figura 10 descreve os 

procedimentos necessários quando os indivíduos forem capturados. 

 

Figura 10:  Fluxograma das atividades de campo do Programa de Resgate e Afugentamento da 

Fauna. 

Fonte: CRN-Bio, 2020. 

Com relação aos ninhos de aves, durante a realização da procura visual, os 

técnicos devem estar atentos à presença de ninhos de aves e quando 

encontrados devem ser fotografados e suas coordenadas geográficas 

registradas. Em seguida, cada ninho deve ser vistoriado na busca por ovos ou 

ninhegos, cuidando para se evitar danos à estrutura do ninho. Os ninhos 

considerados inativos devem ser destruídos para evitar seu uso por nova ave. 



PROJETO: 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO LAGOA 

 

 

 

TÍTULO: 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

PÁG: 118 

 

 

Para os ninhos considerados ativos (com ovos e ou ninhegos), sugere-se o 

isolamento da árvore ou estrutura que comporta tal ninho 

Por medida de segurança, os operadores e demais operários envolvidos na 

supressão da vegetação devem ser informados da presença dos enxames e a 

exata localização destes. 

Distribuição de Responsabilidades 

A execução do Subprograma de Resgate e Manejo de Fauna é de 

responsabilidade do empreendedor, que deverá contratar uma empresa ou 

profissionais especializados na área. 

Interface com outros Programas 

O Subprograma de Resgate e Manejo da Fauna relaciona-se diretamente com 

os seguintes Planos e Programas:  

• Subprograma de Monitoramento da Fauna Alada; 

• Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre; 

• Programa de Comunicação Social; 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Plano de Gestão Ambiental; 

• Programa de Desmatamento Racional 

Cronograma 

O cronograma das atividades deste Programa está diretamente atrelado às 

atividades de supressão de vegetação para implantação das instalações do 

empreendimento.  
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2.9.2. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA 

TERRESTRE 

Introdução  

As populações de animais silvestres oscilam ao longo do tempo e do espaço, 

podendo essas oscilações serem resultado de efeitos naturais ou causados pela 

ação humana. Entre as principais ameaças antropogênicas para a fauna estão: 

perda, fragmentação e degradação dos habitats, caça predatória e perseguição 

por conflitos, atropelamentos e patógenos de animais domésticos (Primack & 

Rodrigues 2001; Beisiegel 2017). 

O monitoramento consiste na coleta e interpretação de dados que permitem 

avaliar tendências, indicando necessidades de ajustes no andamento de 

determinados projetos. Soule (1987, in Tommasi, 1993) aponta que o 

monitoramento pressupõe questões básicas como a possibilidade de distinguir 

entre as mudanças naturais e as mudanças devido ao stress induzidos pelas 

ações antrópicas; onde se identificam pelos menos três elos:  

• Ocorrências de perturbações ambientais;  

• Perturbações ambientais que afetam a qualidade do habitat; e,  

• Mudanças na qualidade do habitat que afetam as populações de 

organismos vivos e a dinâmica de suas comunidades.  

Justificativas 

Diferente de inventários, que geralmente são caracterizações estáticas de um 

sistema, um monitoramento se trata de uma caracterização dinâmica (FERRAZ, 

2012). Monitoramentos periódicos são importantes ferramentas para avaliação 

e proposição de medidas mitigadoras de impactos gerados por 

empreendimentos de médio e grande porte e para determinação de estratégias 

de conservação de espécies, especialmente as ameaçadas de extinção em 
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algum grau. O Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre surge da 

preocupação do Empreendedor em evitar, ou na pior das hipóteses minimizar, o 

dano ambiental que a construção do Complexo Fotovoltaico poderá ter sobre a 

Fauna Terrestre da região.  

Objetivos 

O Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre tem o objetivo de 

monitorar as populações e comunidades biológicas locais a fim de prevenir e 

mitigar os eventuais impactos ambientais direcionados aos grupos da 

herpetofauna e mastofauna terrestre, avaliando, de forma sistemática, os efeitos 

do aumento da perturbação antrópica promovida pelas obras de implantação e 

operação nas espécies que incidem na área de influência do empreendimento, 

a fim de subsidiar ações de prevenção e controle dos impactos. 

Público-alvo 

O Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre será desenvolvido nas 

áreas de influência do Complexo Fotovoltaico, incluindo áreas que serão 

diretamente impactadas e indiretamente impactadas a fim de compará-las com 

a situação próxima aos locais sob interferência das obras.  

Metodologia 

Neste Programa serão monitorados os componentes faunísticos compreendidos 

através dos seguintes parâmetros: riqueza de espécies; diversidade de 

espécies; frequência de ocorrência ou abundância (absoluta ou relativa) de cada 

espécie, proporção de ocupação das unidades amostrais por cada espécie, 

incluindo seus dados biológicos, ecológicos e sanitários; ocorrência de espécies 

endêmicas, ameaçadas de extinção ou raras da fauna. 

Os parâmetros medidos serão expressos em valores absolutos e/ou relativos 

(%), tendo como base o período da amostragem. A análise dos dados constará 
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na elaboração de uma lista das espécies encontradas com seus respetivos 

parâmetros estimados.  

Deverão ser amostrados dois pontos amostrais no Complexo. Cada campanha 

de monitoramento deverá ter duração de cinco dias compreendendo toda a área 

do Complexo Fotovoltaico Lagoa. A primeira campanha de monitoramento deve 

anteceder as atividades de implantação do empreendimento. 

o Atividades Específicas para Herpetofauna 

o Busca ativa em transectos 

Nesta metodologia, o amostrador se desloca a pé, lentamente, através da área 

amostral em trecho definido (transecto), registrando ativamente, de forma visual 

e auditiva, indivíduos de anfíbios e répteis em atividade e em repouso, realizando 

também revolvimento de materiais depositados no solo que possam servir de 

abrigo como folhiço, troncos, entre outros. Registros auditivos são dedicados 

especificamente para machos vocalizantes de anfíbios 

O método envolverá esforços diurnos e noturnos. Durante o dia, serão realizadas 

buscas nos diferentes micro-habitats visualmente acessíveis (BERNARDE et al., 

2012); serão percorridos em cada ponto trechos de aproximadamente 1 km em 

dois dias diferentes para cada ponto amostral, totalizando 6 km por campanha. 

o Entrevistas com moradores do local 

Os moradores da região e trabalhadores encontrados eventualmente durante as 

atividades de monitoramento serão entrevistados com o objetivo de trocar 

informações e registrar as espécies que não sejam encontradas no local durante 

as campanhas de monitoramento 

• Atividades Específicas para Mastofauna Terrestre 

o Uso de armadilhas fotográficas  
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Em cada unidade amostral será disposta uma unidade de armadilha fotográfica, 

em lugares considerados favoráveis para o registro da mastofauna (e.g. trilhas e 

estradas dentro da vegetação, próximo de fontes de água e em locais com 

pegadas e outros vestígios frescos), com utilização de iscas variadas de acordo 

com diferentes guildas.  

As câmeras deverão ser fixadas em troncos de árvores a uma altura de 

aproximadamente 30 centímetros do solo e permanecerão expostas e ativas em 

campo ao longo de 24 horas, durante o intervalo de quatro dias consecutivos, 

em cada um dos pontos amostrais, registrando de forma integral os espécimes 

que porventura cruzarem à frente do equipamento. 

o Procura por espécimes e vestígios em transectos 

O método consiste na realização de transecções diurnas para registros diretos e 

indiretos. Cada transecto consistirá num trecho definido de 1 km de 

deslocamento, buscando o registro direto visual ou auditivo (vocalizações) de 

mamíferos terrestres, ou então registros de vestígios (pegadas, pêlos, fezes, 

marcações, tocas etc.) localizados ao longo dos três pontos amostrais. Cada 

transecto deve ser percorrido em dois momentos diferentes em cada ponto 

amostral, de preferência logo após o amanhecer e um pouco antes do anoitecer 

(em dias diferentes). 

o Entrevistas junto à população  

Os moradores da região e trabalhadores, encontrados eventualmente durante as 

atividades de monitoramento, serão entrevistados com o objetivo de trocar 

informações e registrar espécies não avistadas durante as atividades de 

monitoramento, mas avistadas por eles recentemente. 
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Distribuição de Responsabilidades  

A execução do Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre é de 

responsabilidade do empreendedor, que deverá contratar uma empresa, ou 

profissionais especializados na área. 

Interface com outros Programas  

O Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre apresenta relação direta 

com:  

• Subprograma de Resgate e Manejo da Fauna. 

• Subprograma de Monitoramento da Fauna Alada 

• Programa de Comunicação Social; 

• Programa de Educação Ambiental. 

• Plano de Gestão Ambiental; 

• Programa de Desmatamento Racional. 

Cronograma 

O Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre deverá ser desenvolvido 

com a periodicidade trimestral ao longo de toda a fase de implantação, sendo 

uma campanha antes do início da implantação do empreendimento para 

levantamento da fauna local.  

Na operação poderá ser desenvolvido semestralmente pelos primeiros 2 anos. 

A eventual necessidade de continuidade das atividades de monitoramento 

poderá ocorrer em função dos resultados obtidos no decorrer do Programa. 

2.9.3. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA ALADA 

Introdução  

A supressão de vegetação promove a perda e a alteração de habitat em função 

da retirada de parte da cobertura vegetal local, bem como a fragmentação de 



PROJETO: 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO LAGOA 

 

 

 

TÍTULO: 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

PÁG: 124 

 

 

remanescentes existentes. Além disso, devido ao seu tamanho e altura acima 

do solo, as infraestruturas elétricas representaram riscos significativos para a 

fauna alada, potencialmente fatais, para esses grupos através dos riscos de 

colisão e eletrocussão. 

Os distúrbios sobre a fauna podem ser ainda mais potencializados com o 

aumento da atividade humana vinda das vizinhanças do empreendimento 

durante sua construção, visitação e facilitação de acesso - via abertura e 

melhoramento de estradas na paisagem em áreas antes tidas como de baixa 

movimentação, e que passam a registrar maior fluxo de carro e pessoas. 

Justificativas 

Monitoramentos periódicos são importantes ferramentas para avaliação e 

minimização de impactos gerados por empreendimentos de médio e grande 

porte e para determinação de estratégias de conservação de espécies, 

especialmente as ameaçadas de extinção em algum grau.  

Objetivos 

O Subprograma de Monitoramento da Fauna Alada tem o objetivo de monitorar 

as populações e comunidades biológicas locais a fim de prevenir e mitigar os 

eventuais impactos ambientais direcionados aos grupos da avifauna e 

quiropterofauna, avaliando, de forma sistemática, os efeitos do aumento da 

perturbação antrópica promovida pelas obras de implantação e operação do 

Complexo Fotovoltaico. 

Público-alvo 

O Subprograma de Monitoramento da Fauna Alada será desenvolvido nas áreas 

de influência do Complexo Fotovoltaico, incluindo áreas que serão diretamente 

impactadas e indiretamente impactadas a fim de compará-las com a situação 

próxima aos locais sob interferência das obras.  
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Metodologia 

Neste Subprograma serão monitorados os componentes faunísticos 

compreendidos através dos seguintes parâmetros: riqueza específica; 

frequência de ocorrência, abundância numérica, expressa como o número de 

espécimes observados em cada dia de amostragem, incluindo seus dados 

biológicos, ecológicos e sanitários; ocorrência de espécies endêmicas, 

ameaçadas de extinção ou raras da fauna. 

Os parâmetros medidos serão expressos em valores absolutos e/ou relativos 

(%), tendo como base o mês da amostragem. 

A seguir estão descritas as metodologias e o esforço amostral a ser aplicado 

para cada grupo monitorado em cada campanha. 

• Atividades Específicas para Avifauna 

O método que deverá ser aplicado durante o monitoramento será a Lista “n”. 

o Listas de MacKinnon – Lista “n” 

Um método importante para censo de aves são as listas de “n” espécies, mais 

conhecidas no Brasil por listas de MacKinnon (Mackinnon & Phillips 1993, Ribon 

2010). Trata-se de uma metodologia na qual o esforço amostral baseia-se em 

número de observações, e não tempo ou área (como no caso dos pontos de 

escuta). Esse método consiste em o observador seguir por uma transecção e 

anotar as espécies vistas e/ou ouvidas em sequência até o número de 10 

espécies.  

O registro das aves será visual, com auxílio de binóculos, e auditivo, por cinco 

dias consecutivos. O esforço deve ser direcionado para a amostragem nas áreas 

de influência do empreendimento, se possível em áreas com influência aluvial 

(se houver), florestas e locais de aves congregatórias 
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o Captura com Redes de Neblina 

Redes de neblina, como método de captura, é o mais eficiente e prático para o 

estudo de aves dentre os outros métodos disponíveis. Contudo, vieses deste 

método na amostragem de comunidades de aves devem ser considerados, pois 

as taxas de captura são diretamente influenciadas pelos padrões de distribuição 

temporal e espacial das espécies. Todavia, o método é bastante eficaz para a 

amostragem de espécies de difícil observação, principalmente as de sub-

bosque, com destaque para os Passeriformes. 

Em cada ponto amostral serão instalados 80 m de rede de neblina, cobrindo, a 

partir do nível do solo, dois metros e meio de altura, totalizando 200 m² de área 

amostrada por ponto amostral, instaladas de forma conjugada. As redes 

permanecerão abertas no período da manhã (05:30 às 09:30), sendo conferidas 

a cada 30 minutos, evitando assim que as aves capturadas fiquem expostas às 

intempéries do local. Com este método, será amostrado um ponto por dia (4 h 

de esforço), totalizando 12 h de esforço amostral total. Desta forma, o esforço 

amostral por ponto deverá ser de 800 h*m² (80 m de comprimento x 2,5 m de 

altura x 4 horas), somando 2400 h*m² no total por campanha (considerando o 

total de 3 pontos de monitoramento).  

o Buscas ativas por carcaças 

As buscas ativas consistem na procura ativa de carcaças de aves que vieram a 

óbito por colisão ou eletrocussão e que se encontrem ao longo da base das 

placas solares instaladas. Essa metodologia deverá ser desenvolvida 

principalmente durante a etapa de operação do empreendimento. 

Os espécimes mortos encontrados deverão ser identificados até o nível de 

espécie (quando possível). A distância para a base e a direção do local da 

carcaça devem ser estimadas e registradas. Esse procedimento será capaz de 

identificar e quantificar os impactos causados pelo empreendimento.  
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• Atividades Específicas para Quiropterofauna  

A quiropterofauna será amostrada com a combinação dos seguintes métodos: 

monitoramento acústico, capturas com redes de neblina e busca ativa por 

abrigos. 

o Monitoramento Acústico 

O monitoramento acústico passivo será realizado nos três pontos fixos de 

amostragem, devendo estes serem representativos dos tipos de hábitat 

presentes na área. Cada ponto será monitorado por uma noite (12 h), totalizando 

36 h de monitoramento passivo na área do Complexo Fotovoltaico. As coletas 

serão realizadas do crepúsculo ao amanhecer (12 horas). Os gravadores 

acústicos (Song Meter) serão instalados nos pontos amostrais determinados 

para o monitoramento do grupo, a uma altura de aproximadamente 3 m do solo. 

o Capturas com Redes-de-neblinas 

Nas três unidades amostrais previamente selecionadas serão instalados 

aproximadamente 80 metros de rede de neblina, cobrindo, a partir do nível do 

solo, dois metros e meio de altura, totalizando 200 m² de área amostrada por 

noite, sendo uma noite em cada ponto amostral, somando assim 600 m². As 

redes serão instaladas de forma conjugada, dando preferência para trilhas pré-

existentes e em pontos próximos de corpos d’água quando possível, levando em 

consideração algumas características ambientais como proximidade a árvores 

em frutificação, rotas de voo, saídas de abrigos, permanecendo abertas das 

18:00 às 23:00 h, totalizando assim 15 h de amostragem (5 h por ponto).  

Cada ponto será amostrado por duas noites, de maneira intercalada, uma vez 

que o sucesso de captura diminui em consequência do aprendizado dos 

morcegos em relação à posição exata das redes (Kunz & Brock, 1975). 

o Buscas ativas por abrigos e sítios importantes para os morcegos 
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Serão realizadas buscas ativas para localização de abrigos diurnos e sítios de 

reprodução usados pelas espécies de morcegos próximos das áreas de 

intervenção. Locais que eventualmente servem de abrigo para colônias de 

morcegos serão priorizados nas buscas, como cavernas, fendas e cavidades em 

afloramentos rochosos, pontes de estradas, casas abandonadas, além de 

troncos e folhas no interior da vegetação. 

Distribuição de Responsabilidades 

A execução do Subprograma de Monitoramento da Fauna Alada é de 

responsabilidade do empreendedor, que deverá contratar uma empresa, ou 

profissionais especializados na área. 

Interface com outros Programas 

O Subprograma de Monitoramento da Fauna Alada apresenta relação direta 

com:  

• Subprograma de Resgate e Manejo da Fauna; 

• Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre; 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Programa de Comunicação Social; 

• Plano de Gestão Ambiental. 

Cronograma  

O Subprograma de Monitoramento da Fauna Alada deverá ser desenvolvido com 

a periodicidade trimestral ao longo de toda a fase de implantação, sendo uma 

campanha antes do início da implantação do empreendimento para 

levantamento da fauna local.  

Na operação poderá ser desenvolvido semestralmente pelos primeiros 2 anos. 

A eventual necessidade de continuidade das atividades de monitoramento 

poderá ocorrer em função dos resultados obtidos no decorrer do Subprograma. 
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2.10. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

Introdução 

A instalação do Complexo implicará na construção de estruturas provisórias, tais 

como o canteiro de obras e áreas de estocagem, as quais, acarretarão a 

modificação da paisagem e implicarão na remoção da vegetação e 

movimentação de solo. Após a conclusão da instalação do empreendimento, 

esses espaços não serão mais úteis às obras e não sofrerão mais intervenções, 

podendo ser, assim, desmobilizados.  

Diante do exposto, a recuperação ambiental das áreas que serão impactadas 

pela implantação do empreendimento é obrigatória após a finalização das obras, 

necessária e de fundamental importância para evitar que sejam instalados 

processos erosivos, possibilitando a retomada de uso das áreas afetadas. 

Implica que uma condição estável será obtida em conformidade com os valores 

ambientais, estáticos e sociais da circunvizinhança (EMBRAPA, 2008).  

Justificativa 

Este Plano se justifica pela necessidade de prevenir a instalação ou 

intensificação de processos erosivos e recuperar áreas que poderão ser 

degradadas com a implantação do Empreendimento, reintegrando habitats e 

paisagens degradadas, potencializando assim a utilização dos recursos do solo, 

dos recursos hídricos, da flora e da fauna associada. 

Objetivos 

Este Plano tem como objetivo nortear a recuperação da área impactada pela 

implantação do Complexo Fotovoltaico, fornecendo elementos técnicos para que 

possa ser garantida a plena recuperação ambiental das áreas afetadas. 
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Público-alvo 

O presente Plano tem como público-alvo os trabalhadores envolvidos na sua 

execução, bem como das equipes de execução das obras de implantação do 

empreendimento (equipes de engenharia). 

Metodologia 

A proposta metodológica baseou-se na sobreposição das informações do 

Empreendimento, tais como intervenções permanentes ou temporárias e uso e 

ocupação do solo na área intervencionada e aquelas circunvizinhas. A 

caracterização da vegetação e da ocupação do solo está sendo apresentada 

neste Relatório e será apresentada no Relatório Ambiental Florestal (RAF), 

assim como características edáficas e climáticas da região, no qual permitirão 

definir as estratégias, nas quais estão resumidas logo abaixo. 

Várias deverão ser as técnicas que envolverão a recuperação das áreas 

degradadas, englobando desde a fase preventiva, com a implantação de 

medidas capazes de mitigar os impactos advindos das atividades de implantação 

do Complexo, até a fase de recuperação das áreas efetivamente degradadas. 

A metodologia indicada para a recuperação das áreas degradadas deve prever 

que, antes mesmo da formação de qualquer processo degradante, sejam 

providenciadas algumas ações, descrevendo todas as atividades necessárias 

até a recuperação das áreas degradadas pelo Empreendimento. Entre os 

procedimentos necessários estão: 

 Elaboração do Plano de Trabalho 

 Preparo da Área 

• Descompactação do solo 

• Dispositivos de drenagem 

• Controle dos Processos Erosivos 
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• Regularização topográfica 

• Remoção de estruturas, equipamentos e resíduos 

 Atividades para Recuperação 

• Isolamento da Área 

• Listagem de Espécies a serem plantadas 

• Recomposição de Taludes 

• Adubação do Solo 

• Irrigação 

• Manutenção e Monitoramento 

Distribuição de Responsabilidades 

Será de responsabilidade da empresa contratada para a execução do Plano, 

com apoio da construtora, principalmente nas intervenções físicas, a 

recuperação das áreas afetadas pelo empreendimento conforme as diretrizes 

estabelecidas neste Plano. A fiscalização dos procedimentos conforme proposto 

no será de responsabilidade do empreendedor por meio da sua equipe de 

Supervisão Ambiental. 

Interface com outros Programas 

A execução deste programa deverá ser feita em consonância com os seguintes 

Programas:  

• Plano de Gestão Ambiental; 

• Subprograma de Controle dos Processos Erosivos; 

• Programa de Controle de Desmatamento Racional. 

Cronograma 

O cronograma físico do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas deverá 

ocorrer durante toda a fase de implantação do empreendimento e perdurar por 
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02 (dois) anos após a sua operação com o monitoramento das ações 

executadas. 

2.11. PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO  

Introdução  

Este programa visa cumprir a necessidade de salvaguardar através do resgate 

de sítios históricos e arqueológicos expostos durante a fase de implantação do 

Complexo Fotovoltaico. 

Em atendimento a legislação ambiental em vigor, será apresentado um plano de 

proteção ao patrimônio arqueológico e histórico, considerando-se uma 

possibilidade de achados arqueológicos ou paleontológicos, necessitando para 

tanto que sejam realizados estudos específicos, com levantamento detalhado 

para elaboração de Diagnóstico o qual deve ser elaborado por profissionais 

especialistas em arqueologia. 

Justificativas 

O Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico justifica-se dentro da 

questão de que os achados que são testemunhos materiais de herança cultural 

das gerações pré-históricas e/ou históricas, e dos seres que habitam uma região 

em épocas remotas, estão protegidos pela legislação federal. Assim todos os 

cuidados com sua conservação são indispensáveis e se dão em benefício futuro 

do conhecimento sobre a evolução humana. 

Objetivos 

Este Plano tem como objetivo salvaguardar através do resgate de sítios 

arqueológicos expostos durante a fase de implantação da UFV Lagoa. 
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Público-alvo 

Para a grande maioria dos trabalhadores, que não tem conhecimento sobre o 

que venha a ser patrimônio histórico, arqueológico e/ou paleontológico torna -se 

uma incógnita diferenciar o que seria de importância ou não do ponto de vista 

científico. Na maioria dos casos não há conhecimento pretérito de tais assuntos, 

e somente a presença de ossos, costuma servir como referência de identificação 

desse patrimônio durante escavações ou manejo de materiais terrosos. 

Visando dirimir esta questão é que se propõe a apresentação de uma 

explanação sobre o assunto, a qual deverá acontecer antecedendo às obras de 

implantação 

Metodologia 

Durante a fase de implantação da referida UFV, deverão ser tomadas algumas 

medidas a fim de possibilitar a melhor execução do plano para identificação de 

sítios históricos e arqueológicos, tais como: 

• Quando da possível identificação e localização de achados 

no curso das escavações, os trabalhos no local deverão ser 

imediatamente suspensos. 

• A construtora responsável deverá informar imediatamente 

ao empreendedor, para que este possa tomar as devidas 

providências. 

• A ocorrência de achado arqueológico deverá ser 

comunicada ao IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, devendo ser feita imediatamente por telefone, fax ou e-

mail e posteriormente através de ofício. O órgão deverá enviar um 

técnico ao local para identificação dos achados e definição dos 

procedimentos dos trabalhos. 
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• A ocorrência de achados paleontológicos deverá ser 

comunicada diretamente ao DNPM - Departamento Nacional da 

Produção Mineral, imediatamente através de telefone, fax ou e-

mail, e posteriormente através de ofício. O órgão deverá enviar um 

técnico ao local para identificação dos achados e definição dos 

procedimentos dos trabalhos. O local deve ser imediatamente 

isolado com fita de polietileno sinalizadora até a visita de um 

especialista das instituições cabíveis (IPHAN ou DNPM). 

• O local deve ser georreferenciado e demarcado no mapa 

topográfico de detalhe da área do projeto ou no Mapa de 

Zoneamento Geoambiental. A referência cartográfica do local 

deverá ser feita com GPS de precisão. 

Distribuição de Responsabilidades 

A execução do programa para ia gestão do patrimônio arqueológico deverá ficar 

a cargo da gerência do empreendimento, que deverá dispor de técnicos 

qualificados a realizar tais atividades, ou podendo ainda contratar serviços 

especializados de terceiros para sua execução, estando a execução deste 

programa sujeita a fiscalização dos órgãos competentes. 

Interface com outros Programas 

O Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico do Complexo Fotovoltaico 

Lagoa possui relação direta com os seguintes Programas: 

• Plano de Gestão Ambiental; 

• Programa de Controle Ambiental; 

• Programa de Educação Ambiental. 
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Cronograma 

O cronograma físico do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico deverá 

ocorrer durante toda a fase de implantação do empreendimento. 
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