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Número dos processos junto a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA). 
 

UFV CNPJ 
Nº DO PROCESSO 
LICENÇA PRÉVIA 

Nº DO PROCESSO 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

Rio Alto STL I Geração de Energia SPE LTDA 40.585.991/0001-36 2021-001765/TEC/LP-3448 2021-003631/TEC/LI-7834 

Rio Alto STL II Geração de Energia SPE LTDA 40.586.002/0001-29 2021-001764//TEC/LP-3447 2021-008401/TEC/LI-8157 

Rio Alto STL III Geração de Energia SPE LTDA 40.586.027/0001-22 2021-001763/TEC/LP-3446 2021-008411/TEC/LI-8165 

Rio Alto STL IV Geração de Energia SPE LTDA 40.586.043/0001-15 2021-001762/TEC/LP-3445 2021-008409/TEC/LI-8163 

Rio Alto STL V Geração de Energia SPE LTDA 40.790.472/0001-00 2021-001796/TEC/LP-3452 2021-008410/TEC/LI-8164 

Rio Alto STL VI Geração de Energia SPE LTDA 40.586.566/0001-61 2021-001761/TEC/LP-3444 2021-008408/TEC/LI-8162 

Rio Alto STL VII Geração de Energia SPE LTDA 40.586.619/0001-44 2021-001759/TEC/LP-3443 2021-008416/TEC/LI-8166 

Rio Alto STL VIII Geração de Energia SPE LTDA 40.586.796/0001-20 2021-001757/TEC/LP-3441 2021-008406/TEC/LI-8161 

Rio Alto STL IX Geração de Energia SPE LTDA 40.586.767/0001-69 2021-001758/TEC/LP-3442 2021-008405/TEC/LI-8160 

Rio Alto STL X Geração de Energia SPE LTDA 40.586.838/0001-23 2021-001747/TEC/LP-3433 2021-008403/TEC/LI-8159 

Rio Alto STL XI Geração de Energia SPE LTDA 40.587.022/0001-14 2021-001768/TEC/LP-3450 Fase II 

Rio Alto STL XII Geração de Energia SPE LTDA 40.586.983/0001-04 2021-001767/TEC/LP-3449 2021-008402/TEC/LI-8158 

Rio Alto STL XIII Geração de Energia SPE LTDA 40.587.043/0001-30 2021-001769/TEC/LP-3451 2021-008400/TEC/LI-8165 

Rio Alto STL XIV Geração de Energia SPE LTDA 40.587.055/0001-64 2021-001753/TEC/LP-3438 Fase II 

Rio Alto STL XV Geração de Energia SPE LTDA 40.656.404/0001-52 2021-001754/TEC/LP-3439 Fase III 

Rio Alto STL XVI Geração de Energia SPE LTDA 40.656.490/0001-01 2021-001755/TEC/LP-3440 Fase III 

Rio Alto STL XVII Geração de Energia SPE LTDA 40.656.553/0001-11 2021-001751/TEC/LP-3437 Fase III 

Rio Alto STL XVIII Geração de Energia SPE LTDA 40.656.651/0001-59 2021-001750/TEC/LP-3436 Fase III 

Rio Alto STL XIX Geração de Energia SPE LTDA 40.656.713/0001-22 2021-001746/TEC/LP-3432 Fase III 

Rio Alto STL XX Geração de Energia SPE LTDA 40.656.808/0001-46 2021-001749/TEC/LP-3435 Fase III 

Rio Alto STL XXI Geração de Energia SPE LTDA 40.656.881/0001-18 2021-001748/TEC/LP-3434 Fase III 



COMPLEXO SOLAR SANTA LUZIA 

 

 

11 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esta sessão tem por objetivo a descrição das medidas e programas 

ambientais propostos no prognóstico ambiental, com o foco na prevenção, 

minimização e/ou potencialização dos impactos que podem acontecer em 

decorrência da implantação do Complexo Solar Santa Luzia 

Os Planos e Programas Ambientais são ferramentas de gestão ambiental 

que contribuem para a minimização das alterações da qualidade do sistema 

ambiental nas áreas de influência do empreendimento. Garantindo o 

cumprimento de determinações da legislação vigente no âmbito municipal, 

estadual e nacional, como também possuindo capacidade de adaptação às 

condicionantes de licença que o órgão ambiental estadual possa instituir. 

Destaca-se que o desenvolvimento destes programas toma como base as 

diretrizes definidas no Termo de Referência da Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), órgão responsável pelo 

licenciamento ambiental do empreendimento. 

Os Programas Ambientais que serão apresentados nesta seção 

contemplam todas as medidas apontadas no prognóstico ambiental, e visam 

atenuar ou prevenir os potenciais impactos negativos associados ao 

empreendimento, como também a potencialização dos impactos positivos. Estes 

foram desenvolvidos para as etapas de planejamento, instalação, operação e 

descomissionamento, e visam a interação com os elementos dos meios físico, 

biótico e socioeconômico. Permitindo a adaptabilidade dos programas durante 

as fases do empreendimento. 

De modo geral os Programas Ambientais têm como objetivo: 

• Garantir a implementação e cumprimento das condicionantes e 

demais exigências associadas ao licenciamento ambiental; 

• Assegurar o desenvolvimento das atividades em conformidade com 

a legislação municipal, estadual e federal; 

• Desenvolvimento e implementação de procedimentos e instruções 

de trabalho para os processos e atividades a serem executadas; 
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• Monitorar o status das condições ambientais nas áreas de influência 

e de eventuais elementos de interferência; 

• Auxiliar o empreendedor e empresas contratadas para construção 

no atendimento a emergências, sejam essas associadas a riscos ou 

impactos ambientais; 

• Realizar o monitoramento periódico do desempenho ambiental do 

empreendimento; 

• Assegurar relacionamento saudável com a comunidade presente 

nas áreas de influência. 

 
1.1 Programas que compõe o PBA 

 

Os programas que compõem o PBA foram definidos de acordo com os 

impactos identificados e caracterizados, suas medidas preventivas, corretivas ou 

potencializadoras e o Termo de Referência definido pela SUDEMA. Desta forma 

os programas são: 

 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - (PGRS) 

• Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas - (PGEA) 

• Programa de Monitoramento, Resgate e Realocação de Fauna - 

(PMRRF) 

• Programa de Manejo da Flora - (PMF) 

• Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços - (PCMOS) 

• Programa de Educação Ambiental - (PEA) 

• Programa de Comunicação Social - (PCS) 

• Programa de Gerenciamento de Ruídos e Vibrações - (PGRV) 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

subterrâneas - (PMQASS) 

• Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes - (PMQE) 

• Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos - (PMPE) 

• Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras - (PGAO) 



COMPLEXO SOLAR SANTA LUZIA 

 

 

13 

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - (PRAD) 

• Programa de Monitoramento Climatológico – (PMC) 

• Programa de Gestão dos Bens Culturais – (PGBC) 

• Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico – (PGPA) 

 
1.2 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - (PGRS) 

 
1.2.1 Introdução 

 
Resíduos sólidos são definidos pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT em sua NBR 10004 de 2004 como resíduos em estados sólidos 

e semissólidos, resultantes de atividades industriais, domésticas, hospitalares, 

comerciais, agrícolas, e oriunda de serviços de varrição. Incluindo-se nesta 

compreensão os lodos advindos de sistemas de tratamento de água, gerados 

em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 

técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível 

(ABNT, 2004). 

Em consonância ao definido pela ABNT, a Lei 12.305 de 2 de agosto de 

2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, define resíduos sólidos 

como: 

(...) material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, 
se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido 
ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 
técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível (Art.3, inciso XVI, BRASIL, 2010). 

 

A definição de um programa que vise a gestão adequada dos resíduos 

sólidos é essencial para a prevenção e/ou mitigação dos impactos ambientais. 

Para tal, o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, será desenvolvido 

tomando como base sua caracterização enquanto instrumento da Lei 

12.305/2010. 
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Os resíduos que serão possivelmente gerados com a implementação do 

empreendimento são os mais diversos, desde resíduos domésticos como papel 

e resíduos orgânicos, até resíduos associados a manutenção das máquinas, 

como é caso do óleo, ou resíduos associados as atividades de construção como 

madeira, cimento, entulhos etc. 

 

1.2.2 Objetivos 

 

O principal objetivo do Programa é buscar a minimização na geração de 

resíduos, e que os resíduos gerados sejam devidamente geridos, coletados, 

tratados (quando aplicável), acondicionados, transportados e destinados. De 

forma que os impactos ambientais potencialmente ocasionados pela má gestão 

dos resíduos sejam evitados ou minimizados. 

O programa além de buscar a minimização, procura orientar e assegurar 

o manejo adequado dos resíduos, sua quantificação e qualificação, incentivar a 

coleta seletiva, conscientizar os colaboradores quanto a gestão adequada dos 

resíduos e atender a legislação ambiental vigente. 

 

1.2.3 Metas 

 

Para assegurar o cumprimento dos objetivos definidos para o Programa, 

são apresentadas as seguintes metas: 

 

• Adoção de medidas que visem a diminuição da geração de resíduos; 

• Coleta de todos os resíduos gerados em decorrência da execução 

das atividades associadas a todas as etapas do empreendimento; 

• Adoção e promoção de medidas que busquem a reutilização ou a 

reciclagem dos resíduos gerados, sempre que possível; 

• Realizar os devidos treinamentos junto aos colaboradores, de forma 

a viabilizar a execução deste programa; 
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• Atendimento de todos os requisitos legais em vigência e aplicáveis 

ao empreendimento; 

• Adoção de medidas que visem mitigar os potenciais impactos 

associados a gestão dos resíduos sólidos; 

• Assegurar o acondicionamento, o manejo e o transporte adequado 

dos resíduos; 

• Assegurar a disposição final adequada aos resíduos. 

 

 
1.2.4 Requisitos Legais 

 

• Lei Federal Nº 12.305/2010: Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; 

• Lei N° 9.966/ 2000: Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, 

• Decreto N° 7.404/2010: Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto 

de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o 

Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o 

Comitê Orientador para a implantação dos Sistemas de Logística 

Reversa, e dá outras providências; 

• Resolução CONAMA Nº 307/2002: Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

• Resolução CONAMA Nº 401/2008: Estabelece critérios e padrões 

para o gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e 

baterias; 

• Resolução CONAMA Nº 275/2001: Estabelece código de cores para 

diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva; 

• Lei Estadual Nº 9.293/2010: Institui o Programa de Beneficiamento 

de Associações e Cooperativas dos Catadores de Materiais 

Recicláveis da Paraíba; 
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• ABNT NBR 10.004/2004: Classifica os resíduos sólidos quanto aos 

seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que 

possam ser gerenciados adequadamente; 

• ABNT NBR 10.007/2004: fixa os requisitos exigíveis para 

amostragem de resíduos sólidos; 

• ABNT NBR 15112:2004: Resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos –Áreas de transbordo e triagem –Diretrizes para projeto, 

implantação e operação; 

• ABNT NBR 15113:2004: Resíduos sólidos da construção civil e 

resíduos inertes –Aterros –Diretrizes para projeto, implantação e 

operação; 

• ABNT NBR 15114:2004: Resíduos sólidos da construção civil –

Áreas de reciclagem –Diretrizes para projeto, implantação e 

operação; 

• ABNT NBR 7500/2017: Identificação para o transporte terrestre, 

manuseio, movimentação e armazenamento de produtos; 

• ABNT NBR 11174/1990: Armazenamento de resíduos classe II-A 

(não inertes) e II-B (inertes) –Procedimento; 

• ABNT NBR 13221/2017: Transporte terrestre de resíduos. 

 
1.2.5 Procedimentos metodológicos 

 

Tendo em vista a necessidade de cumprimento dos objetivos propostos 

neste programa, serão adotados procedimento metodológicos que visem 

orientar o diagnóstico dos resíduos, sua coleta, segregação, acondicionamento, 

transporte interno e externo e destinação final. 

 

Diagnóstico dos resíduos 
 

O diagnóstico dos resíduos é a primeira etapa do processo de gestão, 

onde os resíduos gerados serão devidamente identificados, classificados e 

enquadrados de acordo com a legislação pertinente. 
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De modo geral a classificação dos resíduos ocorre de acordo com a NBR 

10004:2004, em 2 grupos – Classe I Perigosos e Classe II Não perigosos (Classe 

II A Não inertes e Classe II B Inertes). 

 

• Resíduos Classe I – Perigosos: apresentam características que 

lhe atribuem o grau de periculosidade em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, podendo 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Estes 

resíduos apresentam ao menos uma das seguintes características: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade; 

• Resíduos Classe II – Não perigosos: são divididos em Classe II A 

Não inertes e Classe II B Inertes: 

• Resíduos Classe II A Não inertes: não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe 

II B - Inertes. Podendo apresentar propriedades como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

• Resíduos Classe II B Inertes: resíduos que, quando amostrados de 

uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e 

submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 

desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, 

não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, 

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

 

Em paralelo a classificação dos resíduos quanto a NBR 10004:2004, os 

resíduos associados as atividades de construção civil, responsável pela geração 

do maior montante de resíduos pelo empreendimento, devem ser classificados 

e devidamente manejados conforme o preconizado na Resolução CONAMA n° 

307/2002, que os classifica como: 
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• Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis tais como: 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 e concreto, de processo de 

fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

• Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 

• Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a 

sua reciclagem ou recuperação;  

• Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 

contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, 

reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 

outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que 

contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

 

Segregação, Coleta e Acondicionamento dos Resíduos 

 

As etapas de coleta, segregação e acondicionamento dos resíduos estão 

diretamente associadas ao seu diagnóstico, visto que por meio da compreensão 

das características básicas dos resíduos é possível orientar a execução das 

etapas seguintes de forma segura e com minimização dos impactos ao meio 

ambiente. 

A segregação dos resíduos visa realizar a sua coleta de forma separada, 

com base em suas caraterísticas e classificações, tomando como referência para 

tal a NBR 10004:2004 e as Resoluções CONAMA n° 307/2002 e CONAMA nº 

275/2001, a fim de se realizar a coleta seletiva de acordo com os pré-requisitos 

legais e de forma otimizada.  
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Nesta perspectiva, a CONAMA no 275/01 versa sobre o código de cores 

vinculados a cada tipo de resíduo, e necessários para implementação da coleta 

seletiva. Este código de cores pode ser observado no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Sistema para coleta seletiva. 

COR TIPO DE RESÍDUO 

Azul Papel / Papelão 

Vermelho Plástico 

Verde Vidro 

Amarelo Metal 

Preto Madeira 

Laranja Resíduos perigosos 

Branco Resíduos ambulatoriais, sépticos e biológicos 

Roxo Lixo radioativo 

Marrom Resíduo orgânico 

Cinza 
Lixo não reciclável, contaminado, não passível de 

separação 

Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA no 275/2001. 

 

A segregação dos resíduos com referência no definido pelos preceitos 

da coleta seletiva será feita pelo gerador na fonte, ou em áreas de 

acondicionamento próximas. Os recipientes para a segregação e 

acondicionamento dos resíduos serão adotados com base no sistema de cores 

e considerando a quantidade de resíduos gerados por setor, podendo seguir os 

exemplos apresentados nas Figuras 1 e 2. 
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Figura 1- Exemplo de containers para coleta seletiva 

 
Fonte: Google Imagens (2020): 

https://imageswscdn.plataformawebstore.com.br//files/4803/MED_contentor-de-lixo-700-litros-
133201.jpg 

 
Figura 2- Exemplo de lixeiras para coleta seletiva 

 
Fonte: Google Imagens (2020): 

https://www.vidaeacao.com.br/wp-content/uploads/2019/06/coleta-seletiva-de-lixo.jpg  

 

A escolha dos recipientes que serão utilizados para o acondicionamento 

correto dos resíduos deverá levar em consideração características como 

revestimento, estanqueidade, dimensões apropriadas para a quantidade de 

resíduos gerados e atendimento das normas de segregação por cores. Devendo 

tais recipientes serem constantemente averiguados para análise de sua 
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integridade, manutenção de suas condições de higiene, e uso apropriado 

conforme o preconizado na definição do processo de coleta seletiva. 

Considerando que os resíduos não serão transportados diariamente para 

seu destino, será definido áreas para acondicionamento temporário destes, 

desta forma haverá a construção de baias que devem apresentar idealmente um 

piso impermeável, cobertura e isolamento lateral a fim de se minimizar a 

possibilidade de contato dos resíduos com o solo, ou de ser afetado pela 

ocorrência das chuvas, e ainda limitando a acesso de vetores. Nas baias, 

deverão ser colocados contêineres de grande porte para o acondicionamento 

adequado de cada dos resíduos. Para a definição do número de baias e de 

contêineres a serem implementados serão tomados como referência o montante 

de cada resíduo gerado. 

A realização da coleta dos resíduos será realizada com base nos 

procedimentos que regrem este processo, de forma a padronizá-lo, com 

definição de horários, rotas a serem seguidas, checklist de equipamentos 

necessários para a execução da coleta. Podendo-se definir uma rota ou horário 

diferente para a coleta de recicláveis e não recicláveis, minimizando a 

possibilidade de mistura destes.  

Durante a coleta é primordial garantir a segurança e bem-estar dos 

colaboradores responsáveis por estas atividades. Nesse sentido com foco na 

minimização de adversidades para os trabalhadores, é essencial o uso 

adequado de equipamentos de proteção individual – EPIs, e o treinamento 

destes colaboradores quanto a procedimentos que visem a otimização de suas 

atividades com o máximo de segurança, e atendimento dos procedimentos para 

a coleta seletiva. 

 
Transporte interno, externo e destinação final 
 

O transporte interno de resíduos irá ocorrer conforme os procedimentos 

desenvolvidos para o processo de coleta, onde se define a rota e os horários de 

coleta. De forma que os resíduos gerados nas frentes de trabalho sejam 

encaminhados para as baias de acondicionamento, instaladas próximo ao 
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canteiro de obras e com facilidade de acesso para depósito e retirada dos 

resíduos.  

O transporte externo dos resíduos visa removê-los da área do 

empreendimento e destiná-los a unidade de tratamento ou de disposição final, 

sendo realizada conforme o exigido na legislação vigente.  

Desta forma, o transporte externo dos resíduos será realizado por uma 

empresa contratada responsável pela destinação final, na qual atenderá os 

requisitos legais definidos na NBR 13221:2017, e do seu devido licenciamento 

junto aos órgãos competentes. Ademais, o transporte de resíduos perigosos será 

realizado conforme o preconizado no Decreto Federal nº 96.044/88, na Portaria 

nº 204/97 do Ministério dos Transportes, e na Resolução da ANTT nº 701/04. 

Para o monitoramento do transporte dos resíduos, serão gerados 

Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), visto que neste documento estão 

contidas informações a respeito do gerador do resíduo, os responsáveis por seu 

transporte, e o destino final, além de detalhes quanto ao tipo e quantificação do 

resíduo. 

A destinação final dos resíduos deverá ser feita como estabelecido na 

legislação, buscando sempre que possível a priorização do reuso e reciclagem 

no próprio canteiro de obras. Ademais, será priorizado firmar convênios junto a 

cooperativas de catadores locais ou de empresas de reciclagem da região para 

onde os resíduos com este potencial serão destinados. 

Os resíduos que apresentarem características que limitem o seu reuso ou 

reciclagem, ou que apresentem características de periculosidade, ou 

necessidade de tratamento mais criterioso serão destinados de acordo com a 

sua legislação específica, sempre com o foco na garantia da manutenção da 

qualidade ambiental e na saúde e bem-estar da população.  

 
1.2.6 Indicadores de efetividade 

 

A fim de avaliar o atendimento das metas e por consequência objetivos 

da execução deste programa, considera-se os seguintes indicadores: 
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• Análise do percentual de colaboradores devidamente treinados 

quanto ao tema e do número de capacitações realizadas; 

• Número mensal de ocorrências registradas e que se relacionam a 

adversidades observadas na separação, manuseio, transporte ou 

destinação dos resíduos; 

• Quantificação dos resíduos gerados, coletados, tratados (quando 

aplicável), reciclados, reutilizados, acondicionados, transportados e 

destinados; 

• Elaboração de relatórios de automonitoramento. 

 

1.2.7 Público-alvo 

 

O Programa aplica-se a todas as frentes de trabalho associadas a 

implementação e funcionamento do empreendimento, sejam elas próprias ou 

terceirizadas. 

 

1.2.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.2.9 Inter-relação com outros programas 

 

O Programa relaciona-se com Programa de Gerenciamento Ambiental 

das Obras (PGAO), o Programa do Monitoramento dos Processos Erosivos 

(PMPE) e o Programa de Educação Ambiental (PEA). 
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1.3 Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas - (PGEA) 

 

1.3.1 Introdução 

 

A emissão de poluentes capazes de gerar alterações na qualidade do ar 

é um ponto que necessita de atenção e adoção de medidas que visem sua 

minimização de forma expressiva, considerando que estes poluentes são 

capazes de gerar alterações na qualidade ambiental, bem como afetar a saúde 

e o bem-estar da população e trabalhadores. 

A definição do que são poluentes atmosféricos é dada pela Resolução 

CONAMA 491 de 19 de novembro de 2018, que dispõe sobre padrões de 

qualidade do ar. Poluente atmosférico é caracterizado nessa Resolução como: 

Qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou 
outras características, que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou 
nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos 
materiais, à fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 
propriedade ou às atividades normais da comunidade (Resolução 
CONAMA Nº 491/2018). 

 

A mesma resolução ainda define o seguinte conceito para padrão de 

qualidade do ar. 

Um dos instrumentos de gestão da qualidade do ar, determinado como 

valor de concentração de um poluente específico na atmosfera, associado a um 

intervalo de tempo de exposição, para que o meio ambiente e a saúde da 

população sejam preservados em relação aos riscos de danos causados pela 

poluição atmosférica. 

Os potenciais alterações na qualidade do ar associadas a implementação 

do empreendimento estão vinculadas as etapas de instalação e 

descomissionamento, onde o poluente que possivelmente será mais expressivo 

são os materiais particulados, e em menor expressividade os gases poluentes 

emitidos pelas máquinas utilizadas.  

Com o potencial para afetar tanto o meio físico, quanto de forma indireta 

os meios biótico e socioeconômico, torna-se primordial a execução deste 

programa a fim de minimizar os potenciais impactos nos meios supraditos. 
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1.3.2 Objetivos 

 

O objetivo do Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas é 

a manutenção da qualidade do ar, por meio da adoção de medidas que visem o 

controle e a redução de fontes de poluição, bem como sua adaptação e 

adequação de forma a garantir que as emissões estejam dentro limites definidos 

em legislação. 

Ademais, o programa busca estabelecer medidas de acompanhamento 

constantes para assegurar a minimização dos impactos, e a geração de dados 

e laudos que atestem o funcionamento das medidas empregadas. 

 
1.3.3 Metas 

 

Para assegurar o cumprimento dos objetivos definidos para o Programa, 

esse apresenta como metas: 

 

• Adoção de medidas que visem a minimização das emissões de 

gases e material particulado; 

• Adoção de medidas que visem o controle das emissões de gases e 

material particulado; 

• Realizar os devidos treinamentos junto aos colaboradores, de forma 

a viabilizar a execução deste programa; 

• Atendimento de todos os requisitos legais em vigência e aplicáveis 

ao empreendimento. 

 
1.3.4 Requisitos Legais 

 

• Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências; 
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• Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998: Institui a Lei de 

Crimes Ambientais; 

• Portaria Ministerial N° 100/1980/MINTER: estabelece padrões para 

a emissão de fumaça por veículos movidos a óleo diesel; 

• Resolução CONAMA nº 05, de 15 de junho de 1989: Dispõe sobre o 

Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar (PRONAR). 

Complementada pelas Resoluções nº 03, de 1990, nº 08, de 1990, 

e nº 436, de 2011 e a Resolução n° 491/18 revoga os itens 2.2.1 e 

2.3; 

• Resolução CONAMA Nº 18 de 1986: institui o Programa de Controle 

da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE; 

• Resolução CONAMA Nº 05 de 1989: institui o Programa Nacional da 

Qualidade do Ar – PRONAR; 

• Resolução CONAMA Nº 03 de 1990: dispõe sobre a qualidade do ar 

(definições e padrões); 

• Resolução CONAMA Nº 08 de 1990: estabelece limites máximos de 

emissão de poluentes do ar para fontes fixas; 

• Resolução CONAMA Nº 08 de 1993: dispõe sobre os limites 

máximos de emissão de poluentes de veículos pesados, 

compatibilizando-os com os limites de emissão de ruído; 

• Resolução CONAMA Nº 382/06: estabelece os limites máximos de 

emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas; 

• Resolução CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 2018: dispõe 

sobre os padrões de qualidade do ar; 

• Resolução CONTRAN Nº 510/77: dispõe sobre a circulação e 

fiscalização de veículos automotores diesel; 

• ABNT NBR 6016/78: normatiza a determinação do grau de 

enegrecimento da fumaça emitida por veículos rodoviários 

automotores com motor diesel, utilizando a escala de Ringelmann 

reduzida; 
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• ABNT NBR 6065/80: normatiza a determinação do grau de 

enegrecimento do gás de escapamento emitido por veículos 

equipados com motor diesel pelo método da aceleração livre; 

• ABNT NBR 7027/01: Veículos rodoviários automotores - Fumaça 

emitida por motor diesel - Determinação da opacidade ou do grau de 

enegrecimento em regime constante. 

 
Legislação Estadual 
 

• Lei Estadual nº 4.335, de 1981: Cria o Conselho de Proteção 

Ambiental – COPAM e dispõe sobre a prevenção e controle da 

poluição ambiental, estabelece normas disciplinadoras da espécie e 

dá outras providências. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto 

Estadual nº 13.798/00; 

• Decreto Estadual nº 21.120, de 2000 – Dispõe sobre a prevenção e 

controle da poluição ambiental, estabelece normas disciplinadoras 

da espécie e dá outras providências. 

 
1.3.5 Procedimentos metodológicos 

 

Para o atendimento das metas e objetivos propostos neste programa, 

serão adotados procedimentos para a identificação das fontes poluidoras, o 

monitoramento e a minimização das adversidades desencadeadas por estas. 

A princípio, as atividades que podem resultar na geração de poluentes 

capazes de alterar a qualidade do ar estão associadas ao processo de instalação 

e descomissionamento do empreendimento. Mais especificamente o tráfego de 

veículos de transporte e as máquinas para à execução de atividades como a 

terraplanagem, que podem apresentar como resultados a intensificação da 

geração de material particulado e gases poluentes, como já discutido na seção 

de prognóstico. 

Visto que já existe a definição das fontes com potencial para gerar 

alterações na qualidade do ar, é primordial o monitoramento da qualidade do ar 
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em conformidade com o definido na Resolução CONAMA nº 491, de 19 de 

novembro de 2018, bem como nas demais legislações aplicáveis. 

Nesse sentido, propõe-se a realização do monitoramento da fumaça preta 

emitida pelos veículos a serem utilizados na instalação do empreendimento, e o 

respectivo enquadramento no que foi definido na legislação aplicável. 

Da mesma forma, o monitoramento da emissão de Partículas Totais em 

Suspensão será realizado periodicamente, ao longo das áreas de influência do 

empreendimento, a fim de verificar o enquadramento destas emissões nos 

parâmetros preconizados na Resolução CONAMA nº 491/2018. 

No intuito de minimização das emissões os veículos passarão por 

manutenção periódica, e estarão sujeitos a controle de velocidade dentro do 

perímetro da obra. Ademais todos os veículos utilizados para o transporte de 

material terão suas caçambas cobertas com lonas, a fim de se minimizar o 

transporte de partículas. Outra medida a ser adotada no intuito de minimizar a 

propagação de partículas de poeira é a umectação controlada das vias. 

Como medida corretiva a eventual emissão de poluentes, será exigido e 

instruído a todos os colaboradores na área construtiva o uso dos EPIs de forma 

apropriada, resultando em minimização dos riscos à saúde.  

É pertinente destacar que as medidas aplicadas se atêm as etapas de 

instalação e descomissionamento, considerando que o empreendimento por sua 

natureza não apresenta potencial para geração de emissões atmosféricas. 

 

1.3.6 Indicadores de efetividade 

 

A fim de avaliar o atendimento das metas e por consequência objetivos 

da execução do programa, considera-se os seguintes indicadores: 

• Análise do percentual de colaboradores devidamente treinados 

quanto ao tema e do número de capacitações realizadas; 

• Número mensal de ocorrências registradas e que se relacionam a 

adversidades observadas a ocasionais emissões de poluentes fora 

dos parâmetros estabelecidos em lei; 
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• Realização de análises conforme os procedimentos definidos em lei; 

• Elaboração de relatórios de automonitoramento. 

 
1.3.7 Público-alvo 

 

O Programa aplica-se a todas as frentes de trabalho associadas a 

implementação e funcionamento do empreendimento, sejam elas próprias ou 

terceirizadas. 

 

1.3.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.3.9 Inter-relação com outros programas 

 
O Programa relaciona-se com Programa de Gerenciamento Ambiental 

das Obras (PGAO), o Programa do Monitoramento dos Processos Erosivos 

(PMPE) e o Programa de Educação Ambiental (PEA). 

 

1.4 Programa de Monitoramento, Resgate e Realocação de Fauna - 

(PMRRF) 

 
1.4.1 Introdução 

 

A implantação e operação do Complexo Solar Santa Luzia tem 

capacidade de impactar o ecossistema das áreas circunvizinhas ao 

empreendimento, em especial interferindo substancialmente sobre a fauna local. 

Em virtude disso, a execução do Programa de Monitoramento, Resgate e 

Realocação de Fauna (PMRRF) é de suma importância para atenuar os 

impactos sobre a biota. 

Essa relevância se dá pela capacidade que a aplicação de ações 

coordenadas de acompanhamento e intervenção possibilitam viabilizar 
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manutenção do bem-estar da fauna no transcorrer das fases e etapas do 

empreendimento, em que pese as etapas de limpeza de área e supressão 

vegetal. 

 

1.4.2 Objetivos 

 

Para este programa, considera-se como objetivo geral: 

• Executar ações de monitoramento, resgate, afugentamento da fauna 

local, presentes na ADA do empreendimento, visando reduzir os 

impactos ambientais sobre os indivíduos da fauna durante a vida útil 

Complexo Solar Santa Luzia. 

 

Para viabilizar tal objetivo, são necessários os seguintes objetivos 

específicos: 

• Monitorar, resgatar, afugentar ou realocar indivíduos da fauna local 

que estiverem localizados em áreas que sofrerão intervenções de 

limpeza de área e supressão vegetal na ADA; 

• Realizar soltura imediata de espécimes da fauna resgatados; 

• Acompanhar, identificar e registrar dados relacionados aos 

indivíduos regatados/salvos;  

• Avaliar clinicamente indivíduos da fauna que apresentaram 

ferimentos ou mobilidade comprometida; 

• Reabilitar animais, após avaliação clínica, que apresentem 

condições de recuperação e soltura;  

• Destinar espécimes em óbito e carcaças para coleções científicas. 

 
1.4.3 Metas 

 
A meta deste programa é reduzir os impactos que incidem sobre a fauna, 

oriundos das ações e atividades do empreendimento, acompanhar e analisar os 

efeitos que os impactos negativos do empreendimento vão proporcionar à fauna 

local. 
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1.4.4 Atendimento de requisitos legais 

 
Legislação Federal 

 

• Lei Federal nº 5.197 de 03 de janeiro de 1967 – Lei de Proteção a 

Fauna, alterada pela Lei 7.653 de 12 de fevereiro de 1988; 

• Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 – Institui a Lei de 

Crimes Ambientais; 

• Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000 – Institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; 

• Instrução Normativa (MMA) nº 03, de 28 de maio de 2003 – 

Reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de 

extinção aquelas constantes em lista;  

• Resolução CONAMA nº 001 de 23 de janeiro de 1986 -. Dispõe sobre 

critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto 

ambiental; 

• Portaria Normativa IBAMA Nº 10, de 22 de maio de 2009 – Dispõe 

que a aplicação da Instrução Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 

2007, fica restrita ao licenciamento de empreendimentos de 

aproveitamento hidrelétrico e dá outras providências; 

• Resolução CFBio nº 301, de 08 de dezembro de 2012 – que 

padroniza os procedimentos de captura, contenção, marcação, 

soltura e coleta do espécime animal ou parte dele para obtenção de 

amostras de material biológico de animais silvestres nativos e 

exóticos in situ e ex situ, para estudos, pesquisa. 

 
1.4.5 Procedimentos metodológicos 

 

Durante a fase de instalação do Complexo Solar Santa Luzia, a 

concepção do programa parte da compreensão que a realização das ações de 

supressão vegetal e limpeza de área vão ocasionar a fuga de animais próximos 
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as áreas de execução de tais atividades. Esse cenário se dá pelo aumento 

expressivo de maquinário e funcionários nas frentes de corte, bem como, pela 

elevação dos níveis de ruídos e corte/retirada da vegetação. Somando-se a esta 

potencial característica, ações de afugentamento corroboram com o 

deslocamento da fauna. 

Medidas de resgate e reabilitação acompanham este programa que visa 

atuar sobre indivíduos que não possuírem condições de fugir pelos próprios 

meios ou apresentarem alguma limitação ou ferimento que impeça/dificulte a 

fuga. Em situações que os animais necessitem de cuidados veterinários, esses 

serão destinados a clínicas e hospitais veterinários, mantenedores e zoológicos, 

a exemplo o Hospital Veterinário (HV) da UFCG no município de Patos e o HV 

da UFPB no município de Areia, ambos no Estado da Paraíba. 

Mesmo com ausência de legislação estadual que verse sobre o tema, 

serão utilizados como referência os procedimentos e ações apresentados nas 

Instruções Normativas de número 7, de 30 de abril de 2015, e 146, de 11 de 

janeiro de 2007, elaboradas e aplicadas no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, bem como as 

orientações e condicionantes de licença ambiental emitidas pela SUDEMA. 

Compondo a etapa preparatória para realização das ações deste 

programa, está a obtenção da Autorização de Captura, Manejo e Transporte de 

Fauna, que será solicitada a SUDEMA, assim sendo, irá ser apresentado as 

documentações necessárias e cumprida as eventuais condicionantes que forem 

estipuladas pelo órgão estadual. 

Em todas as situações que alcançam o presente programa, o transporte 

e deslocamento de indivíduos da fauna será feito por pessoas habilitadas e 

autorizadas à execução destes procedimentos. 

Os profissionais envolvidos consistem em biólogos e auxiliares que 

atuarão nas áreas de supressão vegetal, acompanhando e atuando quando 

necessário, corroborado pelos trabalhadores contratados, que receberão 

treinamento para atuar em eventuais situações de resgate. Além dos EPIs 
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obrigatórios a todos os funcionários, serão empregados apetrechos de captura 

e coleta de animais, garantindo maior segurança ao técnico envolvido. 

Referente aos procedimentos relacionados ao afugentamento da fauna, 

esses deve anteceder o início das ações da frente de corte, com pelo menos 30 

minutos de diferença, visando assim garantir que os animais possam deixar a 

área em tempo hábil. Quando necessário, esse período poderá de ajustado de 

acordo com a necessidade da equipe de fauna, levando-se em consideração a 

área a ser suprimida e as características da floral destes trechos. O uso de busca 

ativa nas áreas, permite alcançar espécies com capacidade de locomoção e 

deslocamento naturalmente reduzidas/impossibilitadas, devendo a equipe 

executar as mediadas necessárias à realocação. 

No caso de animais mortos ou com ferimentos avaliados como graves, 

onde não há possibilidade de reabilitação ou tratamento, mas que são de 

interesse científico, eles serão coletados e aproveitados seguindo as orientações 

presentes na Resolução CFBio nº 301, de 08 de dezembro de 2012. 

Há importância de capacitar o recurso humano empregado pelo 

empreendimento, sobre a importância da fauna e orientações de como proceder 

em situações que envolvem a fauna local.  

Visando atuar na redução dos incidentes envolvendo a fauna local, em 

especial o atropelamento de indivíduos, serão instaladas nas vias de acesso e 

estradas rurais que cortam a ADA placas indicativas que visem alertar os 

motoristas da possibilidade de animais cruzarem a via. Destaca-se a importância 

do controle de velocidade nas áreas do empreendimento que além de garantir a 

segurança dos trabalhadores, permite que a fauna local possa atravessar as 

estradas. Em eventuais atropelamentos de animais, a equipe de fauna deve ser 

acionada para atuar e executar as ações necessárias. 

Ao passo que se relacionada com outros programas, em especial o 

Programa de Manejo da Flora – PMF, as ações de supressão devem considerar 

as orientações de corte presentes neste programa (Tabela 1). 
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Tabela 1- Orientações para o PMF do empreendimento. 

Orientações à ação de supressão vegetal 

• Direcionamento da queda de indivíduos de porte arbóreo que deve ser orientada às 
áreas já desmatadas, devendo ser evitado a queda em parcelas que não serão objeto 
de supressão vegetal; 

• A retirada do material suprimido deve ser feita em tempo hábil, visando evitar que a 
fauna retorne à localidade; 

• As áreas no interior da ADA que não serão suprimidas devem ser identificadas e 
delimitadas; 

• O material lenhoso e demais materiais devem ser removidos e destinadas à cubagem 
visando reduzir áreas com potencial de incêndio, em especial no período seco. 

 
Os produtos que a execução do PMRRF visa desenvolver tem nos 

relatórios trimestrais que sustentam o relatório anual de execução do programa. 

Desta forma os dados e informações podem ser computados e analisado pela 

equipe responsável de forma a permitir o bom desenvolvimento das atividades 

(Figura 3).  

 
Figura 3- Organização dos produtos previstos para o PMRRF. 

 
Fonte: Rio Alto, 2021. 

 

1.4.6 Indicadores de efetividade 

 

Os indicadores de efetividade das ações deste programa foram divididos 

em duas fases do empreendimento, a primeira referente ao período de 

instalação, seguida da operação e descomissionamento. 

Instalação: 
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• Quantidade de indivíduos resgatados e devolvidos à natureza; 

• Quantidade de indivíduos reabilitados e devolvidos à natureza; 

• Quantidade de indivíduos destinados a coleções científicas; 

• Número de colaboradores envolvidos em incidentes; 

• Monitoramento da fauna em áreas em processo de recuperação; 

• Quantificar e Analisar o número de incidentes envolvendo indivíduos 

da fauna; 

• Avaliar o grau de diversidade faunística em parcelas vegetais 

próximas ao empreendimento. 

 

1.4.7 Público-alvo 

 

O Programa será aplicado a todas as frentes de trabalho associadas a 

implementação e funcionamento do empreendimento, sejam elas próprias ou 

terceirizadas. 

 

1.4.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.4.9 Inter-relação com outros programas 

 

Este programa apresenta inter-relação com outros programas do 

empreendimento, em especial Programa de Manejo da Flora (PMF), Programa 

de Educação Ambiental (PEA) e Programa de Gerenciamento Ambiental de 

Obras (PGAO), além de receber e enviar subsídios para o Programa de 

Comunicação Social (PCS) e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD). 
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1.5 Programa de Manejo da Flora - (PMF) 

 
1.5.1 Introdução 

 
A implementação do empreendimento está atrelada a uma etapa de 

supressão da vegetação, com potencial descaraterização da paisagem, dos 

habitats e perda de exemplares da flora. 

Como já mencionado no prognóstico do EIA não há uma riqueza em 

diversidade florística na região, ainda sim faz-se necessário a adoção de 

medidas que visem nortear o processo de supressão e manejo vegetal, e que 

permitam a minimização dos impactos sob a biodiversidade. 

Destaca-se que o desenvolvimento deste programa toma como referência 

os requisitos legais instituídos e aplicáveis, destacando-se a Lei 12.651, de 

25/05/12 que institui o Novo Código Florestal, que: 

(...) estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas 
de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a 
exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle 
da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos 
incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros 
para o alcance de seus objetivos. (BRASIL, 2012). 

 
1.5.2 Objetivos 

 
Para este programa, considera-se como objetivo geral: 

 

• Mitigar os impactos associados a supressão da vegetação, com o 

estabelecimento de diretrizes e procedimentos que norteiem estas 

atividades.  

 

Para viabilizar tal objetivo, são necessários os seguintes objetivos 

específicos: 

 

• Coletar sementes e plântulas das espécies identificadas no 

diagnóstico; 

• Aplicação de medidas de controle e monitoramento eficientes; 
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• Destinar de forma adequada as sementes e plântulas coletadas; 

• Adoção de medidas que visem a garantia da segurança dos 

colaboradores responsáveis pela execução das atividades de 

supressão. 

 

1.5.3 Metas 

 

• Coletar ao menos 90% das sementes e plântulas identificadas de 

acordo com a sua viabilidade; 

• Realizar a destinação do material coletado para viveiros e 

laboratórios; 

• Integrar as ações com o Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas; 

• Minimizar a supressão da vegetação sempre que possível; 

• Supervisionar o processo de supressão a fim de se realizar o manejo 

correto das espécies ameaçadas de extinção, raras e/ou endêmicas, 

ou com restrição ao corte; 

• Garantir o atendimento as normas de segurança instauradas, com o 

foco na garantia do bem-estar dos colaboradores. 

 
1.5.4 Requisitos Legais 

 

• Lei Federal nº 12.651 de 26 de maio de 2012: Dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa; altera as Leis n.º 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 

de dezembro de 2006; revoga as Leis n.º 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 

2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências; 

• Decreto no 2.661, de 08/07/98: Regulamenta o Parágrafo Único do 

Art. 27 da Lei 4.771/65, que institui o Código Florestal, mediante o 

estabelecimento de normas de precaução relativas ao emprego do 

fogo em práticas agropastoris e florestais; 
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• Decreto 35.851/54 de 19/07/54: Regulamenta dispositivo do Código 

de Águas – Decreto 24.643/34; 

• Resolução CONAMA nº 369/06, de 28/03/2006 – casos 

excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 

ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 

vegetação em APP; Resolução CONAMA nº 303/02, de 20/3/02 – 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de 

Preservação Permanente; 

• Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24 de dezembro de 2014, que 

institui o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos 

Florestais (SINAFLOR) e dá outras providências. 

• Instrução Normativa IBAMA nº 14, de 26 de abril de 2018, que define 

atividades florestais, define prazos e dá outras providências. 

• Norma Regulamentadora 12: Segurança no trabalho em máquinas e 

equipamentos. 

 
1.5.5 Procedimentos metodológicos 

 
Os procedimentos que serão adotados para a execução da supressão 

vegetal visam o atendimento dos requisitos legais aplicáveis, e o foco no 

atendimento aos objetivos e metas pré-definidos neste documento. 

Como etapa prévia às atividades de supressão, serão realizadas 

campanhas para coleta de sementes e plântulas das espécies identificadas na 

ADA, onde serão buscados materiais propagativos dos estratos arbóreo, 

arbustivo, herbáceo e epífitas 

As coletas/resgates de frutos e sementes das espécies identificadas se 

dará por meio da realização de visitas in loco na ADA. Destacando-se ser 

primordial a garantia da variabilidade genética do material coletado, bem como 

a coleta em quantidade significativa. 

Os frutos e sementes serão coletados diretamente nas árvores ou no solo, 

salientando-se que aqueles coletados no solo passarão por uma seleção, a fim 

de se evitar a coleta de exemplares pedrados ou contaminados por fungos. No 



COMPLEXO SOLAR SANTA LUZIA 

 

 

39 

intuito de otimizar o processo de coleta, serão utilizadas ferramentas como 

facões, ganchos, podão, tesoura de poda e lona. 

O material coletado passará por triagem, beneficiamento, armazenagem, 

e posteriormente será enviado as áreas destinadas ao PRAD e a viveiros ou 

laboratórios presentes na região. 

Para o resgate das plântulas serão consideradas candidatas a 

coleta/resgate os exemplares que apresentarem características de viabilidade 

para transporte e transplante. Sua remoção do solo acontecerá por meio de 

extração cuidadosa com o intuito de evitar danos ao sistema radicular, utilizando-

se uma pá de jardinagem. As plântulas coletadas serão devidamente 

acondicionadas em sacos plásticos próprios para mudas e transportadas até as 

áreas destinadas/selecionadas pelo PRAD. 

No caso das epífitas, os exemplares serão coletados e posteriormente 

fixados nos fustes de exemplares presentes nas áreas de reserva legal, APP e 

áreas em recuperação/recuperadas por meio do uso de barbante de algodão e 

fitilho de poliéster. 

A execução das atividades de supressão estará condicionada a 

autorização para supressão vegetal (através do Sistema Nacional de Controle 

da Origem dos Produtos Florestais – SINAFLOR) emitida pelo órgão ambiental 

responsável pela emissão da licença do empreendimento. Tal documento 

apresentará de forma detalhada todos os procedimentos adotados para a 

realização da supressão, com detalhamento dos tipos de corte a serem 

aplicados, descrição das ferramentas utilizadas e técnicas empregadas, e que 

visem o atendimento das condicionantes definidas pelo órgão. 

De modo geral, a execução das atividades será norteada pela delimitação 

clara da área de vegetação a ser suprimida, e com o foco na não ocorrência de 

intervenções que ultrapassem os limites pré-estabelecidos. 

O material vegetal suprimido será devidamente armazenado para que 

sejam tomadas as medidas posteriores de cubagem. Ademais a vegetação 

suprimida será devidamente quantificada para fins de elaboração de relatórios e 

laudos técnicos a serem apresentados ao órgão licenciador. 
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No que tange a segurança dos trabalhadores, a adoção de medidas que 

visem a proteção coletiva e individual é primordial. Logo, todos os colaboradores 

responsáveis pela supressão deverão estar devidamente treinados e cientes dos 

procedimentos para execução da atividade, bem como, utilizar de maneira 

correta os EPIs apropriados. 

Será definido um espaço entre os trabalhadores que estejam manejando 

facões ou foices, a realização de uma avaliação prévia dos cortes ou podas, e 

ainda a realização do afugentamento da fauna seguindo as orientações 

Programa de Monitoramento, Resgate e Realocação de Fauna. 

 

1.5.6 Indicadores de efetividade 

 

A fim de se avaliar o atendimento das metas e por consequência objetivos 

da execução deste programa, considera-se os seguintes indicadores: 

 

• Riqueza de espécies das sementes ou plântulas resgatados; 

• Quantidade de sementes e plântulas coletadas; 

• Porcentagem de sementes viáveis destinadas para viveiros, redes 

de sementes, laboratórios de pesquisa, APPs, reserva legal, ou 

PRAD; 

• Análise do percentual de colaboradores devidamente treinados 

quanto ao tema e do número de capacitações realizadas; 

• Análise da relação quantitativa da vegetação suprimida; 

• Quantificação das espécies ameaçadas de extinção, raras e/ou 

endêmicas, ou com restrição ao corte; 

• Elaboração de relatórios de monitoramento. 
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1.5.7 Público-alvo 

 

O Programa aplica-se a todas as frentes de trabalho associadas a 

supressão vegetal, sejam elas próprias ou terceirizadas. Além dos órgãos 

ambientais municipais e estadual. 

 

1.5.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.5.9 Inter-relação com outros programas 

 

Este programa apresenta inter-relação com outros programas do 

empreendimento, em especial Programa de Educação Ambiental (PEA), 

Programa de Gerenciamento Ambiental de Obras (PGAO), Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), além de receber e enviar 

subsídios para o Programa de Comunicação Social (PCS) e o Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Programa de Monitoramento da 

Qualidade das Águas Superficiais e subterrâneas (PMQASS) e Programa de 

Monitoramento da Qualidade dos Efluentes (PMQE). 

 

1.6 Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços - (PCMOS) 

 

1.6.1 Introdução 

 

Com a aprovação a implantação do empreendimento, haverá a 

necessidade de um preenchimento significativo de postos de trabalho 

diretamente associados ao empreendimento, especialmente durante a fase de 

instalação, onde as contratações ocorrerão de forma mais intensiva, com 

empregos temporários e de média duração. 
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O programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços e tem como 

propósito nortear o preenchimento dos postos de trabalho supraditos, com a 

priorização na contratação da população da região, resultando no potencial 

dinamização e otimização da economia regional. 

Apesar do maior contingente de contratações ocorrerem durante a 

instalação, como resultados da execução do programa, se espera uma elevação 

no nível de qualificação da população da região, de forma que estes sejam 

absorvidos também para o preenchimento de vagas durante a operação do 

empreendimento. 

 

1.6.2 Objetivos 

 

O objetivo principal deste Programa é a identificação e qualificação da 

população da região para eventual contratação para o preenchimento de postos 

de trabalho diretamente ligados ao empreendimento. 

Enquanto objetivos específicos destaca-se: 

• Potencializar a contratação de mão de obra local, em todas as 

fases do empreendimento; 

• Priorizar a contratação prestadores de serviços e empresas 

presentes nas áreas de influência; 

• Realizar as atividades de seleção, formação e capacitação 

profissional; 

• Divulgar as oportunidades de trabalho, treinamentos e cursos 

especializados aos diferentes grupos de fomento ao trabalho na 

região; 

• Promover a capacitação profissional dos trabalhadores de modo 

que facilite o aproveitamento dessa mão-de-obra em futuras 

oportunidades de emprego na região após a finalização das obras 

do empreendimento. 
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1.6.3 Metas 

 

As metas propostas para se assegurar o cumprimento dos objetivos que foram 

propostos são: 

• Implantar associado ao empreendimento e por meio de vínculos 

com instituições de ensino locais programas de qualificação 

profissional; 

• Alcançar o maior número possível de trabalhadores da região em 

atividades sustentadas pelo Programa de Comunicação Social a 

respeito das informações que se referem a treinamentos e vagas 

de emprego; 

• Realizar os cursos de qualificação definidos para o 

desenvolvimento das etapas de implantação e de operação do 

empreendimento. 

 

1.6.4 Requisitos Legais 

 

• Decreto-Lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943: Aprova a Consolidação 

das Leis do Trabalho. 

 

1.6.5 Procedimentos metodológicos 

 

Para a execução do Programa será feito a princípio a identificação da 

demanda de profissionais, e as respectivas qualificações e exigências 

associadas a cada vaga, para posterior processo de recrutamento da população 

da região. 

Com o intuito de otimizar este processo de recrutamento será realizado o 

contato e a articulação junto aos órgãos municipais presentes nas áreas de 

influência, a fim de se firmar parcerias para o processo de capacitação 

necessária para o aproveitamento da mão de obra local.  
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No intuito de conseguir comunicar a população em massa quanto as 

oportunidades de trabalho, os canais de comunicação serão monitorados 

constantemente e a divulgação das vagas de trabalho e capacitações serão 

divulgadas em consonância com o Programa de Comunicação Social. Ademais, 

a empresa montará um banco de currículos, a fim de otimizar o processo de 

seleção da mão de obra, seja diretamente pelo empreendimento ou empresas 

contratadas e subcontratadas.  

Considerando o cenário dos trabalhos temporários associados a 

instalação do empreendimento, o Programa em sua execução buscará avaliar a 

possibilidade de inserção de um percentual dos colaboradores para atuação 

durante a operação. Ademais serão realizados treinamentos periódicos 

ofertados aos trabalhadores que apresentarem o perfil para desenvolvimento 

nas demais etapas do empreendimento. 

 

1.6.6 Indicadores de efetividade 

 

A fim de se avaliar o atendimento das metas e por consequência objetivos 

da execução deste programa, considera-se os seguintes indicadores: 

 

• Número de trabalhadores que são residentes da região contratados; 

• Número de cursos e de vagas abertas para qualificação da mão de 

obra local; 

• Número de profissionais inscritos nos cursos; 

• Análise dos Termos de cooperação/parcerias/convênios firmados; 

• Avaliação da divulgação de vagas em cursos e de emprego. 

 

1.6.7 Público-alvo 

 

O Programa aplica-se a população presente em todas as áreas de 

influência do empreendimento, bem como a instituições de ensino da região. 
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1.6.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.6.9 Inter-relação com outros programas 

 

Este programa apresenta uma relação de interação direta com o 

Programa de Comunicação Social- (PCS). 

 
1.7 Programa de Educação Ambiental - (PEA) 

 
1.7.1 Introdução 

 

Dentre os diversos programas atrelado ao Complexo Solar Santa Luzia, o 

PEA é uma das ferramentas de integração que proporcionar o alcance de metas 

e objetivos de outros programas como também depende deles para alcançar 

seus resultados. 

O conceito de educação ambiental adotado para este programa foi 

definido pelo IBAMA (2019), no qual a determina como: 

 

(...) é um processo educativo voltado à prevenção, mitigação e/ou 
compensação dos impactos sobre os grupos, indivíduos ou segmentos 
sociais afetados direta e/ou indiretamente por empreendimentos, 
priorizando aqueles em situação de vulnerabilidade socioambiental. 
Tem por objetivo promover a organização e contribuir para a 
participação qualificada nos processos decisórios sobre atividades que 
afetam a qualidade de vida, a gestão territorial o meio ambiente 
(IBAMA, 2019, p.13). 

 

A atuação do PEA tem sustentação em duas linhas de atuação, 

desdobrados em dois subprogramas (Figura 4), o primeiro, voltado a todas as 

frentes de trabalho relacionadas ao empreendimento, já o segundo, tem como 

foco as comunidades e populações no interior das áreas de influência. 

A segmentação deste programa foi inspirada na Instrução Normativa nº 2, 

de 27 de março de 2012, publicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo em vista a ausência de 
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legislação ambiental estadual que verse sobre o tema. Nesta ótica, outra 

publicação do IBAMA que também serviu para lastrear o presente programa, em 

especial o Subprograma de Educação Ambiental, foi o “Guia para elaboração 

dos programas de educação ambiental no licenciamento ambiental federal”, 

publicado em 2019. 

 
Figura 4 - Subprogramas do PEA. 

 
Fonte: Rio Alto, 2021. 

 

O PEA traz entre suas necessidades e consequentemente justificativas o 

fato que empreendimentos fotovoltaicos, como é caso do Complexo Solar Santa 

Luzia, representam uma nova perspectiva de aproveitamento de área (uso e 

ocupação do solo) no qual a população presente nos municípios e comunidades 

ainda possuem ressalvas e dúvidas. Desta forma, integrar a população com o 

empreendimento visa atenuar o impacto da modificação da paisagem local e 

outros impactos correlacionados. 

Não obstante, esse programa visa construir uma relação com os recursos 

humanos empregados no empreendimento no qual a atenção com o meio 

ambiente e elementos ambientais esteja entre as principais diretrizes de 

trabalho, o que corrobora consideravelmente com a atenuação de impactos 

ambientais mais significativos. 

 
1.7.2 Objetivos 

 
O objetivo geral do PEA consiste em desenvolver ações e propostas com 

a população e a mão de obra utilizada, que visem reduzir o impacto ambiental 

do empreendimento, possibilitando participação social e atuação profissional 

coerente. 
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Entre os objetivos específicos, cada subprograma do PEA apresenta ora 

distintos, ora comuns, sendo: 

 

Objetivos específicos comuns: 

 

• Atenuar os impactos negativos gerados pelo empreendimento; 

• Desenvolver conhecimentos e boas práticas com o meio ambiente; 

• Desenvolver material gráfico de orientação; 

• Auxiliar na resolução de conflitos relacionados ao empreendimento; 

• Contribuir para melhoria da qualidade de vida local. 

 

Objetivos Específicos Subprograma de Educação Ambiental: 

 

• Desenvolver atividades de Educação Ambiental no interior da ADA 

do empreendimento, visando comunidades vizinhas e populações 

com potencial de receberem impactos oriundos do empreendimento; 

• Conscientizar as comunidades presentes nas AID e AII a respeito da 

responsabilidade que todos têm com a preservação do meio 

ambiente; 

• Realizar ações de troca de experiências e construção de práticas 

ambientais sustentáveis; 

• Desenvolver a participação social com as comunidades vizinhas. 

 

Objetivos Específicos do Subprograma de Educação Ambiental para 

Recursos Humanos: 

 

• Desenvolver ações de capacitação visando os trabalhadores de 

todas as frentes de trabalho; 

• Apresentar as orientações de controle e medidas ambientais 

necessárias no dia a dia do trabalhador; 
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• Construir a importância da dinâmica socioambiental atrelada ao 

efetivo cumprimento das normas e orientações ambientais; 

• Promover a melhoria e controle sobre o ambiente de trabalho e seus 

efeitos sobre o meio ambiente; 

• Capacitar os trabalhadores sobre os protocolos de incidentes 

envolvendo a fauna local; 

• Incentivar o uso o uso de EPIs pelos trabalhadores; 

• Orientar os trabalhadores a respeito da postura que deve ser 

adotada ao logo de toda relação com as comunidades locais. 

 

1.7.3 Metas 

 

Metas Comuns 

 

• Promover ações que visem apresentar a importância das temáticas 

socioambientais; 

• Reforçar e destacar áreas ambientalmente sensíveis; 

• Realizar campanhas sobre o tráfego em áreas de travessia de fauna; 

• Confeccionar sinalização atentando sobre questões envolvendo a 

fauna local; 

• Conscientizar o trabalhador a respeito do controle de velocidade em 

estradas rurais e de acesso. 

 

Metas Subprograma de Educação Ambiental: 

 

• Desenvolver reuniões públicas com participação das populações 

inseridas no interior da AII do empreendimento; 

• Reduzir o desenvolvimento de atividade de caça predatória no 

interior da AII; 

• Realizar encontros periódicos com membros das comunidades 

presentes nas áreas de influência; 
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• Implementar oficinas participativas nas comunidades 

diagnosticadas; 

• Divulgar e trabalhar com os proprietários de terra a importância do 

Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

• Realizar campanhas de educação ambiental com moradores e 

comunidades presentes no interior da AII; 

• Realizar ações de educação ambiental em instituições de ensino. 

 

Metas do SPAERH 

 

• Realizar capacitação socioambiental com trabalhadores de todas as 

frentes de trabalho; 

• Desenvolver orientações visando a postura que os trabalhadores 

devem adotar quando atuarem em comunidades locais; 

• Realizar campanhas com trabalhadores, focando em temáticas 

estratégias para a gestão ambiental do empreendimento. 

 

1.7.4 Requisitos Legais 

 

• Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998: Institui a Lei de 

Crimes Ambientais; 

• Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999: Institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA). 

• Decreto nº 4.281/2002: Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril 

de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e 

dá outras providências; 

• Resolução CONAMA nº 422, de 23 de março de 2010: Estabelece 

diretrizes para as campanhas, ações e projetos de Educação 
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Ambiental, conforme Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e dá outras 

providências. 

 

1.7.5 Procedimentos metodológicos 

 

Subprograma de Educação Ambiental 

 

Os procedimentos relacionados ao Subprograma de Educação Ambiental 

consistem nos mecanismos necessários a alcançar as metas e os objetivos 

propostos. As etapas consistem em desenvolver uma relação com a sociedade 

que se encontra inserida nas áreas de influência do empreendimento, 

compreendendo demandas, destaques, apontamentos e orientações 

apresentadas ao logo das fases do empreendimento, como por exemplo 

audiências públicas e reuniões com representantes dos seguimentos públicos e 

privados. 

A participação social é fundamental para o desenvolvimento deste 

programa, garantindo representação democrática e coletiva das comunidades 

que porventura possam ser impactadas pelo Complexo Solar Santa Luzia. 

Partindo dessa premissa, a construção deste programa pode ser concebida em 

quatro fases (Figura 5) que apresentam capacidade de desenvolverem ações 

práticas e de se adequar à realidade das comunidades abarcadas pelo programa 

e desenvolvido pela equipe de EA. 

Este programa deve se desenvolver ao logo da vida útil do 

empreendimento, com possibilidade de readequações e ajustes ao passo que 

as práticas são aprimoradas e novas técnicas são desenvolvidas. O prazo de 

execução vai depender do ciclo de trabalho a ser executado pela equipe de EA, 

contudo, sugere-se que seja adotado o ciclo anual, culminando em relatórios 

finais. Os relatórios anuais finais por sua vez são precedidos, por relatórios 

trimestrais de acompanhamento.  
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Figura 5- Estrutura sistemática do subprograma de educação ambiental. 

 
Fonte: Rio Alto, 2021. 

 

A etapa de geração de conhecimento visa compreender a dinâmica das 

comunidades no interior das áreas de influência do empreendimento, ao passo 

que são desenvolvidas parcerias com outros programas socioambientais em 

execução, potencializando as ações. Também se inicia o desenvolvimento da 

abordagem metodológico-pedagógica que será adotada pela equipe de EA, 

dando subsídios à etapa subsequente, que visa diagnosticar as comunidades 

colhendo informações e realizando as primeiras abordagens que objetivam 

angariar as demandas e necessidade das comunidades. A perspectiva de pré-

execução permite antever problemas e dificuldades de atuação que necessitam 

de atenção pelos envolvidos na construção das atividades. 

Durante a etapa de execução, a metodologia de abordagem e o 

diagnóstico das comunidades são aplicados, visando atuar nas problemáticas 

identificadas, bem como trazendo a participação das comunidades para 

apresentarem suas demandas. Encontros, oficinas e campanhas de 

conscientização proporcionam alcançar mais efetivamente as populações 

presentes no interior das AIs do empreendimento. 



COMPLEXO SOLAR SANTA LUZIA 

 

 

52 

A avaliação se apresenta como uma constante durante a execução de um 

ciclo de trabalho, sendo executada ao longo do ciclo de trabalho, cominando com 

a Etapa de Avaliação Feedback e Conclusão, no qual são avaliadas as métricas, 

críticas e sugestões advindas das atividades e das fases anteriores. Nesta etapa, 

são desenvolvidos encaminhamentos para o próximo ciclo. 

Ao passo que o relacionamento com a comunidade se consolida, as 

etapas iniciais podem ser alteradas/substituídas/suprimidas da sistemática do 

programa. 

 

Subprograma de Educação Ambiental para Recursos Humanos – SPEARH 

 

Este componente do PEA tem como finalidade proporcionar aos recursos 

humanos empregados no Complexo Solar Santa Luzia as noções das práticas 

ambientais mais reconhecidas em atividades profissionais. 

Desta forma serão desenvolvidos diálogos diários, cursos e campanhas 

que visem atuar em temas estratégicos para a gestão ambiental do 

empreendimento, corroborados com demandas e conteúdo proveniente dos 

demais PBAs. 

Entre os temas estratégicos para a gestão ambiental do empreendimento, 

estão: 

• Conduta dos trabalhadores com as comunidades locais; 

• Código de conduta dos funcionários; 

• Segurança do trabalho; 

• Contextualização do empreendimento e sua relação com o meio 

ambiente; 

• Gestão de resíduos sólidos; 

• Alterações da paisagem e medidas atenuantes; 

• Protocolo de incidentes envolvendo fauna local; 

• Controle das ações de supressão vegetal e o manejo adequado da 

vegetação suprimida; 

• Responsabilidade ambiental; 
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• Os efeitos da poluição; 

• Crimes ambientais e outras legislações ambientais. 

 

Além das temáticas estratégicas, o desenvolvimento de campanhas tende 

a gerar substancial efeito nos trabalhadores, das quais se destacam: 

 

• Métodos contraceptivos; 

• Prevenção de DSTs; 

• Uso de drogas ilícitas; 

• Redução do atropelamento de fauna; 

• Sinalização em vias de acesso e estradas rurais; 

• Direção consciente; 

• Conduta do funcionário com membros das comunidades locais. 

 

Os cursos devem ser executados em ambiente que garantam a 

participação dos funcionários, bem como deve buscar trazer conteúdo dinâmico 

e de fácil compreensão pelos participantes. 

O uso de medidas avaliativas ao longo das atividades e campanhas 

corrobora para analisar as potencialidades e fraquezas que o SPEARH possui. 

O período de execução deste programa será delimitado pela equipe de EA, 

visando compatibilizar as ações de educação ambiental com as características 

construtivas e de operação do empreendimento. 

 
1.7.6 Indicadores de efetividade 

 
Os indicadores de efetividade do PEA e seus desdobramentos são: 

 

Indicadores comuns: 

 

• Quantidade de participantes dos diálogos, cursos, capacitações e 

oficinas; 
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• Quantidade de pessoas alcançadas pelas campanhas de 

conscientização; 

• Relatórios trimestrais de execução dos programas; 

• Relatório final de execução do programa e seus desdobramentos. 

 

Indicadores do subprograma de educação ambiental: 

 

• Relatório de atividades e encontros; 

• Diagnóstico das comunidades presentes na AID; 

• Número de reclamações relacionadas ao empreendimento; 

• Respostas a entrevistas e formulários de avaliação. 

 

Indicadores do SPEARH: 

 

• Número de capacitações realizadas; 

• Número de campanhas executadas; 

• Quantificação de material gráfico produzido e distribuído nos 

eventos; 

• Número de incidentes envolvendo a fauna silvestre; 

• Quantidade e análise de formulários de avaliação. 

 

1.7.7 Público-alvo 

 

O público-alvo do PEA consiste em atuar em todas as frentes de trabalho 

associadas a implementação e funcionamento do empreendimento, sejam elas 

próprias ou terceirizadas. Não obstante, visa atuar junto comunidades 

circunvizinhas, instituições de ensino e organizações pública e/ou privadas. 

 

1.7.8 Cronograma de execução 

 
O Cronograma será detalhado no item 1.18. 
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1.7.9 Inter-relação com outros programas 

 

O PEA tem expressiva capacidade de relacionar com diversos programas, 

entre os quais se destacam o Programa de Monitoramento, Resgate e 

Realocação de Fauna (PMRRF) e o Programa de Manejo da Flora (PMF), com 

capacidade de articular com o Programa de Comunicação Social (PCS), 

encontrando no Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS) 

o foco principal para execução do SPEARH, além dos programas mencionados, 

o PEA tem no Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO) o 

gerenciador de suas atividades, de acordo  com a articulação entre as 

ferramentas de gestão. 

 

1.8 Programa de Comunicação Social - (PCS) 

 

1.8.1Introdução 

 

O programa de comunicação social é essencial para a minimização dos 

impactos negativos que incidem no meio socioeconômico, como também 

potencializar os impactos positivos que atuam neste mesmo meio.  

Tendo em vista a influência do empreendimento no dia a dia da 

população, a dinamização da economia local, a geração de empregos e a 

existência de possíveis conflitos associados a implementação do 

empreendimento, o desenvolvimento deste programa justifica-se. Visto que, o 

desenvolvimento deste impacto, além de agir diretamente sob os impactos 

identificados, e outros que se relacionam a tal temática, ainda abre as portas 

para um diálogo constante, transparente e claro entre empreendedor e 

comunidade em geral ao longo de todas as áreas de influência.  

A construção de um canal de comunicação efetivo traz consigo uma 

relação de credibilidade e confiança entre as partes afetadas, auxiliando no 

surgimento de colaborações que possam otimizar os processos de tomada de 
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decisões, e minimizar de forma eficaz as eventuais adversidades que venham a 

ocorrer. 

 

1.8.2 Objetivos 

 

De modo geral, o objetivo deste programa é a gestão dos processos de 

informação e comunicação, com o foco na busca pelo estabelecimento de 

espaços que otimizem o diálogo sobre a relação sociedade e natureza e sua 

ligação com o empreendimento. Em nível mais específico, são objetivos deste 

programa: 

 

• Identificar e compreender os interesses e expectativas da 

comunidade; 

• Divulgar da relevância do empreendimento para a região; 

• Disponibilizar de forma clara e de fácil acesso informações 

referentes as características do empreendimento; 

• Buscar a resolução de conflitos de forma eficaz; 

• Estabelecer um canal de comunicação efetivo entre a empresa e a 

comunidade. 

 

1.8.3 Metas 

 

As metas propostas para assegurar o cumprimento dos objetivos que 

foram propostos são: 

 

• Criar mecanismos e ferramentas para a comunicação juntos aos 

mais diversos atores envolvidos; 

• Realização de campanhas de divulgação e eventos informativos; 

• Realizar o acompanhamento junto da população da região quanto 

as demandas, expectativas e receios durante as fases de instalação 

e operação do empreendimento; 
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• Manter a população local informada sobre as medidas adotadas para 

mitigação dos impactos negativos, bem como de compensação 

ambiental, e de potencialização dos impactos positivos; 

• Redução efetiva dos eventuais conflitos associados a 

empreendimento. 

 

1.8.4 Requisitos Legais 

 

• Lei Nº 8.389 de 30 de dezembro de 1991: Institui o Conselho de 

Comunicação Social, na forma do art. 224 da Constituição Federal e 

dá outras providências; 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

• Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 7.804, de 18 de julho de 1989: Altera a Lei nº 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 

a Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.803, de 2 de 

julho de 1980, e dá outras providências. 

 

1.8.5 Procedimentos metodológicos 

 

Para a execução deste programa será necessário a adoção de uma 

metodologia participativa, com integração de todas as partes envolvidas em 

todos os estágios do empreendimento, iniciando no planejamento e seguindo até 

o descomissionamento. 

A aplicação deste programa está condicionada ao conhecimento dos 

meios de comunicação mais comuns na região, e das demandas constantes por 

parte da população. 
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A estratégia para aplicação do plano será com base no desenvolvimento 

de ações de comunicação com o público interno e externo, com divulgação de 

informações de forma concisa e clara, e monitoramento constante da efetividade 

do programa. Para tal, serão realizadas reuniões internas e com a comunidade 

em geral, bem como palestras nos mais diversos setores da região. 

As ferramentas para a divulgação da informação serão os mais diversos, 

desde a utilização das mídias digitais, como também a divulgação de 

informações em programas de rádio, a elaboração de cartilhas e boletins 

informativos. 

A abordagem interna será por meio da realização de treinamentos e 

palestras com todas as orientações a respeito de normas e condutas 

estabelecidas pelo empreendimento, com divulgação adequada das normas que 

visem a manutenção da saúde, segurança, preservação do meio ambiente, e 

manutenção harmoniosa das relações interpessoais. Ademais, será criado um 

canal de ouvidoria interna para otimizar a comunicação saudável entre 

funcionários e contratante. 

Para o público externo, além das ferramentas já supraditas será 

estabelecido um canal de comunicação telefônico para o recebimento de 

dúvidas, sugestões e eventuais reclamações. 

No intuito de se buscar a melhoria constate e realizar uma análise 

criteriosa da aplicação do empreendimento, serão elaborados relatórios 

periódicos, que visem a compreensão de fraquezas e oportunidades no que se 

refere a relação do empreendimento junto da comunidade. 

 

1.8.6 Indicadores de efetividade 

 

A fim de se avaliar o atendimento das metas e por consequência objetivos 

da execução deste programa, será considerado os seguintes indicadores: 

 

• Análise quantitativa de consultas registradas pela Ouvidoria; 
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• Análise quantitativa do número de ações de comunicação junto à 

comunidade local; 

• Análise das ocorrências de conflitos, a fim de se identificar a 

natureza deles; 

• Obtenção de registros fotográficos e listas de presenças das 

reuniões; 

• Elaboração de relatórios de execução e monitoramento. 

  

1.8.7 Público-alvo 

 

O Programa tem como público-alvo duas categorias, a de público interno 

(todos os colaboradores que compõem as frentes de trabalho associadas a 

implementação e funcionamento do empreendimento, sejam elas próprias ou 

terceirizadas). E a categoria de público externo (População que reside nas áreas 

de influência, órgãos públicos locais, instituições de ensino da região, ONG’s, 

Associações). 

 

 

1.8.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.8.9 Inter-relação com outros programas 

 

O programa apresenta-se como uma ferramenta primordial para o 

funcionamento efetivo de programas como Programa de Contratação de Mão de 

Obra e Serviços (PCMOS), Programa de Educação Ambiental (PEA) e o 

Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO). 
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1.9 Programa de Gerenciamento de Ruídos e Vibrações - (PGRV) 

 

1.9.1 Introdução 

 
Com a movimentação intensa de máquinas de grande porte na área do 

empreendimento durante a execução da etapa de instalação, existe o potencial 

para a elevação no nível da pressão sonora e nas vibrações. 

O ruído pode ser entendido como um som que pode ocorrer de forma a 

causar desconforto ou incomodo ao ser humano ou a fauna. Os efeitos dos 

ruídos ao ponto de ser caracterizado como uma poluição sonora podem resultar 

em uma serie de adversidades, como descrito na sessão de prognóstico. 

Nesse sentido, a elaboração e aplicação deste plano se justifica em 

decorrência da necessidade de controle da pressão sonora e das vibrações no 

intuito de gerar o mínimo de impacto sobre a população circunvizinha ao 

empreendimento, a fauna local e aos funcionários que atuarão durante a etapa 

de instalação. 

 

1.9.2 Objetivos 

 

O principal objetivo do programa é a gestão das emissões de ruídos e 

vibrações associadas a execução das atividades de instalação do 

empreendimento. 

Nessa mesma ótica, o programa apresenta como objetivos específicos: 

• A identificação das fontes geradoras de ruídos e vibrações; 

• A realização do monitoramento periódicos do nível de ruídos e 

vibrações em pontos estratégicos ao longo da ADA e AID do 

empreendimento; 

• Adoção de medidas que visem a minimização dos efeitos destas 

adversidades sobre a população e a fauna. 

 

 



COMPLEXO SOLAR SANTA LUZIA 

 

 

61 

1.9.3 Metas 

 

As metas propostas para auxílio no alcance dos objetivos deste programa 

são: 

• Monitorar constantemente as fontes geradoras de ruídos e 

vibrações; 

• Adoção de medidas que visem o controle dos níveis de ruídos e 

vibrações de acordo com os limites estabelecidos em lei; 

• Redução ao máximo dos riscos de exposição a ruídos e vibrações 

por parte dos colaboradores; 

• Realizar a delimitação de áreas com maior nível de exposição a 

ruídos e vibrações para que sejam tomadas medidas específicas na 

minimização destes aspectos; 

• Exigência de uso de EPIs por parte de todos os colaboradores 

presentes em áreas de maior exposição a ruídos e vibrações. 

 

1.9.4 Requisitos Legais 

 

• Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998: Institui a Lei de 

Crimes Ambientais; 

• Lei nº 9.605, de 1998: Dispõe sobre as sanções penais derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; 

• Decreto Federal nº 6514, de 2008: Dispõe sobre as sanções 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente; 

• Resolução CONAMA nº 001/1990: Dispõe sobre critérios de padrões 

de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades 



COMPLEXO SOLAR SANTA LUZIA 

 

 

62 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de 

propaganda política; 

• Resolução CONAMA n° 002/1990 – Dispondo sobre o Programa 

Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – SILÊNCIO" 

(Estabelece normas, métodos e ações para controlar o ruído 

excessivo que possa interferir na saúde e bem-estar da população). 

• Resolução CONAMA n° 008/1993: Complementa a Resolução n° 

018/86, que institui, em caráter nacional, o Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, 

estabelecendo limites máximos de emissão de poluentes para os 

motores destinados a veículos pesados novos, nacionais e 

importados" (Estabelece a compatibilização dos cronogramas de 

implantação dos limites de emissão dos gases de escapamento com 

os de ruído dos veículos pesados no ciclo Diesel, estabelecidos na 

Resolução CONAMA no 1/93); 

• Resolução CONAMA n° 017/1995: Ratifica os limites máximos de 

emissão de ruído por veículos automotores e o cronograma para seu 

atendimento previsto na Resolução CONAMA no 008/93 (art. 20), 

que complementa a Resolução no 018/86, que institui, em caráter 

nacional, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores – PROCONVE, estabelecendo limites máximos de 

emissão de poluentes para os motores destinados a veículos 

pesados novos, nacionais e importados; 

• Resolução CONAMA 237 de 19 de dezembro de 97: Regulamenta 

os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política 

Nacional do Meio Ambiente; 

• Resolução CONAMA 272, de 14 de setembro de 2000: essa 

resolução regulamenta a emissão de ruídos de veículos 

automotores; 

• NBR 10.151/2019: Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando 

o conforto da comunidade; 
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• Norma Regulamentadora 15: Atividades e operações insalubres, nos 

seus anexos: Anexo nº 1 Limites de Tolerância para Ruído Contínuo 

ou Intermitente e Anexo nº 2 Limites de tolerância para Ruídos de 

Impacto; 

• Norma Regulamentadora 6: Equipamento de Proteção Individual; 

• Norma Regulamentadora 7: Programa De Controle Médico De 

Saúde Ocupacional – PCMSO; 

• Lei Estadual nº 4.335, de 1981 - Cria o Conselho de Proteção 

Ambiental – COPAM e dispõe sobre a prevenção e controle da 

poluição ambiental, estabelece normas disciplinadoras da espécie e 

dá outras providências. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto 

Estadual nº 13.798/00; 

• Decreto Estadual no 15.357, de 1993: Estabelece padrões de 

emissões de ruídos e vibrações bem como outros condicionantes 

ambientais e dá outras providências; 

• Decreto Estadual no 21.120, de 2000: Dispõe sobre a prevenção e 

controle da poluição ambiental, estabelece normas disciplinadoras 

da espécie e dá outras providências; 

• Decreto Estadual no 23.837, de 2002: Dispõe sobre a aplicação dos 

recursos obrigatórios decorrentes de licenciamento ambiental, e dá 

outras providências. 

 

1.9.5 Procedimentos metodológicos 

 

A execução deste programa apresenta como base a realização periódica 

de medições audiométricas na ADA e AIDA. Efetuadas de acordo com o 

preconizado na NBR 10151:2019. 

Como definido na NBR 10151:2019, para a realização das medições 

poderão ser utilizados medidores de nível de pressão sonora desde que atendam 

as especificações da IEC 61672 para as classes 1 ou 2. Podendo também ser 

feita a utilização de equipamentos fabricados antes da IEC 61672, desde que 
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sejam aprovados e calibrados conforme a IEC 60651 para os tipos 0 ou 1. 

Ademais para a otimização das medições a mesma norma estabelece o uso de 

calibrador acústico, que deve atender as especificações da IEC 60942, devendo 

ser classe 2, ou melhor. O microfone utilizado deve apresentar especificações 

que atendam a IEC 61672-1 ou IEC 61094-4. 

Tanto medidores quanto calibradores devem apresentar certificado da 

Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), renovado no mínimo a cada 

dois anos. 

Os critérios para a realização das medições também são definidos na 

NBR 10151:2019, que estabelece a realização das medições:  

 

• As medições serão realizadas a 1,2 m acima do solo, e no mínimo, 

1,5 m de paredes e edifícios (Nas medições executadas em alturas 

superiores as 1,5 m, serão feitas as devidas declarações em 

relatório); 

• O microfone será posicionado distante pelo menos 2 m de paredes, 

muros, veículos ou outros objetos que possam refletir as ondas 

sonoras; 

• Os microfones serão utilizados com protetor de vento; 

• As medições preferencialmente não serão realizadas eventos de 

precipitação, trovoadas, ou sob condições de vento, temperatura, e 

umidade relativa do ar em descordo com as específicos feitas pelo 

fabricante; 

• Serão obtidos registros fotográficos dos pontos de medição, com 

descrição em relatório dos arredores do ponto, a fim de se 

comprovar possíveis objetos de influência sobre a medição. 

 

É importante que os valores obtidos em monitoramento estejam 

enquadrados nos limites estabelecidos pela norma, apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2- Limites dos níveis de pressão sonora em decibéis em função dos 
tipos de áreas habitadas 

Tipos de áreas Habitadas 

Limites dos níveis de 
pressão sonora em 

decibéis 

Período 
Diurno 

Período 
Noturno 

Área de residências rurais 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou 
escolas 

50 45 

Área mista predominantemente residencial 55 50 

Área mista com predominância de atividades comerciais 
e/ou administrativas 

60 55 

Área mista com predominância de atividades culturais, lazer 
e turismo 

65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: Adaptado da NBR 10151/2019. 

 

Destaca-se que no intuito de reduzir os efeitos da pressão sonora sob os 

colaboradores, será exigido o uso adequado de protetores auriculares como 

estabelecido na NR6, bem como os colaboradores serão acompanhados nos 

parâmetros na NR7. 

Ademais, todas as máquinas e veículos passarão por manutenção 

periódica, a fim de se mitigar eventuais elevações no nível de pressão sonora 

em decorrência de mal funcionamento. 

Por advento do Programa de Comunicação Social, todas as reclamações 

feitas pela comunidade serão devidamente analisadas e tratadas, bem como 

eventuais não conformidades observadas durante o monitoramento. 

 
1.9.6 Indicadores de efetividade 

 
Os indicadores de efetividade aplicados neste programa serão: 

 

• Monitoramento periódico dos níveis de ruídos e vibrações de acordo 

com o preconizado em legislação; 

• Quantificação dos pontos e fontes geradoras de ruídos e vibrações 

para fins de monitoramento; 
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• Análise constante do grau de conformidade com a legislação quanto 

aos níveis de ruídos e vibrações; 

• Análise de eventuais não conformidades; 

• Análise do número de reclamações por parte da comunidade; 

• Elaboração de relatórios periódicos de execução do programa. 

 

1.9.7 Público-alvo 

 
O público-alvo deste programa são o empreendimento, bem como os 

colaboradores próprios e terceirizados, e ainda a população presente na AID do 

empreendimento. 

 
1.9.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.9.9 Inter-relação com outros programas 

 

O Programa relaciona-se ao Programa de Educação Ambiental (PEA), 

Programa de Contratação de Mão de Obra e Serviços (PCMOS), Programa de 

Comunicação Social (PCS), e Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra 

(PGAO). 

 

1.10 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas - (PMQASS) 

 
1.10.1 Introdução 

 

Com o desenvolvimento das atividades de instalação, a movimentação 

constante de máquinas e ações diretas sobre o solo apresentam o potencial para 

gerar sedimentos, e liberar substâncias como óleos, graxas e combustível em 

decorrência de vazamentos, e ainda o acréscimo significativo no lançamento de 
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efluentes domésticos. Todos estes aspectos se não forem bem geridos 

apresentam o potencial para resultar em alterações na qualidade das águas 

subterrâneas e superficiais. 

Como constatado no diagnóstico, foram observados corpos hídricos 

próximos ao empreendimento, evidenciando a necessidade de adoção de 

medidas que visem o monitoramento, manutenção e preservação de sua 

qualidade. Tornando-se a implementação do Programa de Monitoramento da 

Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas. 

 

1.10.2 Objetivos 

 

O objetivo geral definido para este programa é a implementação de 

procedimentos que visem nortear o processo de monitoramento periódico da 

qualidade da água, e adoção de medidas que busquem a redução e/ou 

remediação de aspectos com potencial para geração de impactos sobre os 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

Por meio disso, define-se como objetivos específicos do programa: 

 

• Monitoramento periódico dos corpos hídricos presentes na área do 

empreendimento; 

• Análise dos parâmetros observados e sua conformidade com os 

requisitos definidos na legislação vigente; 

• Implementação de medidas que visem a proteção das margens dos 

corpos hídricos presentes na área do empreendimento; 

• Implementar medidas com o foco na mitigação dos potenciais 

impactos sob os corpos hídricos, guiadas pelas análises realizadas. 

 

1.10.3 Metas 

 

No intuito de garantir que todos os objetivos propostos sejam alcançados, 

as metas estabelecidas para este são: 
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• Realizar o monitoramento periódico dos corpos hídricos presentes 

na área do empreendimento e nas áreas que possam sofrer 

influência dos aspectos ambientais por ele gerados; 

• Monitorar eventuais alterações físico-químicas que possam estar 

associadas a óleos, graxas, combustível ou efluentes; 

• Garantir a implementação de medidas que visem a prevenção do 

carreamento de elementos oriundos das atividades do 

empreendimento; 

• Garantir a análise dos parâmetros estabelecidos em legislação para 

as classes dos corpos hídricos identificados. 

 

1.10.4 Requisitos Legais 

 

• Lei 6.938, de 31 de agosto 1981: Dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação e dá outras providências; 

• Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997:  Institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de 

março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 

1989 

• Resolução CONAMA nº 357, de 2005: Dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências (alterada pelas 

Resoluções nº 370/2006, nº 397/2008, nº 410/2009, nº 430/2011 e 

complementada pela Resolução nº 393/2007); 
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• Resolução CONAMA n.º 396, de 03 de abril de 2008: Classificação 

e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas e dá outras providências; 

• Lei Estadual n.º 7.779, de 07 de julho de 2005: Cria a Agência 

Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA e dá 

outras providências 

• Lei Estadual nº 4.335, de 1981: Dispõe sobre Prevenção e Controle 

da Poluição Ambiental e estabelece normas disciplinadoras da 

espécie. 

• Lei Estadual nº 6.308, de 1994: Institui a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, suas diretrizes e dá outras providências; 

• Lei Estadual nº 6.544, de 1997: Cria a Secretaria Extraordinária do 

Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais; dá nova redação 

e revoga dispositivos da Lei n.º 6.308, de 02 de julho de 1996, que 

institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, e dá outras 

providências; 

• Decreto Estadual nº 19.260, de 1997: Regulamenta a outorga do 

direito de uso dos recursos hídricos e dá outras providências. 

• Portaria de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017: 

Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do 

Sistema Único de Saúde. 

 

1.10.5 Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos empregados neste programa serão 

apresentados de forma a evidenciar as circunstâncias associadas a coleta, o uso 

da água e a influência do empreendimento sob os corpos hídricos presentes na 

ADA, AID e AII. 

O abastecimento das caixas d’água do empreendimento que 

corresponderá a água que será utilizada no canteiro de obras para atividades 

diárias como higiene pessoal, limpeza dos ambientes de trabalho, etc, se dará 
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por meio do fornecimento de água por caminhões pipa. Para isso, pretende-se 

contratar uma empresa terceirizada, esta deve apresentar todos os documentos 

que evidenciem sua autorização para a captação e fornecimento dos recursos 

hídricos. 

Em relação a água que será utilizada para ingestão humana, pretende-se 

contratar uma empresa terceirizada, esta deverá apresentar todos os 

documentos e análises exigidos pelo Ministério de Saúde.   

 

Para as demais atividades da obra (terraplanagem, umectação de vias de 

acesso, etc.), pretende-se utilizar a água dos reservatórios e poços presentes na 

ADA. Tal abastecimento estará condicionado a emissão de outorgas para coleta 

emitidas pela AESA. Em caso de contratação de empresa terceirizada para esse 

abastecimento, esta deve apresentar todos os documentos que evidenciem sua 

autorização para a captação e fornecimento dos recursos hídricos. 

Antes e durante o processo de instalação do empreendimento deverão 

ser implementadas medidas que busquem a minimização do carreamento de 

elementos para os corpos hídricos presentes nas áreas de influência do 

empreendimento. 

Com o propósito de minimizar os potenciais impactos sob os recursos 

hídricos presentes nas áreas de influência, serão adotadas algumas medidas 

preventivas como: 

 

• Gestão apropriada dos efluentes, evitando sua disposição incorreta, 

por meio do Programa de Monitoramento da Qualidade dos 

Efluentes; 

• Gestão eficiente dos resíduos sólidos por meio do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

• Estabelecimento de procedimentos para as tratativas com óleos, 

graxas e combustível; 
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• Definição de ponto para manutenção e abastecimento dos veículos 

com adequação do ambiente para minimizar o contato de elementos 

(óleos, graxas e combustível) prejudiciais com o solo ou a água; 

• Aplicação de técnicas para controle da erosão, conforme definido no 

Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos;  

• Recuperação e proteção das áreas de preservação permanente dos 

corpos hídricos inseridos na área do empreendimento. 

 

No que tange ao monitoramento da qualidade dos corpos hídricos 

presentes nas áreas de influência, a definição dos pontos de coleta tomará como 

referência os estudos balizadores realizados para a elaboração do diagnóstico 

do meio físico, mais precisamente a sessão de recursos hídricos. Bem como, 

serão definidos mais pontos de coleta se observada a necessidade, a exemplos 

das caixas de água utilizadas no abastecimento do empreendimento. 

Propõe-se que a periodicidade das campanhas de coleta de água para 

análise se dê em intervalos trimestrais durante o período de instalação do 

empreendimento, e 6 meses após a finalização da etapa de instalação essas 

passem a ocorrer anualmente, considerando a redução expressiva dos 

elementos capazes de gerar alteração na qualidade da água.  

O procedimento para coleta tomara como referência as definições 

metodológicas contidas nas normas e na bibliografia, destacando-se a 

necessidade de caracterização dos pontos de coleta, no intuito de se avaliar a 

influência de fatores externos sob a qualidade da água.  

Para a água potável serão realizadas análises bacteriológica, física e 

química. Já a água destinada para atividades de construção e usos diversos 

serão realizadas análises físico-químicas.  

Os valores obtidos os parâmetros analisados deverão ser enquadrados 

conforme os requisitos definidos pela CONAMA 357/2005 de acordo com a 

classe do corpo hídrico analisado. Os parâmetros que não apresentem definição 

para enquadramento na referida norma deverão ser comparados a padrões 

estabelecidos em outras normas semelhantes ou na bibliografia. 
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Os dados obtidos para cada campanha serão analisados em relatórios 

trimestrais e anuais, a fim de observar a possível influência do empreendimento 

sob a qualidade da água dos corpos hídricos analisados. E em caso de 

observância de eventuais não conformidades, estes dados serão utilizados para 

balizar a implementação de medidas mitigadoras.  

 
1.10.6 Indicadores de efetividade 

 

Os indicadores estabelecidos para a análise da efetividade do programa 

são: 

 

• Quantificação dos pontos de amostragem; 

• Análise do volume de água consumida mensalmente no 

empreendimento; 

• Resultados dos parâmetros definidos para análise; 

• Percentual de enquadramento dos parâmetros analisados no que 

preconizam as normas vigentes; 

• Acompanhamento das medidas preventivas e corretivas 

implementadas pelo programa; 

• Análise periódica da efetividade do programa. 

 
1.10.7 Público-alvo 

 

Define-se como público-alvo do programa os responsáveis por sua 

implementação, e demais colaboradores do empreendimento, sejam estes 

próprios ou terceirizados. Ademais o Programa ainda tem influência sobre a 

população que habita as áreas de influência do empreendimento, bem como os 

órgãos ambientais municipais e estaduais. 

 

1.10.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 
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1.10.9 Inter-relação com outros programas 

 

O Programa relaciona-se com Programa de Gerenciamento Ambiental 

das Obras (PGAO), o Programa de Educação Ambiental (PEA), o Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o Programa de Contratação de 

Mão de Obra e Serviços (PCMOS), Programa de Monitoramento da Qualidade 

dos Efluentes e o Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos. 

 

1.11 Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes - (PMQE) 

 

1.11.1 Introdução 

 

O lançamento de efluentes líquidos in natura no meio ambiente apresenta 

o potencial para gerar uma série de adversidades aos ecossistemas, podendo 

gerar uma quebra no estado de equilíbrio ambiental.  

Os efluentes são caracterizados pela Resolução CONAMA 430° de 13 de 

maio de 2011 como “[...] despejos líquidos provenientes de diversas atividades 

ou processos”. 

Considerando o potencial para a geração significativa de efluentes 

durante a etapa de instalação, e em menor proporção durante a operação, é 

imprescindível a aplicação de medidas que visem a gestão adequada destes, a 

fim de evitar os potenciais impactos associados ao lançamento de efluentes no 

meio ambiente. 

Com o foco no estabelecimento de procedimentos adequados para coleta, 

tratamento e descarte dos efluentes gerados no canteiro de obras, este 

Programa será balizado pelas normas estabelecidas nas resoluções CONAMA 

357 de 17 de março de 2005 e 430° de 13 de maio de 2011, bem como nas 

demais legislações aplicáveis. 
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1.11.2 Objetivos 

 

O objetivo do programa é a garantia da destinação adequada dos 

efluentes gerados durante as etapas de instalação e operação. Nesse sentido, 

os objetivos específicos definidos para o programa são: 

 

• Treinamento dos responsáveis pela gestão de efluentes; 

• Coleta, tratamento e destinação final dos efluentes coletados; 

• Mitigação dos eventuais impactos causados pela geração de 

efluentes; 

• Monitoramento das medidas de gestão de efluentes. 

 

1.11.3 Metas 

 

Com o intuito de se alcançar os objetivos definidos, as metas do programa 

são: 

 

• Gestão eficiente de 100% dos efluentes gerados; 

• Atendimento das normas estabelecidas em legislação para a gestão 

de efluentes; 

• Gestão eficiente de eventuais não conformidades em relação ao 

lançamento de efluentes. 

 

1.11.4 Requisitos Legais 

 

• Lei 6.938, de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá 

outras providências; 

• Resolução CONAMA nº 357, de 2005: Dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
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lançamento de efluentes, e dá outras providências (alterada pelas 

Resoluções nº 370/2006, nº 397/2008, nº 410/2009, nº 430/2011 e 

complementada pela Resolução nº 393/2007); 

• Resolução CONAMA nº 430, de 2011: Dispõe sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a 

Resolução nº 357, de 17 de março de 2005; 

• Norma Regulamentadora 18: Define as condições de segurança e 

saúde no trabalho nas indústrias da construção; 

• Lei Estadual nº 4.335, de 1981: Dispõe sobre Prevenção e Controle 

da Poluição Ambiental e estabelece normas disciplinadoras da 

espécie; 

• Lei Estadual nº 6.308, de 1994: Institui a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, suas diretrizes e dá outras providências; 

• Lei Estadual nº 6.544, de 1997: Cria a Secretaria Extraordinária do 

Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais; dá nova redação 

e revoga dispositivos da Lei n.º 6.308, de 02 de julho de 1996, que 

institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, e dá outras 

providências; 

• Lei Estadual nº 7.033, de 2001: Cria a Agência de Águas, Irrigação 

e Saneamento e dá outras providências; 

• Decreto Estadual nº 19.260, de 1997: Regulamenta a outorga do 

direito de uso dos recursos hídricos e dá outras providências. 

 

1.11.5 Procedimentos metodológicos 

 

O desenvolvimento das obras de instalação resultará na geração de um 

percentual significativo de efluentes diariamente, em sua maioria caracterizados 

como efluentes domésticos. 

Ademais, devido à necessidade de instalação temporária de pontos para 

abastecimento, manutenção e lavagem das máquinas e veículos existe o 

potencial para a ocorrência de vazamentos de combustível, óleos e graxas. 
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Com a definição de utilização de banheiros químicos para a frente de 

obras e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para o bloco administrativo, 

serão definidas medidas para coleta periódicas dos efluentes gerados com o 

propósito de não gerar sobrecarga no sistema de esgoto dos municípios. Para a 

ETE serão realizadas as manutenções periódicas, como também o 

acompanhamento diário.  

Os banheiros químicos serão instalados seguindo os critérios definidos na 

legislação. A coleta dos efluentes dos banheiros químicos será realizada por uma 

empresa terceirizada, esta terá documentos certificados de destinação final 

adequada, dentro dos critérios estabelecidos em Lei. A coleta será feita por 

sucção a vácuo, com o uso de caminhão limpa-fossa apresentando 

equipamentos e dispositivos exigidos pelas normas de segurança e ambientais 

pertinentes.  

A realização da sucção dos efluentes se dará periodicamente, respeitando 

os limites das estruturas de acondicionamento dos efluentes. Dessa forma, é 

primordial a quantificação estimada dos efluentes gerados diariamente, para o 

planejamento das coletas. 

No intuito de se evitar a contaminação de corpos hídricos por combustível, 

óleos e graxas serão adotas medidas preventivas como: 

 

• Definição de uma área específica para a realização da manutenção 

e abastecimento das máquinas; 

• Configuração dos pontos de abastecimento e manutenção de forma 

a minimizar a contaminação do solo ou da água em decorrência de 

eventuais vazamentos; 

• Estabelecimento de procedimentos para a gestão de não 

conformidades no que se refere a eventuais vazamentos de 

combustível, óleo e graxas com ações imediatas para as tratativas. 

 

A quantificação de efluentes gerados e coletados será apresentada em 

relatórios periódicos desenvolvidos para análise da efetividade do programa, 
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bem como as eventuais não conformidades. Também serão realizadas análises 

trimestrais da ETE para verificar sua efetividade.  

 
 

1.11.6 Indicadores de efetividade 

 
Os indicadores definidos com o propósito de análise do programa e 

cumprimento dos objetivos e metas propostos são: 

 

• Monitoramento e quantificação dos efluentes coletados; 

• Análise do processo de coleta, tratamento dos efluentes e 

destinação final dos efluentes; 

• Análise do grau de atendimento das legislações vigentes; 

• Análise das respostas a eventuais não conformidades observadas; 

• Elaboração de relatórios periódicos. 

 
1.11.7 Público-alvo 

 

O público-alvo do programa são os responsáveis pela gestão de efluentes 

no empreendimento, próprios ou terceirizados. Bem como a população 

circunvizinha ao empreendimento, e os órgãos de controle. 

 

1.11.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.11.9 Inter-relação com outros programas 

 

Este programa relaciona-se com Programa de Gerenciamento Ambiental 

das Obras (PGAO), o Programa de Educação Ambiental (PEA), o Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o Programa de Contratação de 



COMPLEXO SOLAR SANTA LUZIA 

 

 

78 

Mão de Obra e Serviços (PCMOS), Programa de Monitoramento da Qualidade 

das Águas Superficiais e subterrâneas (PMQASS). 

 

1.12 Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos - (PMPE) 

 

1.12.1 Introdução 

 

Em empreendimentos terrestres lineares como é o caso do Complexo 

Solar Santa Luzia, a relação com a dinâmica dos processos erosivos é inerente 

a atividade. 

Ações de engenharia construtiva e limpeza de áreas, bem como a 

alteração da dinâmica natural da drenagem na Área Diretamente Afetada do 

empreendimento podem ocasionar a intensificação dos processos erosivos e 

consequentemente surgimento de feições erosivas. Essa possibilidade pode 

ocasionar riscos ao empreendimento, a exemplo as estruturas dos trackers e 

módulos, bem como, alcançar áreas fora da ADA do empreendimento, em 

especial a AID, impactando também áreas sensíveis, áreas de cultivo, parcelas 

florestais e em APPs. 

Entre os efeitos desta potencialização dos processos erosivos, está a 

capacidade de estes provocarem alterações nos corpos hídricos próximos ao 

empreendimento, como o assoreamento dos corpos hídricos, que na área do 

empreendimento são os pequenos barramentos; podendo incidir no aumento da 

oferta de sedimentos para os cursos fluviais, em especial o curso do Rio Sabugi, 

que corta a ADA do empreendimento, único enquadrado com regime 

intermitente. 

Desta forma, o PMPE tem sua importância pois atua no acompanhamento 

do sistema de drenagem do empreendimento e sua relação com a dinâmica 

natural, permitindo antever riscos e atuar preventivamente em cenários de 

acentuada dinâmica erosiva. Somando-se a isso, a atuação deste programa ao 

passo que se avaliar a degradação dos solos, cuja recuperação e ações de 
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mitigação demandam tempo e recursos, além da aplicação de técnicas 

complexas. 

A adoção das medidas de controle de processos erosivos compõe este 

programa atuando para atenuar os efeitos da erosão com ações sistemáticas. 

 
1.12.2 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

 

• Acompanhar a dinâmica dos processos erosivos relacionados ao 

empreendimento, diagnosticando, atuando e atenuando seus 

efeitos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar e diagnosticar áreas sensíveis e susceptíveis a processos 

erosivos; 

• Monitorar áreas de APP e Reservas Legais; 

• Desenvolver ações de atenuação dos processos erosivos; 

• Acompanhar o sistema de drenagem do empreendimento; 

• Apoiar a recomposição florestal de áreas; 

• Executar medidas de controle e exposição do solo. 

 

1.12.3 Metas 

 

As metas estipuladas para o PMPE visam alcançar os objetivos 

propostos, sendo: 

• Realizar o diagnóstico periódico dos corpos hídricos no interior da 

ADA; 

• Realizar o controle de processos erosivos e áreas com solo exposto 

no interior da ADA; 
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• Instalar dissipadores de energia no sistema de drenagem do 

empreendimento; 

• Reflorestar áreas não utilizadas após instalação do 

empreendimento; 

• Recompor áreas de APP; 

• Preservar a vegetação ciliar de cursos fluviais no interior da ADA. 

 

1.12.4 Requisitos Legais 

 

• Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente; 

• Lei Federal nº 9.433, de janeiro de 1997: instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos; 

• Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 - Institui a Lei de 

Crimes Ambientais; 

• Lei Federal nº 12.651 de 26 de maio de 2012: Dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa; altera as Leis n.º 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 

de dezembro de 2006; revoga as Leis n.º 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 

2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências; 

• Decreto Federal nº 6514, de 2008 - Dispõe sobre as sanções 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente; 

• Norma Brasileira NBR 10.703 TB 350 (1989) – Degradação do Solo;  

• Norma Brasileira NBR 11.682 (2009) ABNT – Estabilidade dos 

Taludes. 

 

 

 



COMPLEXO SOLAR SANTA LUZIA 

 

 

81 

1.12.5 Procedimentos metodológicos 

 

As bases metodológicas do PMPE consistem em abarcar as 

características da paisagem na qual o Complexo Solar Santa Luzia quer se 

instalar. Essa compreensão de informação demanda integrar dados 

gerados/analisados por outros programas do empreendimento, como o 

Programa de Manejo da Flora, Programa de Monitoramento da Qualidade das 

Águas Superficiais e Subterrâneas, Programa de Recuperação de Áreas 

Degradas e o Programa de Monitoramento Climatológico, que vão 

respectivamente proporcionar dados atualizados e aprofundados da vegetação; 

qualidade das águas e dos corpos hídricos e seus parâmetros, recomposição 

florestal e os parâmetros climatológicos. 

Outros dados e parâmetros associadas a geomorfologia e pedologia, bem 

como o levantamento topográfico do terreno da área do empreendimento 

corroboram com o desenvolvimento do PNME. 

Grande impulsionador/desencadeador dos processos morfológicos das 

paisagens semiáridas do mundo, a precipitação e suas características de 

intensidade, frequência e duração vão proporcionar uma análise do 

comportamento desse fator ambiental ao longo do tempo histórico. Sob a ótica 

do ano hidrológico é possível organizar e sistematizar os esforços do PMPE, 

antecipando ações e medidas de controle capazes de acomodar as chuvas. A 

execução de ações corretivas também se apresenta oportunas ao passo que 

eventos de precipitação excepcionais podem ocorrer na região. 

Além do conhecimento prévio e compreensão dos parâmetros ambientais, 

serão realizadas ações de levantamento de campo e mapeamento de áreas 

susceptíveis e/ou sensíveis a processos erosivos, possibilitando um 

acompanhamento aproximado dessas localidades. Outrossim, a atualização das 

informações mapeadas, com identificação de novas áreas e exclusão de áreas 

estáveis que receberam ações de controle ou foram objeto de recuperação de 

área degradada. 
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Esses passos de identificação, mapeamento, acompanhamento, 

atualização e controle, ocorrerão ao logo de toda vida útil do empreendimento, 

iniciando em momento antecedente ao início das ações construtivas, encerrando 

em eventual descomissionamento da atividade. 

A sedimentação excessiva de cursos fluviais (intermitentes e/ou 

efêmeros) será acompanhada, não se restringindo somente à ADA, mas 

abarcando condições de drenagem oriundas da AII que se liguem com os cursos 

presentes na área do empreendimento. A entrega de sedimentos das encostas 

para o sistema fluvial pode corroborar com a execução e adoção de medidas de 

controle. Como por exemplo, instalação de dissipadores de energia e calhas 

coletoras. 

Somando-se aos fatores relacionados aos processos erosivos estão as 

estradas rurais e vias de acesso, que mesmo em área predominantemente 

plana, requerem atenção e acompanhamento sistemático do PMPE, devendo 

receber reparos e medidas de controle quando necessário. 

No que tange a ações que visem atuar na dissipação da energia hídrica, 

se destaca o uso de dispositivos de dissipação e/ou contenção de energia 

hídrica, a exemplo: curvas de nível; canaletas; bueiros e barreiras físicas.  

O monitoramento além de ser contínuo, terá a intensificação das 

campanhas e esforço de campo no período chuvoso de acordo com o ano 

hidrológico. Os resultados além das ações previstas, devem ser sintetizados em 

relatórios trimestrais de acompanhamento e que ao final de cada ano (podendo 

se adequar ao ano hidrológico) seja emitido relatório de consolidação do 

programa. 

Entre as informações que devem constar nos relatórios parciais e de 

consolidação, estão: 

 

• Detalhamento das metodologias aplicadas; 

• Mapeamento das áreas sensíveis; 

• Classificação dos pontos por severidade dos processos erosivos; 

• Detalhamento dos pontos e áreas; 
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• Ações previstas; 

• Ações iniciadas; 

• Ações concluídas; 

• Situação de pontos já recuperados/sob medidas de controle; 

• Registro fotográfico dos pontos e outras áreas significativas. 

 

Ao passo que o empreendimento for alcançando novas fases como de 

licença de operação e a atuação das medidas de controle e acompanhamento 

tenham se consolidado, as características do PCA podem seguir as premissas e 

sistematização adotadas no PMPE.  

 

1.12.6 Indicadores de efetividade 

 

Considerando as bases metodológicas a serem executadas, as metas e 

os objetivos desenvolvidos, faz-se necessário aplicar indicadores de efetividade 

que auxiliem na avaliação das ações do PMNE, tendo sido definidos os seguintes 

indicadores: 

 

• Quantidade de ocorrência de processos erosivos diagnosticados; 

• Evolução de feições erosivas; 

• Número de ações de contenção de processos erosivos; 

• Quantificação de áreas reflorestadas; 

• Variação de área com solo exposto; 

• Verificação de parâmetros dos corpos hídricos; 

• Variação das características de áreas sensíveis ou susceptíveis à 

erosão. 

•  

1.12.7 Público-alvo 

 

O Programa aplica-se aos gerenciadores e funcionários da área ambiental 

e de engenharia construtiva, que atuam no monitoramento, contenção e previsão 
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dos impactos relacionados a intensificação dos processos erosivos, bem como 

responsáveis pela regularidade do empreendimento. 

 

1.12.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.12.9 Inter-relação com outros programas 

 

O PMPE tem a capacidade de se relacionar com diversos programas, 

como já destacado, sendo o Programa de Manejo da Flora (PMF), Programa de 

Monitoramento da Qualidade dos Efluentes (PMQE), Programa de 

Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e subterrâneas (PMQASS), 

Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos (PMPE), Programa de 

Manejo da Flora (PMF), Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD), e Programa de Monitoramento Climatológico (PMC) além dos 

programas mencionados, tem no Programa de Gerenciamento Ambiental das 

Obras (PGAO) o gerenciador de suas atividades, de acordo com a articulação 

entre as ferramentas de gestão. 

 
1.13 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras - (PGAO) 

 

1.13.1 Introdução 

 

Com a implementação do empreendimento, e a eventual execução dos 

planos e programas propostos, surge a necessidade de uma forma de gestão 

destes, de forma a garantir seu desenvolvimento eficiente. 

O Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras desenvolve-se 

enquanto um conjunto de instrumentos de gestão, que funcionam como 

princípios e uma forma de expressão da política ambiental do empreendimento, 

de forma que o foco principal seja o acompanhamento das obras e execução dos 

programas com o propósito de minimização dos impactos negativos ao meio 
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ambiente e a busca pela melhoria da qualidade de vida dos funcionários e da 

população envolvida. 

 

1.13.2 Objetivos 

 

O principal objetivo do PGAO é garantir e acompanhar a execução dos 

demais planos e programas ambientais descritos, mediante a implementação de 

mecanismos para a gestão otimizada destes, com o propósito de prevenir ou 

mitigar os impactos negativos, e potencializar os impactos positivos associados 

a implementação do empreendimento. 

Nesse sentido, o PGAO apresenta como objetivos específicos: 

 

• Gerir os programas descritos no PBA; 

• Acompanhar da execução dos programas; 

• Avaliar a execução dos programas, com foco na observação de suas 

forças e fraquezas; 

• Desenvolvimento de medidas que visem a execução otimizada dos 

programas; 

• Desenvolver procedimentos com o foco na otimização e definição de 

um padrão de qualidade ambiental elevado para o empreendimento; 

• Garantir o cumprimento da legislação vigente; 

• Garantir o desenvolvimento das atividades em conformidade com as 

normas de saúde e segurança do trabalho; 

• Desenvolvimento de medidas de mitigação dos impactos 

ambientais; 

• Acompanhar de forma integral as etapas de instalação, operação e 

descomissionamento. 
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1.13.3 Metas 

 

As metas estabelecidas para este programa são: 

• Garantir a execução de todos os programas propostos;  

• Buscar a efetividade da execução de todos os programas propostos 

no PBA; 

• Gerir os programas de forma a se alcançar o máximo de efetividade 

possível; 

• Buscar a aplicabilidade dos elementos descritos nos programas, e 

realizar correções necessárias; 

• Propor medidas que visem a otimização dos programas; 

• Garantir o desenvolvimento das atividades de forma segura; 

• Garantir o cumprimento da legislação vigente aplicável. 

 

1.13.4 Requisitos Legais 

 

Tendo em vista que este programa se associa diretamente aos demais 

programas propostos, e tem por finalidade otimizar sua execução e por 

consequência o cumprimento de seus requisitos legais, o PGAO apresenta como 

requisitos legais aplicáveis todos os descritos nos demais programas. 

 

1.13.5 Procedimentos metodológicos 

 

O PGAO caracteriza-se como um programa que tem por foco a análise da 

gestão ambiental do empreendimento como um todo. Para tal, realiza uma 

análise integrada da execução dos programas propostos, e sua efetividade na 

prevenção ou mitigação dos impactos negativos, bem como a otimização dos 

impactos positivos. 

Por meio disto, seu desenvolvimento será mediante a aplicação de 

métodos quantitativos e qualitativos do cumprimento dos demais programas. 

Estes serão por meio da análise mensal da execução de cada programa, 
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realizando uma avaliação dos objetivos propostos, as metas definidas e os 

resultados preliminares dos indicadores de efetividade. 

Tendo em vista a relação integrada que existe entre os programas, e sua 

análise como um todo pelo PGAO, a avaliação não ocorrerá de forma dissociada, 

mas sim como um todo. De forma que, por exemplo, a efetividade do programa 

de monitoramento dos processos erosivos, apresenta por consequência a 

minimização dos impactos que seriam geridos pelo programa de gerenciamento 

de emissões atmosféricas. 

Em seu desenvolvimento o PGAO fará avaliação da relação do 

andamento das obras em paralelo com a aplicação dos programas, de forma a 

identificar eventuais falhas dos programas em minimizar as adversidades 

associadas a instalação do empreendimento, bem como oportunidades de 

melhoria. 

A avaliação do cumprimento dos programas se dará por meio de: 

• Vistorias as obras; 

• Realização de reuniões com os responsáveis pela gestão de cada 

programa; 

• Identificação do grau de cumprimento dos programas de forma 

individual para a definição do grau de execução do PBA; 

• Identificação de não conformidades e proposição de medidas para 

sua solução; 

• Elaboração de relatórios trimestrais e anuais. 

 

1.13.6 Indicadores de efetividade 

 

Os indicadores para a avaliação da efetividade deste programa são: 

• Desempenho das atividades propostas em cada programa; 

• Relação entre a execução dos programas e a prevenção ou 

mitigação dos impactos ambientais negativos; 

• Relação entre a execução dos programas e a potencialização dos 

impactos ambientais positivos; 
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• Grau de execução dos programas dentro do cronograma proposto 

pelo PBA; 

• Número de demandas protocoladas pelas comunidades e órgãos 

públicos presentes nas áreas de influência do empreendimento e 

seu status de solução; 

• Quantidade de acidentes de trabalho envolvendo os trabalhadores 

ou a comunidade e suas tratativas; 

• Quantidade de programas propostos e seu grau de implementação; 

• Quantidade de não conformidades observadas e suas tratativas; 

• Número de relatórios parciais ou finais elaborados; 

• Quantidade e status das condicionantes definidas nas licenças 

ambientais. 

 

1.13.7 Público-alvo 

 

O público-alvo do PGAO serão os responsáveis pela sua implementação 

e dos demais programas, assim como todos os colaboradores que atuam no 

empreendimento, sejam eles próprios ou terceirizados. Ademais, ele tem 

influência sobre a comunidade local e os órgãos ambientais municipais e 

estaduais. 

 

1.13.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.13.9 Inter-relação com outros programas 

 

Este programa relaciona-se a todos os Programas definidos no PBA. 
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1.14 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - (PRAD) 

 

1.14.1 Introdução 

 

A implantação do empreendimento altera as características ecológicas da 

área, partindo das modificações na cobertura vegetal, na topografia do terreno, 

nas características pedológicas, na dinâmica de drenagem e no uso e ocupação 

da área. 

Mesmo atrelada a histórico processo de uso associado a práticas 

agropecuárias, a área do Complexo Solar Santa Luzia apresenta áreas sensíveis 

e historicamente degradadas, em que pese as áreas de APP. Além dessas 

áreas, a presença de áreas com solo exposto e desmatadas não foram 

aproveitadas pelo empreendimento possibilitam a degradação da ADA. 

O PRAD concatena uma variedade de temas e técnicas, que visam 

restaurar ou estabilizar áreas degradas ou em processo de degradação. Para 

tanto, ações revegetação, manejo do solo, controle de processos erosivos e 

integração de técnicas são envolvidas neste programa. 

Este programa tem sua importância e necessidade pela sua capacidade 

de associar-se a outros PBAs e sistematizar ações que visem restaurar 

processos relacionados aos meios abordados no EIA. Atuando de forma a 

minimizar os principais impactos ambientais servindo como ferramenta capaz de 

atuar em parcelas vegetais, áreas degradas ou em processo de degradação e 

APPs. 

 

1.14.2 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

Recuperar áreas degradas afetadas direto ou indiretamente pelo 

empreendimento. 
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Objetivos Específicos: 

• Identificar e diagnosticar áreas degradadas ou em processos de 

degradação; 

• Classificar e triar as áreas pelo grau de degradação que apresentam; 

• Identificar os processos e agentes de degradação; 

• Atuar em fatores físicos de degradação; 

• Atuar em fatores bióticos de degradação; 

• Recompor a cobertura vegetal de áreas como solo exposto que 

foram afetadas pelo empreendimento, porém não foram 

aproveitadas. 

 

1.14.3 Metas 

 

Entre as metas estipuladas para este PRAD, estão: 

• Mapear todas as áreas degradadas presentes na ADA do 

empreendimento; 

• Acompanhar a recuperação de áreas com aerolevantamentos; 

• Preservar e recompor as matas ciliares dos cursos fluviais; 

• Recompor a cobertura vegetal de áreas sensíveis; 

• Monitorar os efeitos das intervenções nos meios físicos e bióticos; 

• Isolar áreas com potencial de regeneração natural; 

• Recompor áreas de exclusão; 

• Usar 100% de espécies nativas nas ações de recomposição da 

cobertura vegetal; 

• Proteger cursos fluviais que sejam atravessados por estradas rurais 

e caminhos de acesso; 

• Emitir relatórios de acompanhamento; 

• Melhoramento do paisagismo do empreendimento. 
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1.14.4 Procedimentos metodológicos 

 

Como já mencionado, este PRAD relaciona-se com outros programas, 

devido a essa condição, encontra nesses as bases metodológicas e 

procedimentais que otimizam as ações e esforço dos profissionais envolvidos. 

Entre as ações previstas, essas podem ser divididas em duas seções, a primeira, 

envolvida com a ADA, está focada em: 

• Identificar áreas degradadas; 

• Diagnosticar; 

• Recuperar; 

• Acompanhar áreas recuperadas. 

 

A segunda, foca em atuar no paisagismo de áreas no interior da ADA, 

associada a contexto estético e manutenção de ecossistemas focado em 

compatibilizar recomposição de área, atenuação de impactos visuais e as 

estruturas do empreendimento. Podendo ser compreendida da seguinte forma: 

 

• Seleção de áreas com potencial estético; 

• Recomposição de áreas sensíveis próximas a estruturas e sede; 

• Aplicação de cercas vivas e barreiras verdes quando necessário; 

• Acompanhamento e manutenção de áreas. 

 

As ações que envolvem a seção voltada a recuperação de áreas 

degradadas pode ser sequencialmente abordada com o uso de procedimentos 

necessários a identificar áreas; desenvolver as atividades de recuperação e 

acompanhar os efeitos da recuperação, tendo sido sistematizada proposta de 

ações e procedimentos assessórios na Figura 6. 
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Figura 6- Sistematização da seção do PRAD volta a recuperar áreas degradas 
no inteiro da AID e ADA do Complexo Solar Santa Luzia. 

 

Fonte: Rio Alto, 2021. 

 

A partir desta sistematização os objetivos e metas propostas para o 

presente programa podem ser alcançados de forma objetiva, proporcionando 

dados capazes de serem avaliados. 

Qualquer etapa de desenvolvimento deste PRAD pode ser alterada de 

acordo com a orientação técnica e orientada da equipe de meio ambiente 

responsável pela sua execução. Em especial, destaca-se que a etapa de 

“Execução do Plantio” pode ser modificada de acordo com as necessidades e 

adoção de procedimentos por parte do empreendedor, objetivando desta forma 

otimizar esforços e ajustar a metodologia. 
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A recomposição de áreas de reserva legal presentes nas propriedades 

arrendadas que se localizam próximas à ADA do empreendimento receberão 

ações de recuperação e recomposição da cobertura vegetal. 

Os meios necessários à execução deste programa devem ser avaliados e 

disponibilizados pelo empreendedor, fazendo-se necessário atentar para os 

EPIS obrigatórios dos componentes das equipes. 

 
1.14.5 Indicadores de efetividade 

 

• Quantificação de áreas degradadas recuperadas; 

• Quantificação de áreas degradadas sem possibilidade de 

recuperação; 

• Quantificação de ações de recomposição e reflorestamento de 

áreas; 

• Quantificação das áreas recompostas e reflorestadas; 

• Áreas com processos erosivos estabilizados (associar com o PNPE); 

• Quantificação do desenvolvimento florestal das áreas que 

receberam intervenções ou foram isoladas para regeneração 

natural; 

• Comparativo entre os relatórios de monitoramento; 

• Consolidação do programa em relatório final. 

 

1.14.6 Público-alvo 

 

O Programa aplica-se aos gerenciadores e funcionários da área ambiental 

e de engenharia construtiva, que atuam no monitoramento, contenção e previsão 

dos impactos relacionados a intensificação dos processos erosivos, bem como 

responsáveis pela regularidade do empreendimento. 

 

1.14.7 Cronograma de execução 

 
O Cronograma será detalhado no item 1.18. 
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7.14.8 Inter-relação com outros programas 

 
Este PRAD tem a capacidade de se relacionar com diversos programas, 

como já destacado, sendo o Programa de Manejo da Flora (PMF), Programa de 

Monitoramento da Qualidade dos Efluentes (PMQE), Programa de 

Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e subterrâneas (PMQASS), 

Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos (PMPE), Programa de 

Manejo da Flora (PMF), Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos 

(PMPE), e Programa de Monitoramento Climatológico (PMC) além dos 

programas mencionados, tem no Programa de Gerenciamento Ambiental das 

Obras (PGAO) o gerenciador de suas atividades, de acordo com a articulação 

entre as ferramentas de gestão. 

 
1.15 Programa de Monitoramento Climatológico – (PMC) 

 
1.15.1 Introdução 

 
O Programa de Monitoramento Climatológico – PMC, tem relação direta 

com as etapas de engenharia construtiva e desenvolvimento das atividades de 

montagem das estruturas do Complexo Solar Santa Luzia. 

Ele visa acompanhar as eventuais mudanças no microclima local durante 

a fase de implantação da obra, dando sustentação ao Plano de Controle 

Ambiental durante a operação do empreendimento. 

Sua necessidade está relacionada a capacidade do empreendimento, que 

tem entre suas demandas primárias a retirada da cobertura vegetal da área alvo, 

resultando em interferências nas condições microclimáticas de parcelas 

vegetais, corpos hídricos e comunidades locais. Essa capacidade de 

interferência demanda acompanhamento especializado e capacitado para 

analisar e avaliar as características de eventuais alterações. 
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1.15.2 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

Monitorar e acompanhar possíveis alterações nos parâmetros climáticas 

locais durante a fase de instalação do Complexo Solar Santa Luzia. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Realizar e atualizar o diagnóstico climatológico da ADA do 

empreendimento; 

• Acompanhar os parâmetros climatológicos de áreas sensíveis no 

interior da ADA do empreendimento; 

• Instalar pluviômetros no interior da ADA; 

• Realizar acompanhamentos dos parâmetros climatológicos através 

de estação meteorológica no interior da ADA; 

• Fornecer informações para o gerenciamento das atividades de 

implantação; 

• Auxiliar os demais PBA’s previstos para o empreendimento. 

 

1.15.3 Metas 

 

• Realizar acompanhamento diário dos parâmetros climatológicos; 

• Instalar e pluviômetros convencionais ao longo da ADA do 

empreendimento; 

• Instalar estação meteorológica no interior da ADA; 

• Realizar monitoramento dos parâmetros climatológicos em áreas de 

APP e Reserva Legal; 

• Apontar áreas sensíveis que podem sofrer impactos associados a 

caraterísticas climatológicas do empreendimento no interior da ADA. 
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1.15.4 Requisitos Legais 

 

• Lei Federal nº 9.433, de janeiro de 1997: instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos; 

• Lei Federal nº 12. 187, de 29 de dezembro de 2009: instituiu a 

Política Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC). 

• Decreto Federal nº 7.390, de 09 de dezembro de 2010: 

regulamentou a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas 

(PNMC). 

 

1.15.5 Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos do PMC consistem em ações que 

iniciam na etapa de levantamento prévio, antecedendo o início da instalação do 

empreendimento, diagnosticando e identificando áreas de interesse. 

A instalação dos pluviômetros e estação climatológica, em pontos 

estratégicos de monitoramento ocorrerá no início da execução e/ou instalação 

do empreendimento, além disso terão pontos de monitoramento diário fixos, este 

visa acompanhar periodicamente outras áreas, em que pese parcelas florestais, 

reserva legal e APPs, bem como, pontos que ao longo da implantação do 

empreendimento vão se apresentando como sensíveis. 
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Figura 7- Sistematização das ações que compõem o PMC. 

 
Fonte: Rio Alto, 2021. 

 

O apoio a outros programas do empreendimento visa corroborar com suas 

atividades, apresentando informações e detalhes que possibilitam as demais 

equipes ajustarem seus cronogramas, suas abordagens e ações. Isso vale para 

o auxílio à gerência de obra, permitindo apresentar ao tomador de decisões 

informações a respeito das características climatológicas. A fase de resultados 

concatena a coleta dos parâmetros diários, e demais informações relevantes 

para o PMC, culminando com a produção de relatórios trimestrais e um relatório 

anual, tabulando, explorando e analisando os dados coletados ao longo do ano. 

Entre os equipamentos a serem aplicados, destacam-se os seguintes: 

 

• Estação meteorológica digital; 

• Pluviômetros convencionais; 

• Termo-higrômetro. 

 

1.15.6 Indicadores de efetividade 

 

• Número de coletas diárias realizadas com sucesso; 
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• Quantidade de pluviômetros instalados; 

• Quantidade de visitas e acompanhamentos de áreas sensíveis 

foram realizadas; 

• Variação dos parâmetros climatológicos em áreas verdes e apps. 

 

1.15.7 Público-alvo 

 

O Programa aplica-se aos gerenciadores e funcionários da área ambiental 

que realizam as atividades de forma a avaliar a relação do empreendimento e a 

sua capacidade de modificar o microclima. 

 

1.15.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.15.9 Inter-relação com outros programas 

 

O PEA tem expressiva capacidade de relacionar com diversos programas, 

entre os quais se destaca o Programa de Manejo da Flora (PMF), com 

capacidade de articular com o Programa de Comunicação Social (PCS), 

Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas (PGEA), Programa de 

Monitoramento da Qualidade dos Efluentes (PMQE), Programa de 

Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e subterrâneas (PMQASS), 

Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos (PMPE), Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) além dos programas mencionados, 

tem no Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO) o gerenciador 

de suas atividades, de acordo com a articulação entre as ferramentas de gestão. 
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1.16 Programa de Gestão dos Bens Culturais – (PGBC) 

 
1.16.1 Introdução 

  

Partindo do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico do Complexo Solar Santa Luzia elaborado pela empresa A LASCA 

ARQUEOLOGIA, em virtude do pedido de anuência do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN através da superintendência do órgão no 

estado da Paraíba. Desta forma, tendo em vista a detecção de 2 sítios 

arqueológicos históricos, 11 áreas históricas de ocorrência arqueológica e 7 

ocorrências históricas isoladas na ADA do empreendimento, o Programa de 

Gestão dos Bens Culturais – PGBC apresenta-se enquanto norteador para a 

otimização das atividades de forma que estes bens sejam geridos da melhor 

forma possível. 

Este programa norteado pela legislação aplicável em âmbito nacional e 

estadual, toma como referência para sua execução a Instrução Normativa 

01/2015 do IPHAN, que define enquanto bens culturais acautelados em âmbito 

federal: 

 

• I - Tombados, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro 

de 1937; 

• II - Arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 3.924, 

de 26 de julho de 1961; 

• III - registrados, nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 

2000; 

• IV - Valorados, nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, 

no Art. 3º O IPHAN se manifestará nos processos de licenciamento 

ambiental a partir da solicitação formal do órgão ambiental 

licenciador. 

 

Tendo em vista a constatação destes bens no interior da ADA do 

empreendimento, este programa apresenta as medidas e ações a serem 
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implementadas visando a mitigação dos impactos que incidem sob eles. Com a 

execução do PGBC, objetiva-se desenvolver ações efetivas de divulgação e 

educação patrimonial, e ainda salvaguardar a memória da região, tendo no 

Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico – PGPA sua principal relação. 

 

1.16.2 Objetivos 

 

Objetivo geral: 

Gerir de forma eficiente os bens culturais identificados nas áreas de 

influência do empreendimento. 

 

Objetivos específicos: 

• Levantamento, registro e conservação dos bens culturais 

identificados; 

• Elaboração do Projeto Integrado de Educação Patrimonial; 

• Apresentar de forma clara as medidas adotadas para a preservação 

dos bens culturais; 

• Acompanhar e avaliar a Programa de Gestão do Patrimônio 

Arqueológico. 

 

1.16.3 Metas 

 

• Implementar as medidas que visem a gestão apropriada dos bens 

culturais; 

• Implementar o Projeto Integrado de Educação Patrimonial; 

• Garantir a preservação dos bens culturais identificados 

considerando o preconizado na legislação vigente; 

• Garantir a execução do Programa de Gestão do Patrimônio 

Arqueológico. 
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1.16.4 Requisitos Legais 

 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 25 DE MARÇO DE 2015: 

Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos 

de licenciamento ambiental dos quais participe; 

• Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937: Organiza a proteção 

do patrimônio histórico e artístico nacional; 

• PORTARIA Nº 188, DE 18 DE MAIO DE 2016: Aprova Ações para 

preservação de bens culturais dos Povos e Comunidades 

Tradicionais de Matriz Africana; 

• Decreto N° 3.551 de 04 de agosto de 2000: Institui o Registro de 

Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio 

cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial 

e dá outras providências; 

• DECRETO Nº 7.819, DE 24 DE OUTUBRO DE 1978: Dispõe sobre 

o Cadastramento e Tombamento dos bens culturais, artísticos e 

históricos no Estado da Paraíba e dá outras providências. 

 

1.16.5 Procedimentos metodológicos 

 

O desenvolvimento deste programa dar-se-á pelo monitoramento dos 

eventuais impactos que podem vir a incidir sob os bens culturais identificados na 

ADA do empreendimento. Tomando como referência para tal monitoramento os 

dados apresentados no Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais 

Tombados, Valorados e Registrados. 

Tendo em vista a execução do Programa de Gestão do Patrimônio 

Arqueológico - PGPA, que será primordial para a execução do PGBC, este 

programa terá entre suas etapas a avaliação do grau de cumprimento do PGPA 

no intuito de se identificar eventuais necessidades de implementação de ações 

corretivas que visem a proteção dos bens culturais.  
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Ademais, enquanto uma sessão primordial para o funcionamento efetivo 

deste programa, desenvolver-se-á o Projeto Integrado de Educação Patrimonial 

contemplando a concepção, metodologia e implementação integrada entre o 

patrimônio arqueológico e os demais bens acautelados. 

O objetivo do Projeto Integrado de Educação Patrimonial é o 

desenvolvimento e implementação de ações de educação patrimonial, com o 

foco na contextualização socioeducativa e cultural, e interação e inclusão social. 

Para o desenvolvimento deste, será feito a definição de seu público-alvo 

para que se identifique as expectativas a respeito da proteção, divulgação e 

valorização do patrimônio arqueológico. Considerando tais informações serão 

desenvolvidas ações junto ao público-alvo a respeito do patrimônio cultural da 

região. 

A promoção das ações estará associada a divulgação ampla destas por 

meio folders, banners, palestras, oficinas, reuniões, redes sociais e demais 

formas de comunicação, considerando as medidas descritas no Programa de 

Comunicação Social, cujo foco de tais medidas de divulgação é a apresentação 

das características dos bens culturais da região. 

Periodicamente será feita a coleta de material oral por parte da equipe 

multidisciplinar responsável pela implementação do Projeto Integrado de 

Educação Patrimonial, por meio da realização de palestras, rodas de conversa 

e entrevistas junto da comunidade local e dos trabalhadores, no intuito de se 

colher narrativas, histórias de vida e valores com significância para a 

caracterização dos bens culturais da região. 

 

1.16.6 Indicadores de efetividade 

 

A fim de se avaliar o atendimento das metas e por consequência objetivos 

da execução deste programa, considera-se os seguintes indicadores: 

 

• Monitoramento dos bens culturais identificados; 
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• Análise quantitativa das ações desenvolvidas pelo Projeto 

Integrado de Educação Patrimonial; 

• Obtenção de registros fotográficos das ações desenvolvidas; 

• Análise da efetividade das ações desenvolvidas pelo Projeto 

Integrado de Educação Patrimonial; 

• Análise do grau de cumprimento do Programa de Gestão do 

Patrimônio Arqueológico; 

• Elaboração de relatórios de monitoramento. 

 

1.16.7 Público-alvo 

 

O Programa tem como público-alvo duas categorias, a de público interno 

(todos os colaboradores que compõem as frentes de trabalho associadas a 

implementação e funcionamento do empreendimento, sejam elas próprias ou 

terceirizadas). E a categoria de público externo (População que reside nas áreas 

de influência, órgãos públicos locais, instituições de ensino da região, ONG’s, 

Associações). 

 

1.16.8 Cronograma de execução 

 

O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.16.9 Inter-relação com outros programas 

 

Para o desenvolvimento deste programa considera-se sua interação com 

o Programa de Comunicação Social - (PCS), o Programa de Gestão do 

Patrimônio Arqueológico - (PGPA), o Programa de Educação Ambiental - (PEA) 

e o Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras - (PGAO). 
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1.17 Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico – PGPA 

 
1.17.1 Introdução 

 

O Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) do Complexo 

Solar Santa Luzia (Processo IPHAN nº 01408.000269/2020-28), terá por objetivo 

atender as recomendações futuras que serão estabelecidas pela 

Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) da Paraíba em relação ao Relatório Final de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico (RAIPA) deste empreendimento. 

Os estudos desenvolvidos no âmbito da Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico (autorizados por meio da Portaria IPHAN nº 43, de 09 

de julho de 2021) possibilitaram a identificação de dois sítios arqueológicos 

históricos conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3- Relação dos sítios arqueológicos históricos identificados na Área 
Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. 

Nome Natureza Município-UF 

Coordenadas UTM 

DATUM SIRGAS 2000 
FUSO 24M 

Sítio Arqueológico Histórico 
Chico Tomaz 

Sítio 
Santa Luzia - 

PB 
725414 / 9236959 

Sítio Arqueológico Histórico 
Casa do Flamengo 

Sítio 
Santa Luzia - 

PB 
724731 / 9234745 

 

Salienta-se que foi solicitado junto ao Iphan-PB, por meio das 

recomendações inseridas no RAIPA, a dispensa do monitoramento arqueológico 

na continuidade dos estudos arqueológicos caracterizado por este PGPA. 

Alegou-se que a característica pedológica da Área Diretamente Afetada do 

empreendimento qualifica-se por apresentar solos rasos e/ou litólicos e, assim, 

a natureza e disposição dos bens arqueológicos neste local apresentam-se em 

superfície. Neste interim, a etapa anterior de avaliação de impacto ao patrimônio 

arqueológico já realizou amplo levantamento, registro e mapeamento dos bens 

arqueológicos. 
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1.17.2 Objetivos 

 

Para este Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico os objetivos 

serão divididos em dois eixos. O eixo 1 trata-se das medidas de preservação e 

mitigação dos impactos ao Patrimônio Arqueológico, sendo elas: 

• Atender as normativas legais no que tange à proteção aos bens 

culturais acautelados; 

• Acompanhar o cercamento permanente e sinalização dos sítios 

arqueológicos detectados na ADA, de forma a garantir a preservação 

destes contextos diante da implementação do empreendimento; 

• Registrar as atividades de cercamento e sinalização através da 

produção de fotografias e relatórios descritivos, de forma a 

salvaguardar o maior número possível de informações resultantes 

dessas atividades; 

• Avaliar o estado de conservação dos sítios arqueológicos históricos; 

• Produzir conhecimento científico sobre a ocupação humana histórica 

da região, contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre o 

patrimônio arqueológico nacional. 

 

O eixo 2 trata-se dos objetivos gerais e específicos do Programa Integrado 

de Educação Patrimonial (PIEP), sendo eles: 

• Fortalecer a presença do patrimônio cultural, da arqueologia e da 

educação patrimonial no quadro conceitual, metodológico e prático 

das instituições que participarem das atividades; 

• Colaborar para a articulação de ações que promovam o diálogo entre 

instituições locais de educação e cultura; 

• Incentivar a participação social na formulação, implementação e 

execução das ações educativas; 

• Estimular o protagonismo dos diferentes grupos sociais; 
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• Integrar as práticas educativas ao cotidiano, associando os bens 

culturais aos espaços de vida das pessoas; 

• Valorizar o território como espaço educativo, passível de leituras e 

interpretações por meio de múltiplas estratégias educacionais; 

• Favorecer as relações de afetividade e estima inerentes à 

valorização e preservação do patrimônio cultural. 

 
1.17.3 Metas 

 

As metas da Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico estão listadas 

a seguir. 

• Garantir aos sítios arqueológicos históricos Chico Thomaz e Casa 

do Flamengo a devida proteção por meio de cercamento definitivo e 

sinalização; 

• Mostrar aos profissionais-chave ligados à implantação do 

empreendimento os devidos cuidados em relação aos bens 

arqueológicos localizados na ADA; 

• Localizar os agentes culturais na área de abrangência do 

empreendimento e no transcorrer das atividades de Educação 

Patrimonial. 

 
1.17.4 Requisitos Legais 

 
O Patrimônio Cultural Brasileiro é definido pela Constituição Federal 

Brasileira de 1988 da seguinte forma: 

Art. 216 – Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à maioria dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

(...);  

Parágrafo V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
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Desse modo, a Constituição Brasileira assegura ao patrimônio 

arqueológico, entre outros, a categoria de patrimônio cultural a ser 

institucionalmente protegido. Tal condição é reiterada pelo fato de o Brasil ser 

signatário de uma série de resoluções elaboradas em convenções internacionais 

direcionadas à atualização de conceitos, normas e práticas aplicáveis ao 

gerenciamento do patrimônio cultural: a Carta de Atenas, de 1931; a Conferência 

UNESCO – Nova Déli, de 1956; a Carta de Veneza, de 1964; as Normas de 

Quito, de 1968; a 15º Sessão da UNESCO em Paris, de 1968; a Carta de Nairóbi, 

de 1976 e a Carta de Burra, de 1980, entre outras. 

Além das Cartas Patrimoniais, que demonstram o compromisso do Estado 

brasileiro em se alinhar ao entendimento de diversas nações naquilo que se 

refere aos conceitos e práticas consolidadas à proteção do patrimônio cultural, 

diversos diplomas legais consolidam a proteção do patrimônio arqueológico 

brasileiro, entre eles: 

 

• Lei nº 3.924, de 26/07/1961 (Lei da Arqueologia), que dispõe sobre 

o patrimônio arqueológico; 

• Resolução CONAMA nº 1, de 23/01/1986, que estabelece as 

definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes 

gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental 

como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente; 

• Portaria SPHAN nº 7, de 1º/12/1988, que estabelece os 

procedimentos necessários às autorizações para pesquisas 

arqueológicas; 

• Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/1997, que revisa os 

procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de 

forma a incorporar ao sistema de licenciamento os instrumentos de 

gestão ambiental e a integrar a atuação dos órgãos do SISNAMA na 

execução da Política Nacional do Meio Ambiente; 
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• Lei nº 9.605, de 12/02/1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente; 

• Portaria IPHAN nº 241, de 19/11/1998, que institui a Ficha de 

Registro de Sítios Arqueológicos; 

• Decreto nº 6.514, de 22/07/2008, que dispõe sobre as infrações e 

sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações; 

• Portaria Interministerial nº 60, de 24/03/2015, que estabelece 

procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos 

e entidades da administração pública federal em processos de 

licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 

• Instrução Normativa IPHAN nº 1, de 25/03/2015, que estabelece 

procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de 

licenciamento ambiental dos quais participe; 

• Portaria IPHAN nº 137, de 28/04/2016, que estabelece diretrizes de 

Educação Patrimonial no âmbito do IPHAN e das Casas do 

Patrimônio; 

• Portaria IPHAN nº 195, de 18/05/2016, que dispõe sobre 

procedimentos para solicitação de movimentação de bens 

arqueológicos em território nacional; 

• Portaria IPHAN nº 196, de 18/05/2016, que dispõe sobre a 

conservação de bens arqueológicos móveis, cria o Cadastro 

Nacional de Instituições de Guarda e Pesquisa, o Termo de 

Recebimento de Coleções Arqueológicas e a Ficha de Cadastro de 

Bem Arqueológico Móvel; 

• Portaria IPHAN nº 197, de 18/05/2016, que dispõe sobre 

Procedimentos para Solicitação de Remessa de Material 

Arqueológico para Análise no Exterior; 
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• Portaria IPHAN nº 199, de 18/05/2016, que cria a Coordenação 

Técnica Nacional de Licenciamento, no âmbito do Gabinete da 

Presidência do IPHAN; 

• Lei nº 13.653, de 18/4/2018, que dispõe sobre a regulamentação da 

profissão de arqueólogo e dá outras providências; 

• Portaria IPHAN nº 316, de 04/11/2019, que estabelece os 

procedimentos para a identificação e o reconhecimento de sítios 

arqueológicos pelo IPHAN; 

• Portaria IPHAN nº 317, de 04/11/2019, que estabelece diretrizes a 

serem observadas pelo IPHAN para análise da comprovação das 

atividades científicas próprias do campo profissional da arqueologia 

mencionadas na Lei nº 13.653/2018. 

• Portaria SPHAN nº 7/88: 

Art. 5º Os pedidos de permissão e autorização, assim como a comunicação 
prévia, devem ser dirigidos ao Secretário da SPHAN acompanhados das 
seguintes informações [...]; 
Art. 11 Os relatórios técnicos devem ser redigidos em língua portuguesa e 
entregues à SPHAN acompanhados das seguintes informações [...]; 
Art. 12 Terminada a pesquisa, o coordenador encaminhará à SPHAN, em 
língua portuguesa, o relatório final dos trabalhos, onde deverá constar [...]. 

• Instrução Normativa IPHAN nº 1/2015: 

Art. 35. O Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico para os 
empreendimentos de Nível III e IV deverá conter: [...] 
Art. 40. A execução do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 
deverá ser descrita em Relatório de Gestão do Patrimônio Arqueológico, que 
deverá conter: [...] 

 

1.17.5 Procedimentos metodológicos 

 

1.17.5.1 Preservação e Mitigação dos Sítios Arqueológicos – PMSA  

 

Tendo em vista a necessidade de cumprimento dos objetivos propostos 

neste programa, serão adotados procedimentos metodológicos que visem 

mitigar os impactos do empreendimento em relação aos sítios arqueológicos 

detectados no perímetro da ADA. 
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Durante a implantação do Complexo Solar haverá aumento da passagem 

de veículos e pessoas, bem como de outras interferências nas áreas de 

influência direta do empreendimento. Assim, entende-se que o cercamento 

definitivo e a sinalização dos sítios arqueológicos que incidem sobre a ADA são 

as estratégias mais indicadas para a preservação in situ destes contextos.  

As atividades que precedem o cercamento consistem em visitas nas áreas 

delimitadas na etapa anterior, referente a Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico (AIPA), de forma a reanalisar os polígonos definidos. A partir daí 

será liberado o cercamento e sinalização dos sítios propostos, etapa esta que 

deve acontecer antes do início das obras. As atividades de visitação dos sítios, 

cercamento definitivo e sinalização serão orientados e acompanhados pela 

equipe de arqueologia. Essa ação tem como prerrogativa o fato de que, durante 

a implantação do empreendimento, todos os envolvidos na construção sejam 

capazes de identificar que se trata de uma área com acesso proibido. A placa 

utilizada para a sinalização será confeccionada nos parâmetros determinados 

pelo IPHAN. 

 

1.17.5.2 Projeto Integrado de Educação Patrimonial - PIEP 

 

Em conformidade com a Instrução Normativa nº. 001/2015, esse 

Programa Integrado de Educação Patrimonial – PIEP é relativo ao Programa de 

Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA), na área do Complexo Solar Santa 

Luzia, nos municípios de Santa Luzia e São Mamede / PB e, com concepção, 

metodologia e implementação  integradas entre o patrimônio arqueológico e os 

demais bens acautelados em âmbito federal na região, será desenvolvido em 

acordo com os princípios presentes na Constituição de 1988, em seu Artigo 216, 

que entende que todos os brasileiros têm direito à memória e à cidadania. 

O PIEP, além dessas diretrizes, tem em vista a conceituação de Educação 

Patrimonial da Portaria do IPHAN nº. 137, de 28 de abril de 2016: “prática 

transversal aos processos de preservação e valorização do Patrimônio Cultural 

Brasileiro e como instrumento/ferramenta importante para estimular as 
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comunidades numa construção dialógica do conhecimento relacionado ao seu 

patrimônio cultural e na busca de fortalecer seus vínculos, promovendo 

estratégias, dinâmicas e situações de aprendizado sobre seu processo cultural 

e seus produtos, manifestações e referências e práticas tradicionais”. 

Visando promover um maior conhecimento sobre os antigos povos que 

viveram na região, compartilhando aspectos da Arqueologia Brasileira e do 

nosso patrimônio cultural e arqueológico e do contexto e dos resultados dos 

estudos de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, o PIEP pretende 

colaborar com ações e atividades de valorização, reconhecimento, identificação 

e a apropriação do patrimônio arqueológico e cultural em geral da região. 

Assim, o PIEP, além aprofundar essas parcerias e desenhar em conjunto 

planos de trabalho, para programar e executar as referidas ações educativas, 

também fará contato com e sobretudo outros atores sociais locais - lideranças e 

representantes das comunidades e entidades, associações e instituições 

comunitárias – de forma a desenvolver atividades, mediadas por vídeos e/ou 

videochamadas, com pessoas em geral das comunidades, em ambos os 

municípios. 

São também previstas atividades remotas na interface virtual do PIEP 

que, hospedada na rede Workplace do Facebook, daria acesso aos 

participantes, no seu espaço de compartilhamento de materiais, a recursos 

educativos em geral sobre as temáticas da Arqueologia e do Patrimônio Cultural 

e Arqueológico e às informações sobre o conhecimento arqueológico e outros 

bens culturais da região.   

 
1.17.6 Indicadores de efetividade 

 

A fim de se avaliar o atendimento das metas e por consequência objetivos 

da execução deste programa, considera-se os seguintes indicadores: 

• Monitoramento dos sítios arqueológicos identificados; 

• Análise quantitativa das ações desenvolvidas pelo PIEP; 

• Obtenção de registros fotográficos das ações desenvolvidas; 
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• Análise da efetividade das ações desenvolvidas pelo Projeto 

Integrado de Educação Patrimonial; 

• Elaboração de relatórios de monitoramento. 

 
1.17.7 Público-alvo 

 

O público-alvo prioritário é a autarquia federal (IPHAN) diretamente, na 

qualidade de órgão interveniente e indiretamente, o órgão licenciador do 

empreendimento, no quesito estudo técnico e emissão de parecer/anuência. 

O público-alvo secundário é considerado a comunidade afetada pelo 

empreendimento, que deverá ser sensibilizada pela interface de divulgação e 

educação patrimonial que o Programa possui em seu desenvolvimento. 

O Programa aplica-se a todas as frentes de trabalho associadas a 

implementação e funcionamento do empreendimento, sejam elas próprias ou 

terceirizadas. 

 

1.17.8 Cronograma de execução 

 
O Cronograma será detalhado no item 1.18. 

 

1.17.9 Inter-relação com outros programas 

 

Para o desenvolvimento deste programa considera-se sua interação com 

o Programa de Comunicação Social - (PCS), o Programa de Gestão dos Bens 

Culturais (PGBC), o Programa de Educação Ambiental - (PEA) e o Programa 

de Gerenciamento Ambiental das Obras - (PGAO). 

 

1.18 Consolidação de cronogramas 

 

O Quadro 4 apresenta os cronogramas das atividades de cada programa 

descrito no PBA, este foi sistematizado considerando o período médio de 2 anos 

da licença de instalação, devendo ser reajustado de acordo com a necessidade 
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do empreendedor, e adaptado para os programas que continuarão durante a 

fase de operação. Mas vale salientar que o desenvolvimento dos programas 

iniciará logo após a liberação do órgão ambiental.  
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Quadro 4- Consolidação dos cronogramas dos programas listados no PBA. 

PROGRAMAS ANO 1 ANO 2 

Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – (PGRS) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Diagnóstico dos Resíduos X        

Compra de materiais X        

Contratação de empresa 
responsável pela coleta e 
destinação final 

X        

Preparação da área para 
acondicionamento 

X X       

Treinamento dos Funcionários  X  X  X  X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Gerenciamento de 
Emissões Atmosféricas – (PGEA) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Identificação das Fontes 
Poluidoras 

X        

Monitoramento das Emissões X X X X X X X X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 
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Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Monitoramento, 
Resgate e Realocação de Fauna – 
(PMRRF) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 
1° 

Trimestre 
2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Levantamento de áreas X        

Execução de Afugentamento, 
Resgate, Reabilitação e 
Monitoramento 

X X X X X X X X 

Monitoramento da fauna em áreas 
em recuperação 

   X X X X X 

Relatórios parciais de 
acompanhamento e execução 

X X X X X X X X 

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X  X X X  

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano    X    X 

 

Programa de Manejo da Flora – 
(PMF) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Levantamento e delimitação da 
área de supressão 

X        

Treinamento dos Funcionários X        

Atividades de supressão X X X X X X X X 

Ações de resgate X X X X X X X X 

Acompanhamento de material 
resgatado 

X X X X X X X X 

Monitoramento do processo de 
supressão 

X X X X X X X X 

Acondicionamento do material 
suprimido/resgatado 

X X X X X X X X 

Relatórios Trimestrais X X X X X X X X 
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Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X  X X X  

Relatório Final    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Contratação de Mão 
de Obra e Serviços – (PCMOS) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Identificação das vagas 
disponíveis para a fase de 
instalação 

X        

Estabelecimento de parcerias com 
órgãos e instituições locais 

X X       

Realização de cursos e 
especializações em parceria com 
órgãos e instituições locais 

X X       

Estabelecimento de procedimento 
para recebimento de currículos 

X        

Divulgação das vagas X X X X X X X X 

Seleção para o recrutamento X X X X X X X X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Educação Ambiental 
– (PEA) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 
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Diagnóstico das comunidades e 
de programas socioambientais 
existentes na região 

X        

Estabelecimento de parcerias com 
órgãos e instituições de ensino 
locais 

X        

Desenvolvimento dos 
procedimentos para execução das 
atividades de educação ambiental 

X X   X    

Produção do material de educação 
ambiental 

X X       

Realização das campanhas de 
educação ambiental com público 
interno 

 X X X X X X X 

Realização das campanhas de 
educação ambiental com público 
externo 

 X X X X X X X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Comunicação Social 
– (PCS) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Definição de procedimentos para a 
comunicação com as partes 
envolvidas 

X        

Produção do material para a 
comunicação 

X X       
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Treinamento interno dentro das 
diretrizes do programa 

 X       

Estabelecimento de ouvidoria 
interna 

 X       

Estabelecimento de ouvidoria 
externa 

 X X      

Divulgação de notícias do 
empreendimento 

 X X X X X X X 

Contato com as partes envolvidas  X X X X X X X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Gerenciamento de 
Ruídos e Vibrações – (PGRV) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Identificação das fontes geradoras 
de vibrações e ruídos 

X        

Medições e monitoramento X X X X X X X X 

Delimitação de áreas com maior 
nível de exposição a ruídos e 
vibrações 

X        

Análise do uso de EPIs por parte 
dos funcionários expostos a 
ruídos e vibrações 

X X X X X X X X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 
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Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas Superficiais 
e subterrâneas – (PMQASS) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Identificação dos recursos 
hídricos das áreas de influência e 
seu enquadramento 

X        

Definição e mapeamento dos 
pontos de coleta 

X        

Realização das campanhas 
trimestrais 

X X X X X X X X 

Realização da campanha final        X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Monitoramento da 
Qualidade dos Efluentes – (PMQE) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Identificação das fontes geradoras 
de efluentes 

X        

Caracterização e análise dos 
efluentes 

X X X X X X X X 

Definição dos procedimentos para 
gestão de efluentes 

X        

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  
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Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Monitoramento dos 
Processos Erosivos – (PMPE) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Identificação e diagnóstico de 
áreas susceptíveis a processos 
erosivos 

X        

Monitoramento dos processos 
erosivos 

X X X X X X X X 

Instalação de dissipadores de 
energia no sistema de drenagem 
do empreendimento 

X X       

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras – (PGAO) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Acompanhamento da execução 
dos programas  

X X X X X X X X 

Análise do grau de execução das 
atividades propostas nos planos 

X X X X X X X X 
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Avaliação do grau de cumprimento 
da legislação 

X X X X X X X X 

Reuniões de análise crítica X X X X X X X X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas – (PRAD) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Identificação e diagnóstico das 
áreas degradas 

X X X X X X X X 

Isolamento das áreas X X X X X X X X 

Ajustes topográficos e/ou 
preparação do terreno 

 X X X X X X X 

Preparação do solo  X X X X X X X 

Delimitação do sistema de plantio X X X X X X X X 

Execução do plantio  X X X X X X X 

Monitoramento das áreas 
recuperadas 

 X X X X X X X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 
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Programa de Monitoramento 
Climatológico – (PMC) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Identificação de áreas de interesse X        

Definição dos parâmetros 
monitorados 

X        

instalação dos equipamentos X        

Execução dos monitoramentos X X X X X X X X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Programa de Gestão dos Bens 
Culturais – (PGBC) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Levantamento e registro X        

Elaboração do Projeto Integrado 
de Educação Patrimonial 

X        

Avaliar a Programa de Gestão do 
Patrimônio Arqueológico 

X X X X X X X X 

Execução do Projeto Integrado de 
Educação Patrimonial 

 X X X X X X X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 
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Programa de Gestão do 
Patrimônio Arqueológico - (PGPA) 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Levantamento e registro  X        

Adoção de medidas de 
preservação e mitigação dos 
impactos ao Patrimônio 
Arqueológico 

X X X X X X X X 

Execução do Projeto Integrado de 
Educação Patrimonial 

 X X X X X X X 

Relatórios Trimestrais X X X  X X X  

Análise e correção de não 
Conformidades 

X X X X X X X X 

Relatório Anual    X    X 

Avaliação do Plano X X X X X X X X 

 

Fonte: Rio Alto, 2021 


