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9. PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS 
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9.1 MEDIDAS MITIGADORAS 

A proposição de medidas mitigadoras visa minimizar, atenuar, prevenir e controlar os possíveis 

impactos advindos com a implantação do empreendimento em suas diversas fases (planejamento, instalação e 

operação) e serão apresentadas de acordo com a identificação de cada impacto apresentado no Capítulo 9, 

seguindo a mesma numeração adotada anteriormente. Essa sistemática permite avaliar de forma mais objetiva 

a existência da proposição de ações voltadas a cada impacto identificado. Seguindo as orientações estabelecidas 

no TR as SUDEMA, as medidas de adequação ambiental serão classificadas quanto à: 

• Natureza: preventiva (quando a ação resulta na prevenção da ocorrência total ou parcial do 

impacto ambiental negativo), corretiva (quando a ação resulta na correção total ou parcial 

do impacto negativo que já ocorreu) ou potencializadora (quando a ação resulta no aumento 

dos efeitos do impacto ambiental positivo);  

• Fase do empreendimento: se refere à fase do projeto a qual a medida estará vinculada, ou 

seja, as ações deverão ser adotadas de acordo com a fase de ocorrência do projeto 

(planejamento, instalação e operação); 

• Fator ambiental a que se destina: físico, biótico e/ou socioeconômico; 

• Prazo: refere-se à permanência de sua aplicação – curto, médio e longo prazo; 

• Responsabilidade: refere-se sobre que ator deverá desenvolver as ações – empreendedor, 

consultoria ou órgãos públicos envolvidos. Sempre que possível esses órgãos deverão ser 

citados. 

• Proposição de medidas mitigadoras: referem-se às medidas previstas, as quais podem ser 

implementadas por meio da aplicação de programas ou outras ações compensatórias. De um 

modo geral, algumas medidas poderão estar ou não associadas aos programas ambientais, 

objeto de detalhamento do próximo capítulo, considerando que em alguns casos se trata de 

procedimentos simples e de aplicação imediata. 

O Quadro 9.1 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.1. Classificação das medidas propostas. 

Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Identificação 
da medida 
adotada. 

- Preventiva 
- Corretiva 
- Potencializadora 

- Planejamento 
- Instalação 
- Operação 

- Físico 
- Biótico 
- Socioeconômico 

- Curto 
- Médio 
- Longo 

- Empreendedor 
- Poder público 
- Consultoria 

Identificação 
do programa 
relacionado à 
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Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

medida. 

 

9.1.1 Impactos do Meio Físico 

9.1.1.1 Impacto 03 – Indução de Processos Erosivos 

Para esse impacto sugere-se a execução de atividades específicas por meio das medidas 

apresentadas a seguir: 

• Realizar previamente a identificação de todas as atividades passíveis de desencadear o 

impacto em descrição; 

• Priorizar a realização de atividades modificadoras do terreno em período de estiagem 

e caso as atividades que envolvam a exposição do solo ocorram em épocas chuvosas 

deverão ser adotadas as medidas necessárias, ainda que temporárias, para o controle 

dos processos erosivos; 

• Priorizar o uso de acessos já existentes, evitando a abertura de novos acessos; 

• Instalação e manutenção de sistemas de drenagens nas áreas de intervenção para o 

ordenamento do escoamento superficial; 

• Realizar vistorias periódicas nos locais de intervenção nas estruturas de contenção e de 

drenagem pluvial; 

• Após o término das atividades interventivas em cada frente de obras não deixar áreas 

com solo exposto, procedendo, sempre que aplicável, com a recomposição da 

cobertura vegetal; e 

• Sempre que constatada a necessidade, devem ser aplicadas técnicas de recuperação 

das feições erosivas ou quaisquer outras modificações morfodinâmicas ocasionadas 

pela instalação do empreendimento. 

O Quadro 9.2 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

 

Quadro 9.2. Classificação das medidas propostas. 
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Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Realizar previamente a 
identificação de todas as 
atividades passíveis de 
desencadear o impacto em 
descrição. 

Preventiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
Superficial. 

Programar etapas de 
intervenção no solo. 

Preventiva Instalação Físico Curto 
Empreendedor 
Construtora 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
Superficial. 

Priorizar uso de acessos já 
existentes. 

Preventiva 
Instalação 
Operação 

Físico Médio Empreendedor 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
Superficial. 

Implantação e manutenção 
de dispositivos de 
drenagem. 

Preventiva 
Instalação 
Operação 

Físico Longo Empreendedor 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
Superficial. 

Priorizar o lançamento de 
cabos com drone. 

Preventiva Instalação Físico Médio Empreendedor 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
Superficial; e 
Programa de Gestão 
Ambiental das Obras. 

Realizar vistorias. Preventiva 
Instalação 
Operação 

Físico Longo 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
Superficial; e 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Recomposição da vegetação. Preventiva 
Instalação 
Operação 

Físico Médio 
Empreendedor 
Construtora 

Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas e/ou 
Alteradas. 

Aplicação de técnicas de 
recuperação das feições 
erosivas. 

Corretiva 
Instalação 
Operação 

Físico Médio 
Empreendedor 
Construtora 

Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas e/ou 
Alteradas. 

 

9.1.1.2 Impacto 04 – Assoreamento dos Corpos Hídricos 

Para esse impacto sugere-se a execução de atividades específicas por meio das medidas 

apresentadas a seguir: 

• Realizar previamente a identificação de todas as atividades passíveis de desencadear o 

impacto em descrição; 

• Mapear e identificar os corpos hídricos abrangidos pelas áreas de intervenção, bem 

como os de entorno; 
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• Instalação de sistemas de drenagens nas áreas de intervenção para o ordenamento do 

escoamento superficial; 

• Realizar vistorias periódicas nos locais de deságue do sistema de drenagem pluvial; 

• Priorizar a realização de atividades modificadoras do terreno em período de estiagem 

e caso as atividades que envolvam a exposição do solo ocorram em épocas chuvosas 

deverão ser adotadas as medidas necessárias, ainda que temporárias, para o controle 

do carreamento de sólidos; 

• Após o término das atividades interventivas em cada frente de obras não deixar áreas 

com solo exposto, procedendo, sempre que aplicável, com a recomposição da 

cobertura vegetal; e 

• Quando constatado pontos de assoreamento, realizar o desassoreamento dos corpos 

hídricos. 

O Quadro 9.3 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.3. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Realizar previamente a 
identificação de todas 
as atividades passíveis 
de desencadear o 
impacto em descrição. 

Preventiva Instalação Físico Curto 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
Superficial; e 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Mapear e identificar 
todos os cursos d’água 

Preventiva Instalação Físico Curto 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
Superficial; e 
Plano Ambiental de 
Construção; 

Implantação de 
dispositivos de 
drenagem. 

Preventiva Instalação Físico Longo Empreendedor 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
Superficial; e 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Realizar vistorias. Monitoramento 
Instalação 
Operação 

Físico Longo 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
Superficial; e 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Programar etapas de 
intervenção no solo. 

Preventiva Instalação Físico Curto 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
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Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Superficial; e 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Recomposição da 
vegetação 

Preventiva 
Instalação 
Operação 

Físico Médio Empreendedor 

Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas e/ou 
Alteradas. 

Desassoreamento de 
corpos hídricos 

Corretiva 
Instalação 
Operação 

Físico Curto Empreendedor 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Processos de Dinâmica 
Superficial. 

 

9.1.1.3 Impacto 05 – Alteração da Qualidade da Água Superficial 

Para esse impacto sugere-se a execução de atividades específicas por meio das medidas 

apresentadas a seguir: 

• Realizar, previamente, a identificação de todas as atividades passíveis de desencadear 

o impacto em descrição; 

• Identificar e mapear, previamente, as áreas com potencial de geração do impacto em 

pauta (e.g. áreas de armazenamento de resíduos, área de armazenamento de produtos 

químicos e estação de tratamento de efluentes); 

• Proceder com a correta gestão ambiental dos resíduos e efluentes gerados na obra de 

instalação do empreendimento; 

• Proceder com a inspeção preventiva dos veículos e equipamentos utilizados nas obras; 

• Impor limites de velocidade para a circulação dos veículos relacionados às obras; 

• Monitoramento da qualidade das águas superficiais em locais onde houver o 

lançamento de efluentes tratados (se houver pontos de lançamento); 

• Inspecionar periodicamente os corpos hídricos localizados nas áreas de intervenção, 

bem como os mais próximos, principalmente aqueles receptores das drenagens que 

serão construídas; 

• Proceder com a instalação dos respectivos componentes controle ambiental nas áreas 

identificadas e mapeadas com potencial de geração do impacto em pauta (exemplo: 

estruturas destinadas à manutenção de veículos e equipamentos, bem como daquelas 

de armazenamento de produtos químicos e combustíveis); 
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• Disponibilizar kits de emergência ambiental; e 

• Na ocorrência de degradação ambiental (acidentes ambientais), proceder com técnicas 

de remediação ambiental e monitoramento de corpos hídricos degradados em função 

da instalação do empreendimento. 

O Quadro 9.4 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.4. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Realizar a identificação de 
todas as atividades 
passíveis de desencadear 
o impacto em descrição. 

Preventiva Instalação Físico Curto 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento dos 
Recursos Hídricos. 

Identificar e mapear as 
áreas com potencial de 
geração do impacto em 
pauta. 

Preventiva Instalação Físico Curto 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento dos 
Recursos Hídricos; e 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Gestão dos resíduos e 
efluentes. 

Preventiva 
Instalação 
e 
Operação 

Físico Longo 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e de 
Efluentes Líquidos; e  
Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e de 
Efluentes Líquidos; 

Inspeção preventiva dos 
veículos. 

Preventiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Plano Ambiental de 
Construção. 

Controles ambientais das 
estruturas destinadas a 
manutenção de veículos e 
equipamentos e de 
armazenamento de 
produtos perigosos. 

Preventiva Instalação Físico Curto Empreendedor 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Impor limites de 
velocidade de circulação 

Preventiva Instalação Físico Curto Empreendedor 
Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Tráfego. 

Monitoramento da 
qualidade das águas 
superficiais (se necessário) 

Preventiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento dos 
Recursos Hídricos; e 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Inspecionar 
periodicamente os corpos 
hídricos localizados nas 
áreas de intervenção 

Preventiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento dos 
Recursos Hídricos; e 
Plano Ambiental de 
Construção; 

Proceder com a instalação 
dos dispositivos de 
controle ambiental 

Preventiva Instalação Físico Curto Empreendedor 
Programa de 
Monitoramento dos 
Recursos Hídricos; 

Disponibilizar kits de 
emergência ambiental. 

Preventiva Instalação Físico Curto Empreendedor 
Plano Ambiental de 
Construção. 
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Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Remediação ambiental Mitigadora 
Instalação 
e 
operação 

Físico Longo Empreendedor 

Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas e/ou 
Alteradas 

 

9.1.1.4 Impacto 06 – Alteração da Qualidade do Solo 

Para esse impacto sugere-se a execução de atividades específicas por meio das medidas 

apresentadas a seguir: 

• Realizar, previamente, a identificação de todas as atividades passíveis de desencadear 

o impacto em descrição; 

• Identificar e mapear, previamente, as áreas com potencial de geração do impacto em 

pauta (e.g. áreas de armazenamento de resíduos, área de armazenamento de produtos 

químicos e estação de tratamento de efluentes); 

• Proceder com a correta gestão ambiental dos resíduos e efluentes gerados na obra de 

instalação do empreendimento; 

• Proceder com a inspeção preventiva dos veículos e equipamentos utilizados nas obras. 

• Impor limites de velocidade para a circulação dos veículos relacionados às obras. 

• Proceder com a instalação dos respectivos componentes controle ambiental nas áreas 

identificadas e mapeadas com potencial de geração do impacto em pauta (exemplo: 

estruturas destinadas a manutenção de veículos e equipamentos, bem como daquelas 

de armazenamento de produtos químicos e combustíveis); 

• Disponibilizar kits de emergência ambiental; 

• Raspagem ou remoção profunda das camadas de solo contaminadas por resíduos e 

efluentes; e 

• Quando necessário, proceder com a remediação ambiental de área com solo 

contaminado. 

O Quadro 9.5 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 
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Quadro 9.5. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Realizar a identificação de 
todas as atividades 
passíveis de desencadear o 
impacto em descrição. 

Preventiva Instalação Físico Curto 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Programa de 
Controle e 
Monitoramento dos 
Recursos Hídricos. 

Identificar e mapear as 
áreas com potencial de 
geração do impacto em 
pauta. 

Preventiva Instalação Físico Curto 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Programa de 
Controle e 
Monitoramento dos 
Recursos Hídricos; 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Gestão dos resíduos e 
efluentes. 

Preventiva 
Instalação 
e 
Operação 

Físico Longo 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e de 
Efluentes Líquidos; 
Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e de 
Efluentes Líquidos. 

Inspeção preventiva dos 
veículos. 

Preventiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Plano Ambiental de 
Construção. 

Controles ambientais das 
estruturas destinadas a 
manutenção de veículos e 
equipamentos e de 
armazenamento de 
produtos perigosos. 

Preventiva Instalação Físico Curto Empreendedor 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Impor limites de velocidade 
de circulação. 

Preventiva Instalação Físico Curto Empreendedor 

Programa de 
Controle e 
Monitoramento de 
Tráfego; 

Proceder com a instalação 
dos dispositivos de controle 
ambiental. 

Preventiva Instalação Físico Curto Empreendedor 

Programa de 
Controle e 
Monitoramento dos 
Recursos Hídricos. 

Disponibilizar kits de 
emergência ambiental. 

Preventiva Instalação Físico Curto Empreendedor 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Raspagem ou remoção de 
camada de solo 
contaminada. 

Mitigadora 
Instalação 
e 
operação 

Físico Curto Empreendedor 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Remediação ambiental. Mitigadora 
Instalação 
e 
operação 

Físico Longo Empreendedor 

Programa de 
Recuperação de 
Áreas Degradadas 
e/ou Alteradas. 

 

9.1.1.5 Impacto 07 – Alteração da Qualidade do Ar 

Para esse impacto sugere-se a execução de atividades específicas por meio das medidas 

apresentadas a seguir: 

• Realizar, previamente, a identificação de todas as atividades passíveis de desencadear 

o impacto em descrição; 
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• Identificar e mapear, previamente, as áreas com potencial de geração do impacto em 

pauta (e.g. acessos, rota de veículos pesados, área de ampliação da SE Campina Grande 

III); 

• Impor limites de velocidade para a circulação dos veículos relacionados às obras; 

• Sensibilizar os trabalhadores quanto à importância de trafegar em velocidade que 

minimize a emissão de material particulado e outras questões relacionadas; 

• Proceder com umectação dos pátios e vias exclusivamente utilizados para as obras do 

empreendimento e que são passíveis de emissão de material particulado; 

• Realizar inspeções nos veículos e equipamentos, bem como avaliação do teor de 

fuligem proveniente do escapamento de veículo movidos à óleo Diesel por meio da 

aplicação da escala de Ringelmann; 

• Realizar vistorias nas obras e estruturas com potencial de ocasionar o impacto 

ambiental em descrição. 

• Realizar o transporte de carga pulverulenta utilizando lona de proteção da carga; 

• Disponibilizar canais de ouvidoria e monitorar as reclamações e sugestões de 

moradores da região; 

• Proceder com a análise das concentrações de poluentes atmosféricos (material 

particulado) quando houver registros de reclamações na ouvidoria. 

 

O Quadro 9.6 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.6. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Realizar a identificação de 
todas as atividades passíveis 
de desencadear o impacto em 
descrição. 

Preventiva Instalação Físico Curto 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento das 
Emissões Atmosféricas. 

Identificar e mapear as áreas 
com potencial de geração do 
impacto em pauta. 

Preventiva Instalação Físico Curto 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento das 
Emissões Atmosféricas. 

Impor limites de velocidade 
de circulação. 

Preventiva Instalação Físico Curto Empreendedor 
Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Tráfego. 

Sensibilização dos 
trabalhadores. 

Preventiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de Educação 
Ambiental 
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Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Ambiental (Subprograma de 
Educação Ambiental 
com Trabalhadores). 

Umectação de pátios e vias. Preventiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
 

Programa de Controle e 
Monitoramento das 
Emissões Atmosféricas. 

Inspeção preventiva dos 
veículos e aplicação da escala 
Ringelmann. 

Preventiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento das 
Emissões Atmosféricas; e 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Vistorias nas obras e 
estruturas com potencial de 
ocasionar o impacto. 

Preventiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Plano Ambiental de 
Construção. 

Transporte de carga 
pulverulenta com dispositivos 
de controle. 

Preventiva Instalação Físico Médio Empreendedor 
Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Tráfego. 

Disponibilizar canais de 
ouvidoria e monitorar as 
reclamações e sugestões de 
moradores da região. 

Preventiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Programa de 
Comunicação Social. 

Proceder com a análise das 
concentrações de poluentes 
atmosféricos (material 
particulado) quando houver 
registros de reclamações na 
ouvidoria. 

Corretiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento das 
Emissões Atmosféricas. 

 

9.1.1.6 Impacto 08 – Intervenção em Corpo Hídrico na Área de Ampliação da SE Campina Grande III  

Para esse impacto sugere-se a execução de atividades específicas por meio das medidas 

apresentadas a seguir: 

• Proceder com o acompanhamento das atividades de intervenção no corpo hídricos 

abrangido pela área de ampliação; 

• Realizar amostragens da qualidade da água após o encerramento das obras de 

intervenção; 

• Propor e realizar aos usuários, se necessário, medidas de compensação (ex.: ampliação 

do corpo hídrico). 

O Quadro 9.7 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 
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Quadro 9.7. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Inspeções de campo Preventiva Instalação Físico Médio 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento dos 
Recursos Hídricos; e 
Plano Ambiental de 
Construção. 

Amostragem da 
qualidade da água 

Preventiva Instalação Físico Curto 
Empreendedor 
Consultoria Ambiental 

Programa de Controle e 
Monitoramento dos 
Recursos Hídricos. 

Ampliação do corpo 
hídrico 

Preventiva Instalação Físico Médio Empreendedor 
Programa de Controle e 
Monitoramento dos 
Recursos Hídricos. 

 

9.1.1.7 Impacto 26 – Alteração do som ambiente no entorno da SE Campina Grande III 

Para esse impacto sugere-se a execução de atividades específicas por meio das medidas 

apresentadas a seguir: 

• Utilizar equipamentos com baixo potencial de emissões sonoras. 

• Dispor de um canal de ouvidoria visando identificar possíveis reclamações e avaliar 

varrições na intensidade dos sons emitidos. 

• Realizar campanha(s) de medição para avaliação sonora nas áreas habitadas vizinhas 

ao empreendimento. 

• Quando necessário, dispor de técnicas de isolamento acústico. 

O Quadro 9.8 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.8. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Utilizar equipamentos 
com baixo potencial de 

emissões sonoras 
Preventivo Operação 

Físico e 
Socioeconômico 

Longo Empreendedor 
Plano de Gestão 
Ambiental da 
Operação 

Dispor de um canal de 
ouvidoria 

Preventivo Operação 
Físico e 

Socioeconômico 
Longo 

Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Plano de Gestão 
Ambiental da 
Operação 

Realizar campanha(s) de 
medição para avaliação 

sonora 
Preventivo Operação 

Físico e 
Socioeconômico 

Curto 
Empreendedor 

Consultoria 
Ambiental 

Plano de Gestão 
Ambiental da 
Operação 

Isolamento Acústico Corretivo Operação 
Físico e 

Socioeconômico 
Longo Empreendedor 

Plano de Gestão 
Ambiental da 
Operação 
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9.1.2 Impactos do Meio Biótico 

9.1.2.1 Impacto 09 – Redução e Fragmentação da Cobertura Vegetal 

Com o intuito de reduzir a ocorrência deste impacto, são sugeridas as seguintes medidas 

mitigadoras: 

• Aproveitar as vias existentes da região, fazendo, sempre que possível, a utilização da 

própria faixa de serviço para o deslocamento de máquinas e dos materiais até as praças e 

torres; 

• No momento da instalação dos canteiros, optar por áreas já previamente desprovidas de 

vegetação, evitando o aumento da supressão. Caso não seja possível, devem ser priorizadas 

áreas com vegetação em estágio inicial de regeneração, com maiores indícios de 

interferência antrópica prévia, com o objetivo de reduzir ao máximo a interferência em 

fragmentos de vegetação mais conservadas; 

• Ainda, no momento da instalação, o projeto deverá prever, sempre que possível, o 

alteamento das torres nos locais de ocorrência de fragmentos florestais a fim de minimizar 

a necessidade de realizar o rebaixamento das copas; 

• Nas áreas destinadas para uso temporário (praças de lançamento de cabo, acessos 

provisórios, entre outros), quando desativadas, principalmente nas áreas relevantes para 

restauração florestal, deverão ser objetos de recuperação – por plantio ou condução de 

regeneração natural; 

• Toda vegetação suprimida deverá ser identificada (nome científico e popular) e 

quantificada (cubagem) e sempre que possível, destinada para aproveitamento e utilização 

do material lenhoso gerado, preferencialmente na região onde ocorreu a supressão; 

• A restauração ecológica em áreas sensíveis, como APPs, deverá ser realizada com árvores 

nativas compatíveis com o bioma e fitofisionomia; 

• O volume lenhoso deverá ser compensado de acordo com a Lei Federal nº 12.651/2012 – 

Novo Código Florestal, e as áreas de vegetação nativa suprimidas deverão ser compensadas 

conforme prevê a Lei Federal nº 11.428/2006 e o decreto que a regulamenta, o Decreto 

Federal nº 6.660/2008; 
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• Toda e qualquer intervenção deverá ser supervisionada por profissional devidamente 

capacitado e treinado e limitadas ao mínimo possível, priorizando a utilização de vias de 

acesso e infraestruturas já existentes; 

• Por se tratar de uma intervenção pontual, necessária principalmente na fase da instalação, 

tão logo as estruturas estiverem prontas e os cabos lançados, as áreas alteradas que não 

precisarem ser mantidas deverão ser recuperadas; e 

• Sugere-se que seja realizados treinamentos com os trabalhadores envolvidos no 

empreendimento a fim de trazer elucidações e conhecimento técnico sobre práticas de 

preservação e mitigação de danos ambientais. 

 

O Quadro 9.9 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.9. Classificação das medidas propostas. 

Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Priorizar o uso 
de vias e acessos 

existentes. 
Preventiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 

Plano de Gestão 
Ambiental das Obras 

Na instalação do 
canteiro optar 

por áreas 
desprovidas de 

vegetação 

Preventiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Plano de Gestão 
Ambiental das Obras 

Verificar 
viabilidade de 

utilizar técnicas 
alternativas de 

lançamento 
aéreo de cabos e 

alteamento de 
torres. 

Preventiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Plano de Gestão 
Ambiental das Obras 

Recuperação das 
áreas 

desativadas após 
a fase de 

instalação 

Corretiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas e/ou 
Alteradas 

Aproveitamento 
do material 

lenhoso 
Corretiva; Instalação Biótico Longo Empreendedor 

Programa de Controle da 
Supressão de Vegetação 

Restauração 
ecológica em 

áreas sensíveis, 
com árvores 

nativas 
compatíveis com 

o bioma  

Corretiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas e/ou 
Alteradas 
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Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Compensação 
ambiental de 
acordo com a 

legislação 
pertinente 

Corretiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Programa de 
Compensação Ambiental 

Treinamento e 
capacitação para 
os envolvidos no 
empreendimento 

Preventiva/ 
Corretiva 

Instalação Biótico Longo Empreendedor 

Programa de Educação 
Ambiental (Subprograma 
de Educação Ambiental 
com Trabalhadores) 

 

9.1.2.2 Impacto 10 – Perda de exemplares da flora ameaçada e endêmica 

Com o intuito de reduzir a ocorrência deste impacto, são sugeridas as seguintes medidas 

mitigadoras: 

• Aproveitar as vias existentes da região, fazendo, sempre que possível, a utilização da 

própria faixa de serviço para o deslocamento de máquinas e dos materiais até as praças e 

torres; 

• No momento da instalação dos canteiros, optar por áreas já previamente desprovidas de 

vegetação, evitando o aumento da supressão. Caso não seja possível, devem ser priorizadas 

áreas com vegetação em estágio inicial de regeneração, com maiores indícios de 

interferência antrópica prévia, com o objetivo de reduzir ao máximo a interferência em 

fragmentos de vegetação mais conservadas; 

• Ainda, no momento da instalação, o projeto deverá prever, sempre que possível, o 

alteamento das torres nos locais de ocorrência de fragmentos florestais a fim de minimizar 

a necessidade de realizar o rebaixamento das copas, bem como lançamento aéreo de 

cabos, sobretudo nas áreas de fragmento de vegetação em melhor estado de conservação; 

• Nas áreas destinadas para uso temporário (praças de lançamento de cabo, acessos 

provisórios, entre outros), quando desativadas, principalmente nas áreas relevantes para 

restauração florestal, deverão ser objetos de recuperação – por plantio ou condução de 

regeneração natural; 

• Toda vegetação suprimida deverá ser identificada (nome científico e popular) e 

quantificada (cubagem) e sempre que possível, destinada para aproveitamento e utilização 

do material lenhoso gerado, preferencialmente na região onde ocorreu a supressão; 
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• A restauração ecológica em áreas sensíveis, como APPs, deverá ser realizada com árvores 

nativas compatíveis com o bioma e fitofisionomia; 

• O volume lenhoso deverá ser compensado de acordo com a Lei Federal nº 12.651/2012 – 

Novo Código Florestal, e as áreas de vegetação nativa suprimidas deverão ser compensadas 

conforme prevê a Lei Federal nº 11.428/2006 e o decreto que a regulamenta, o Decreto 

Federal nº 6.660/2008; 

• Toda e qualquer intervenção deverá ser supervisionada por profissional devidamente 

capacitado e treinado e limitadas ao mínimo possível, priorizando a utilização de vias de 

acesso e infraestruturas já existentes; 

• Por se tratar de uma intervenção pontual, necessária principalmente na fase da instalação, 

tão logo as estruturas estiverem prontas e os cabos lançados, as áreas alteradas que não 

precisarem ser mantidas deverão ser recuperadas; 

• Sugere-se que seja realizados treinamentos com os trabalhadores envolvidos no 

empreendimento a fim de trazer elucidações e conhecimento técnico sobre práticas de 

preservação e mitigação de danos ambientais; 

• Sugere-se que a área de atuação do empreendimento seja alvo de ações específicas visando 

a remoção de epífitas e espécimes vegetais em estágio inicial de desenvolvimento (mudas) 

de seu local de origem, e posterior replantio em área ecologicamente semelhante; e 

• Sugere-se que sejam realizados treinamentos ou eventos de educação ambiental com os 

colaboradores envolvidos no empreendimento a fim de trazer elucidações e 

conhecimentos técnicos sobre práticas de preservação e manutenção ambiental e 

mitigação de danos ambientais.  

O Quadro 9.10 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.10. Classificação das medidas propostas. 

Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Priorizar o uso 
de vias e acessos 

existentes. 
Preventiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 

Plano de Gestão Ambiental das 
Obras 

Na instalação do 
canteiro optar 

por áreas 
desprovidas de 

Preventiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Plano de Gestão Ambiental das 
Obras 
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Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

vegetação 

Verificar 
viabilidade de 

utilizar técnicas 
alternativas de 

lançamento 
aéreo de cabos e 

alteamento de 
torres. 

Preventiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Plano de Gestão Ambiental das 
Obras 

Recuperação das 
áreas 

desativadas após 
a fase de 

instalação 

Corretiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas e/ou 
Alteradas 

Aproveitamento 
do material 

lenhoso 
Corretiva; Instalação Biótico Longo Empreendedor 

Programa de Controle da 
Supressão de Vegetação 

Restauração 
ecológica em 

áreas sensíveis, 
com árvores 

nativas 
compatíveis com 

o bioma  

Corretiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas e/ou 
Alteradas 

Compensação 
ambiental de 
acordo com a 

legislação 
pertinente 

Corretiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Plano de Compensação 
Ambiental 

Treinamento e 
capacitação para 
os envolvidos no 
empreendimento 

Preventiva/ 
Corretiva 

Instalação Biótico Longo Empreendedor 

Programa de Educação 
Ambiental (Subprograma de 
Educação Ambiental com 
Trabalhadores) 

Resgate e 
Manejo de Flora, 

visando a 
remoção de 

epífitas e 
espécimes 

vegetais em 
estágio inicial de 
desenvolvimento  

Preventiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Programa de Resgate de 
Germoplasma 

 

9.1.2.3 Impacto 11 – Intervenção sobre Áreas de Preservação Permanente e Áreas Prioritárias para 

Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira 

Com o intuito de reduzir a ocorrência deste impacto, são sugeridas as seguintes medidas 

mitigadoras: 
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• Aproveitar as vias existentes da região, fazendo, sempre que possível, a utilização da 

própria faixa de serviço para o deslocamento de máquinas e dos materiais até as praças e 

torres; 

• No momento da instalação dos canteiros, optar por áreas já previamente desprovidas de 

vegetação, evitando o aumento da supressão. Caso não seja possível, devem ser priorizadas 

áreas com vegetação em estágio inicial de regeneração, com maiores indícios de 

interferência antrópica prévia, com o objetivo de reduzir ao máximo a interferência em 

fragmentos de vegetação mais conservadas; 

• Verificar a possibilidade de o projeto de instalação prever o alteamento das torres nos 

locais de ocorrência de fisionomias florestais preservadas e em áreas protegidas, a fim de 

minimizar ou mesmo evitar a necessidade de rebaixamento das copas, abertura de trilhas 

e picadas, caso essa ação seja técnica e financeiramente viável; 

• Verificar viabilidade de lançamento aéreo de cabos, sobretudo em áreas protegidas; 

• Nas áreas destinadas para uso temporário (praças de lançamento de cabo, acessos 

provisórios, entre outros), quando desativadas, principalmente nas áreas relevantes para 

restauração florestal, deverão ser objetos de recuperação – por plantio ou condução de 

regeneração natural; 

• Toda vegetação suprimida deverá ser identificada (nome científico e popular) e 

quantificada (cubagem) e sempre que possível, destinada para aproveitamento e utilização 

do material lenhoso gerado, preferencialmente na região onde ocorreu a supressão; 

• A restauração ecológica em áreas sensíveis, como APPs, deverá ser realizada com árvores 

nativas compatíveis com o bioma e fitofisionomia; 

• O volume lenhoso deverá ser compensado de acordo com a Lei Federal nº 12.651/2012 – 

Novo Código Florestal, e as áreas de vegetação nativa suprimidas deverão ser compensadas 

conforme prevê a Lei Federal nº 11.428/2006 e o decreto que a regulamenta, o Decreto 

Federal nº 6.660/2008; 

• Toda e qualquer intervenção deverá ser supervisionada por profissional devidamente 

capacitado e treinado e limitadas ao mínimo possível, priorizando a utilização de vias de 

acesso e infraestruturas já existentes; 
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• Por se tratar de uma intervenção pontual, necessária principalmente na fase da instalação, 

tão logo as estruturas estiverem prontas e os cabos lançados, as áreas alteradas que não 

precisarem ser mantidas deverão ser recuperadas; 

• Sugere-se que seja realizados treinamentos com os trabalhadores envolvidos no 

empreendimento a fim de trazer elucidações e conhecimento técnico sobre práticas de 

preservação e mitigação de danos ambientais; 

• Sugere-se que a área de atuação do empreendimento seja alvo de ações específicas visando 

a remoção de epífitas e espécimes vegetais em estágio inicial de desenvolvimento (mudas) 

de seu local de origem, e posterior replantio em área ecologicamente semelhante; e 

• Sugere-se que sejam realizados treinamentos ou eventos de educação ambiental com as 

pessoas envolvidas no empreendimento a fim de trazer elucidações e conhecimentos 

técnicos sobre práticas de preservação e manutenção ambiental e mitigação de danos 

ambientais.  

O Quadro 9.11 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.11. Classificação das medidas propostas. 

Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Priorizar o uso 
de vias e acessos 

existentes. 
Preventiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 

Plano de Gestão Ambiental das 
Obras 

Na instalação do 
canteiro optar 

por áreas 
desprovidas de 

vegetação 

Preventiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Plano de Gestão Ambiental das 
Obras 

Verificar 
viabilidade de 

utilizar técnicas 
alternativas de 

lançamento 
aéreo de cabos e 

alteamento de 
torres. 

Preventiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Plano de Gestão Ambiental das 
Obras 

Recuperação das 
áreas 

desativadas após 
a fase de 

instalação 

Corretiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas e/ou 
Alteradas 

Aproveitamento 
do material 

lenhoso 
Corretiva; Instalação Biótico Longo Empreendedor 

Programa de Controle da 
Supressão de Vegetação 
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Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Restauração 
ecológica em 

áreas sensíveis, 
com árvores 

nativas 
compatíveis com 

o bioma  

Corretiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas e/ou 
Alteradas 

Compensação 
ambiental de 
acordo com a 

legislação 
pertinente 

Corretiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Plano de Compensação 
Ambiental 

Treinamento e 
capacitação para 
os envolvidos no 
empreendimento 

Preventiva/ 
Corretiva 

Instalação Biótico Longo Empreendedor 

Programa de Educação 
Ambiental (Subprograma de 
Educação Ambiental com 
Trabalhadores) 

 

9.1.2.4 Impacto 12 – Acidentes e/ou perda de indivíduos da fauna 

Com o intuito de reduzir a ocorrência deste impacto, são sugeridas as seguintes medidas: 

• Recomenda-se priorizar a utilização de áreas que já sofreram intervenção, bem como 

acessos existentes, o que deverá ser feito pela gestão ambiental; 

• Proceder, sempre que aplicável, com o resgate de fauna, visando diminuir os acidentes com 

a fauna nativa, bem como direcionar os espécimes eventualmente acidentados para 

atendimento médico veterinário – zelando ao máximo pela integridade física da fauna 

nativa local; 

• Indicar os locais mais propensos ao atropelamento da fauna – sugerindo locais para a 

instalação de placas de advertência sobre o risco de cruzamento de animais silvestres pela 

via, além de placas limitadoras de velocidade; 

• Deverá ser feito campanhas, DDS, palestras e outros eventos semelhantes para os 

colaboradores com a temática da fauna e a criação de um canal de comunicação, buscando 

a redução de acidentes em geral com a fauna, o que deverá ser feito por meio do Programa 

de Afugentamento e Resgate de Fauna e do Programa de Educação Ambiental para os 

Trabalhadores.  

O Quadro 9.12 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 
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Quadro 9.12. Classificação das medidas propostas. 

Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Utilizar vias, 
acessos e 

estruturas já 
existentes 

Preventiva Planejamento Biótico Curto Empreendedor 
Plano de Gestão 
Ambiental das Obras 

Realização do 
afugentamento e 
resgate de Fauna 

Preventiva Instalação Biótico Curto Empreendedor 
Programa de 
Afugentamento e Resgate 
de Fauna 

Instalação de 
placas de 

sinalização nas 
vias, com termas 
relacionados aos 
animais silvestres 

Preventiva Instalação Biótico Curto Empreendedor 
Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Tráfego. 

Sensibilização 
dos trabalhadores 

da obra para 
prevenção de 

atropelamento. 

Preventiva Instalação Biótico Curto Empreendedor 

Programa de 
Afugentamento e Resgate 
de Fauna; e Programa de 
Educação Ambiental 
(Subprograma de 
Educação Ambiental com 
Trabalhadores) 

 

9.1.2.5 Impacto 13 – Afugentamento e perturbação da fauna 

Com o intuito de reduzir a ocorrência deste impacto, são sugeridas as seguintes medidas: 

• O planejamento das obras será realizado para viabilizar que o aproveitamento das vias já 

existentes na região seja o maior possível, fazendo-se uso, sempre que fisicamente 

possível, da própria faixa de serviço para o deslocamento de máquinas e transporte dos 

materiais até as praças de torre; 

• Para a instalação dos canteiros de obras deve-se optar por áreas já desprovidas de 

vegetação, buscando pela manutenção dos habitats locais existentes; 

• O projeto de instalação deverá prever, sempre que possível, o alteamento das torres nos 

locais de ocorrência de fisionomias florestais a fim de minimizar a necessidade de 

rebaixamento das copas, além de alternativas que minimizem as intervenções nos 

remanescentes florestais e outras áreas sensíveis; 

• Verificar a viabilidade do lançamento aéreo de cabos, sobretudo nas áreas de fragmentos 

de vegetação em melhor estado de conservação, considerando que estes ambientes atuam 

como corredores ecológicos, conectando distintos fragmentos florestais, o que garante 

trocas genéticas e outras funções relacionadas aos distintos aspectos bioecológicos dos 

animais; 
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• Sempre que houver atividades de supressão vegetal a supervisão ambiental da obra deverá 

acompanhar as atividades para assegurar que as atividades estejam ocorrendo 

estritamente conforme o planejamento, de maneira responsável a fim de reduzir os danos 

ambientais; 

• Ações de acompanhamento e monitoramento da atividade de supressão, como 

delimitação da área de corte da vegetação, estocagem da camada superior do solo para 

posterior utilização na recuperação de áreas degradadas e treinamento ambiental dos 

trabalhadores; 

• Realizar o controle da velocidade e manutenção dos veículos relacionados às obras, uma 

vez que, além de diminuir o número de acidentes com animais atropelados, reduzirá as 

emissões de ruídos, vibrações, material particulado e produtos de combustão interna. 

O Quadro 9.13 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.13. Classificação das medidas propostas. 

Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Utilizar vias, 
acessos e 

estruturas já 
existentes 

Preventiva Planejamento Biótico Curto Empreendedor 
Plano de Gestão 
Ambiental das Obras 

Na instalação do 
canteiro optar 

por áreas 
desprovidas de 

vegetação 

Preventiva Instalação Biótico Longo Empreendedor 
Plano de Gestão 
Ambiental das Obras 

Alteamento das 
torres e 

lançamento de 
cabos com drone 

nos locais de 
ocorrência de 

fisionomias 
florestais  

Preventiva Instalação Biótico Curto Empreendedor 
Plano de Gestão 
Ambiental das Obras 

Impor limites de 
velocidade de 

circulação. 
Preventiva Instalação Físico Curto Empreendedor 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Tráfego. 
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9.1.2.6 Impacto 14 – Aumento da pressão sobre a caça e captura ilegal da fauna 

Com o intuito de reduzir a ocorrência deste impacto, são sugeridas as seguintes medidas: 

• Orientar os trabalhadores das obras e moradores locais (por meio de palestras e cartilhas) 

a não praticarem atividades de caça, enaltecendo o caráter criminoso da atividade em todo 

território nacional – explicitando as penalidades legais; 

• Promover debates com a comunidade, as pessoas diretamente envolvidas com o 

empreendimento e trabalhadores da obra, objetivando influenciar a população local a 

abandonar ou diminuir a prática da atividade de caça e captura ilegal de fauna; 

• A instalação de placas indicando a proibição das atividades de caça, poderá minimizar a 

ocorrência dessa atividade na área do empreendimento. 

O Quadro 9.14 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.14. Classificação das medidas propostas. 

Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Sensibilização 
dos 

trabalhadores e 
moradores locais 

quanto a não 
praticar 

atividades de 
caça. 

Preventiva Instalação Biótico Curto Empreendedor 

Programa de Afugentamento 
e Resgate de Fauna; e 
Programa de Educação 
Ambiental (Subprograma de 
Educação Ambiental com 
Trabalhadores e 
Subprograma de Educação 
Ambiental com 
Comunidades). 

Orientação 
educacional e 

debates sobre o 
tema para os 

trabalhadores da 
obra e 

comunidade 
local. 

Preventiva Instalação Biótico Curto Empreendedor 

Programa de Educação 
Ambiental (Subprograma de 
Educação Ambiental com 
Comunidades); 
Programa de Comunicação 
Social. 

Instalação de 
placas de 

sinalização nas 
vias, com termas 
relacionados aos 
animais silvestres 

Preventiva Instalação Biótico Curto Empreendedor 
Programa de Controle e 
Monitoramento de Tráfego. 
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9.1.2.7 Impacto 27 – Interferências com indivíduos da avifauna e quiropterofauna 

Com o intuito de reduzir a ocorrência deste impacto, são sugeridas as seguintes medidas: 

• Deverá ser mapeada áreas prioritárias para instalação de sinalizadores com base em 

análises de paisagem que considerem o cruzamento da LT com corpos hídricos, fragmentos 

florestais, vales e topos de morros. Ainda, considerar as informações contidas no Relatório 

de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migrátórias no Brasil (ICMBIO 2020), que 

apontam quadrantes de áreas importantes considerando a concentração de aves 

migratórios, rota de migrações, áreas importantes considerando a presença de espécies 

ameaçadas e áreas importantes considerando a riqueza de espécies; 

• Após identificação das áreas prioritárias para instalação de sinalizadores a partir das 

análises de paisagem, estás áreas deverão ser investigadas quanto a presença de espécies 

de aves e morcegos mais suscetíveis a colisão/eletrocussão com a LT; 

• Após conclusão das análises e antes do fim da instalação do empreendimento, os trechos 

da LT selecionados, deverão receber a instalação de sinalizadores nos cabos para-raios. 

• Quando da operação do empreendimento, deverão ser realizadas campanhas de 

monitoramento da avifauna e quiropterofauna, a fim de avaliar a eficácia dos sinalizadores 

na mitigação de colisão/eletrocussão de aves e morcegos com a LT. 

O Quadro 9.15 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.15. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Mapeamento de áreas 
prioritárias para 

instalação de 
sinalizadores. 

Preventiva Instalação Biótico Curto Empreendedor 

Programa de Conservação 
de Fauna (Subprograma 
de Instalação de 
Sinalizadores) 

Identificação de 
espécies de aves e 

morcegos mais 
suscetíveis a 

colisão/eletrocussão 
com a LT 

Preventiva Instalação Biótico Curto 
Empreendedor 

Consultoria 
Ambiental 

Programa de Conservação 
de Fauna (Subprograma 
de Instalação de 
Sinalizadores) 

Instalação de 
sinalizadores. 

Preventiva Instalação Biótico Curto Empreendedor 

Programa de Conservação 
de Fauna (Subprograma 
de Instalação de 
Sinalizadores) 

Monitorar/avaliar a 
eficácia das medidas 
mitigadoras sobre a 

Preventiva 
Instalação/
Operação 

Biótico Longo Empreendedor 
Programa de Conservação 
de Fauna (Subprograma 
de Monitoramento de 
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Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

fauna. Fauna) 

 

9.1.3 Impactos do Meio Sócio 

9.1.3.1 Impacto 01 – Geração de Expectativas e Incertezas 

A fim de reduzir as expectativas e dúvidas relativas ao empreendimento, sugere-se manter contato 

e diálogo com a população, visando minimizar as expectativas e incertezas e buscar um relacionamento 

transparente com a sociedade, por meio das medidas apresentadas a seguir: 

• Esclarecer a população do entorno, previamente à construção, acerca das etapas e 

aspectos do empreendimento, sobretudo por meio de reuniões e material informativo 

físico e/ou digital; e 

• Estabelecer canais de diálogo e comunicação social, com foco nas comunidades da AID, 

ainda durante a fase de planejamento, visando o fornecimento amplo e organizado de 

informações sobre o projeto (executivo e ambiental), bem como acerca das medidas 

mitigatórias adotadas a serem à redução de seus impactos negativos. 

O Quadro 9.16 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.16. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Realização de audiência 
pública e medidas de 
divulgação prévia do 
projeto 

Preventiva Planejamento Sócio Curto Empreendedor 
Programa de 
Comunicação Social. 

Estabelecimento de 
canais de diálogo e 
comunicação social 
entre a comunidade da 
AID e o empreendedor. 

Preventiva 
Corretiva 

Instalação e 
Operação 

Sócio Longo 
Empreendedor 
Consultoria 
Ambiental 

Programa de 
Comunicação Social. 

 

9.1.3.2 Impacto 02 – Ampliação do conhecimento técnico-científico sobre a AID 

Para o referido impacto, entende-se como aplicáveis medidas de divulgação do conhecimento 

produzido no planejamento e na instalação (monitoramentos) do projeto, a partir da: 
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• Disponibilização dos estudos ambientais à população atingida, incluindo minimamente a 

entrega de material físico (EIA/RIMA) nas prefeituras e associações (conforme orientação 

do órgão ambiental) e a disponibilização online do material digital (pelo menos, RIMA); 

• Realizar ações de educação ambiental e educação patrimonial, utilizando as informações 

geradas ao longo dos estudos técnicos e ambientais do empreendimento, de modo a 

ampliar o acesso da população local às informações geradas no processo; 

• Produzir e distribuir material informativo acerca do empreendimento, incluindo seu 

objetivo e as fases da obra, bem como informações de cunho socioambiental levantadas 

no planejamento e execução da obra. 

O Quadro 9.17 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.17. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Disponibilização dos 
estudos ambientais 
(EIA/RIMA) 

Potencializadora Planejamento Sócio Médio 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de 
Comunicação Social. 

Realização de ações 
de educação 
ambiental e 
patrimonial com a 
população local 

Preventiva Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de 
educação ambiental; 
e 
Programas vinculados 
ao processo no IPHAN 

Distribuição de 
material 
informativo 

Potencializadora Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de 
Comunicação Social. 

 

9.1.3.3 Impacto 15 – Incremento e dinamização do mercado formal de bens e serviços 

O processo construtivo da LT constitui uma janela de oportunidade para um efetivo incremento e 

à dinamização do mercado formal de bens e serviços, principalmente em sedes distritais e povoados maiores no 

entorno da obra. Todavia, a conversão desta conjuntura num benefício duradouro depende também de ações 

da administração pública. Enfim, a fim de potencializar o impacto positivo da instalação na economia, são 

sugeridas ações que priorizem a mão de obra e os serviços provenientes do mercado local no atendimento das 

demandas provenientes da obra por insumos e trabalhadores: 

• Auxiliar o poder público nos esforços à conscientização do mercado local acerca da 

importância da formalização, em especial identificando e fomentando a formalização 

de possíveis fornecedores locais (por exemplo, de serviços ou insumos para 
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alojamento, alimentação, zeladoria, limpeza, manutenção, serviços gerais, segurança 

patrimonial e construção civil);  

• Priorizar a aquisição de insumos e serviços (especialmente aqueles de menor 

complexidade) no mercado local, com ênfase em serviços ou insumos para alojamento, 

alimentação, zeladoria, limpeza, manutenção, serviços gerais, segurança patrimonial e 

construção civil; 

• Priorizar a aquisição de insumos e serviços no mercado local, quando esta não trouxer 

oneração excessiva, limitando as aquisições apenas para empresas formais e sem 

inadequações tributárias.  

• Estabelecer iniciativas para divulgar as vagas criadas e facilitar o acesso dos moradores 

locais ao processo seletivo das obras, por exemplo, com oficinas/campanhas de 

impressão/entrega de currículos entre os interessados que residam nas comunidades 

de entorno do empreendimento; 

• Contratar, exclusivamente, empresas formalizadas e que apresentem situação 

cadastral ativa na receita federal, demandando – sempre que cabível – comprovação 

do recolhimento de tributos por parte das terceirizadas.  

O Quadro 9.18 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.18. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Sensibilização do 
mercado local à 
formalização  

Potencializadora 
Planejamento e 
Instalação 

Sócio Curto 
Empreendedor  
Poder público 

Programa de 
Educação 
Ambiental; e 
Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão 
de Obra e Serviços 

Preferência, 
quando possível, 
pelo emprego de 
mão de obra local 

Potencializadora Instalação Sócio Médio Empreendedor 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão 
de Obra e Serviços 

Priorização na 
aquisição de 
insumos e serviços 
no mercado local 

Potencializadora Instalação Sócio Médio Empreendedor 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão 
de Obra e Serviços 

Incentivo no acesso 
da população local 
ao processo seletivo 

Potencializadora Instalação Sócio Curto  
Empreendedor 
Poder público 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão 
de Obra e Serviços 
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Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Qualificação da mão 
da obra contratada, 
quando cabível 

Potencializadora Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Poder público 

Programa de 
Educação 
Ambiental; e 
Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão 
de Obra e Serviços 

Contratação 
exclusiva de 
empresas 
formalizadas 

Potencializadora Instalação Sócio Longo Empreendedor 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão 
de Obra e Serviços 

 

9.1.3.4 Impacto 16 – Geração de vínculos empregatícios formais 

Haja vista o aspecto informal da maior parte das atividades econômicas na região em tela, a geração 

de vínculos empregatícios formais (mesmo que temporários e sejam eles diretos, indiretos ou induzidos) 

constitui um impacto positivo significativo e que merece esforços à potencialização de seus efeitos. Além de 

manter os benefícios econômicos justamente nos locais mais impactados ambientalmente, a contratação de 

mão de obra local reduz o aumento de custos públicos que poderia decorrer da chegada súbita e temporária de 

novos moradores. 

Todas as ações mencionadas no impacto anterior (Incremento e dinamização do mercado formal 

de bens e serviços) possuem relação com a geração de vínculos formais, no entanto são fundamentais: 

• Estabelecer iniciativas para divulgar das vagas criadas e facilitar o acesso dos 

moradores locais aos meios de seleção de trabalhadores, por exemplo, com 

oficinas/campanhas de impressão/entrega de currículos entre os interessados que 

residam nas comunidades de entorno do empreendimento; 

• Ampliar as iniciativas formativas capacitação dos contratados à obra, geralmente 

vinculadas às equipes Saúde e Segurança no Trabalho, tais como as formações para as 

Normas Regulamentadoras e os diálogos periódicos de segurança e meio ambiente, 

para incluir temas e práticas que facilitem a reinserção no mercado formal de 

empregos. 

Pela experiência pretérita em outros contextos similares a área de estudo, presume-se que 

dificilmente existirá oferta de mão de obra local às vagas que exigem maior capacitação técnica. Todavia, a 

sensibilidade do empregador quanto ao acesso dos moradores ao processo seletivo, com destaque a vagas que 

exigem mão de obras com menor exigência a especialização técnica (a exemplo: vigilantes), tende a trazer maior 

aceitação ao empreendimento. 
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O Quadro 9.19 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.19. Classificação das medidas propostas. 

Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Sensibilização do 
mercado local à 
formalização  

Potencializadora 
Planejamento 
Instalação 

Sócio Curto 
Empreendedor  
Poder público 

Programa de Educação 
Ambiental; e 
Programa de 
Capacitação e 
Contratação de mão de 
obra e serviços; 

Preferência, 
quando possível, 
pelo emprego de 
mão de obra local 

Potencializadora Instalação Sócio Médio Empreendedor 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão de 
Obra e Serviços 

Priorização na 
aquisição de 
insumos e 
serviços no 
mercado local 

Potencializadora Instalação Sócio Médio Empreendedor 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão de 
Obra e Serviços 

Incentivo no 
acesso da 
população local 
ao processo 
seletivo 

Potencializadora Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Poder público 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão de 
Obra e Serviços 

Qualificação da 
mão da obra 
contratada, 
quando cabível 

Potencializadora Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Poder público 

Programa de Educação 
Ambiental; e 
Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão de 
Obra e Serviços 

Contratação 
exclusiva de 
empresas 
formalizadas 

Potencializadora Instalação Sócio Longo Empreendedor 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão de 
Obra e Serviços 

 

9.1.3.5 Impacto 17 – Incremento na arrecadação tributária 

A realização de movimentações financeiras e a formalização das atividades econômicas trazem 

consigo um incremento na arrecadação tributária às três instâncias do poder público, mas especialmente para 

o poder de investimento das prefeituras municipais (pelo repasse direto do ISS e participação no ICMS, por 

exemplo). Embora todas as ações mencionadas nos dois impactos anteriores possam ampliar o incremento na 

receita fiscal, destacam-se as seguintes ações: 

• Identificar possíveis fornecedores locais (por exemplo, de serviços ou insumos para 

alojamento, alimentação, zeladoria, limpeza, manutenção, serviços gerais, segurança 

patrimonial e construção civil), realizando esforços à conscientização do mercado local à 
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importância da formalização e, posteriormente, disponibilizando a listagem para o 

empreendedor.  

• Priorizar a aquisição de insumos e serviços (especialmente aqueles de menor 

complexidade) no mercado local, com ênfase em serviços ou insumos para alojamento, 

alimentação, zeladoria, limpeza, manutenção, serviços gerais, segurança patrimonial e 

construção civil; 

O Quadro 9.20 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.20. Classificação das medidas propostas. 

Medida 
Proposta 

Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Sensibilização do 
mercado local à 
formalização  

Potencializadora 
Planejamento e 
Instalação 

Sócio Curto 
Empreendedor  
Poder público 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão 
de Obra e Serviços 

Preferência, 
quando possível, 
pelo emprego de 
mão de obra local 

Potencializadora Instalação Sócio Médio Empreendedor 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão 
de Obra e Serviços 

Priorização na 
aquisição de 
insumos e 
serviços no 
mercado local 

Potencializadora Instalação Sócio Médio Empreendedor 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão 
de Obra e Serviços 

Incentivo no 
acesso da 
população local 
ao processo 
seletivo 

Potencializadora Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Poder público 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão 
de Obra e Serviços 

Qualificação da 
mão da obra 
contratada, 
quando cabível 

Potencializadora Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Poder público 

Programa de 
Educação Ambiental; 
e 
Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão 
de Obra e Serviços. 

Contratação 
exclusiva de 
empresas 
formalizadas 

Potencializadora Instalação Sócio Longo Empreendedor 
Programa de 
contratação de mão 
de obra e serviços. 

 

9.1.3.6 Impacto 18 – Pressão nos serviços e na infraestrutura pública 

As pressões por elevação ou alteração súbita na demanda por serviços e equipamentos públicos 

podem ocorrer de diferentes maneiras ao longo da obra, de modo que sua mitigação também ocorre por meio 

de uma série de ações distintas: 
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• Aplicar as requisições das Normas Regulamentadoras (NRs) de saúde e segurança do 

trabalho aplicáveis a cada caso, incluindo obrigações como a exigência de Atestado de 

Saúde Ocupacional (ASO) e a obrigatoriedade do uso de EPIs pelos colaboradores, 

sendo encorajada a instalação de ambulatório no canteiro de obras, embora a NR-18 

não mais o exija; 

• Buscar a formação de parcerias ou acordos legais com as prefeituras municipais, no 

sentido da adequação das vias de acesso do empreendimento ao tráfego de veículos 

pesados, conforme necessidades identificadas e responsabilidades cabíveis; 

• Instituir mecanismos de gestão das demandas por serviços de saneamento básico, que 

preveja o abastecimento de água, a gestão de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

gerados; 

• Reforçar orientações de saúde e segurança durante os diálogos periódicos de SST, 

abordando – além dos aspectos laborais e de direção defensiva – temas como 

prevenção de doenças agudas e crônicas, do abuso de álcool e uso de drogas e de 

acidentes com animais peçonhentos, ISTs, bem como temais ambientais de 

conservação de mata ciliar e de gestão de resíduos e efluentes; 

• Realizar ações de educação ambiental no PEA, envolvendo atividades práticas voltadas 

a ampliar a capacidade de autogestão nas localidades da AID, especialmente nos temas 

de saúde e saneamento básico; 

• Contratar segurança patrimonial privada no(s) canteiro(s) de obras, reduzindo a 

necessidade de incremento das rondas ostensivas das forças públicas de segurança; ou 

estabelecer acordo com poder público estadual para evitar oneração excessiva pela 

ampliação das demandas de segurança; 

• Monitorar ocorrências policiais e atendimentos de saúde pública, por meio de 

indicadores estatísticos, de forma a avaliar a influência do empreendimento nos 

referidos serviços de públicos locais. 

 

O Quadro 9.21 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 
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Quadro 9.21. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Aplicação das 
Normas 
Regulamentadoras 
do Trabalho 

Preventiva 
Corretiva 

Instalação Sócio Médio Empreendedor 
Programa de Gestão 
Ambiental das Obras 

Exigência de 
Atestado de Saúde 
Ocupacional 

Preventiva Instalação Sócio Médio Empreendedor 
Programa de Gestão 
Ambiental das Obras 

Adequação dos 
acessos viários na 
instalação 

Preventiva 
Corretiva 

Instalação Sócio Médio Empreendedor 
Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Tráfego 

Reforço na 
orientação do uso 
obrigatório de EPIs 

Preventiva Instalação Sócio Médio Empreendedor 
Programa de educação 
ambiental 

Preferência, quando 
possível, pelo 
emprego de mão de 
obra local 

Potencializadora 
Preventiva 

Instalação Sócio Médio Empreendedor 
Programa de 
contratação de mão de 
obra e serviços 

Gestão das 
demandas de 
saneamento básico 
da obra (água, 
resíduos, efluentes 
e drenagem) 

Preventiva  Instalação Sócio Médio Empreendedor 

Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e de 
Efluentes Líquidos 

Realização de 
DDSMA com os 
contratados, 
abordando temas 
das áreas da saúde 

Preventiva 
Mitigadora 

Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de educação 
ambiental 

Realização de ações 
de educação 
ambiental com a 
população local 

Preventiva Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de educação 
ambiental 

Contratação de 
segurança 
patrimonial privada 
no canteiro de obras  

Preventiva Instalação Sócio Médio Empreendedor 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão de 
Obra e Serviços 

Monitoramento da 
morbidade 
hospitalar e 
ocorrências policiais 
na AII 

Preventiva  Instalação Sócio Longo 
Empreendedor 
Consultoria  

Programa de 
Monitoramento do 
Impacto em Serviços 

 

9.1.3.7 Impacto 19 – Indução de incômodos à população 

Dentre as alterações que o projeto traz, especialmente na instalação, estão os eventos que podem 

gerar incômodos à população, tais como emissão de ruídos, vibrações e poeira ou a passagem de veículos. Assim, 

prevê-se as seguintes medidas para sua mitigação: 

• Impor limites de velocidade à circulação dos veículos nas vias de acesso, a fim de 

reduzir ruídos, vibrações e poeira, bem como interferências no tráfego local; 
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• Buscar a formação de parcerias ou acordos legais com as prefeituras municipais, no 

sentido da adequação das vias de acesso do empreendimento ao tráfego de veículos 

pesados, conforme necessidades identificadas e responsabilidades cabíveis; 

• Consolidar Manual de Conduta para os colaboradores e fornecedores, incluindo 

cuidados no contato da população de entorno; 

• Firmar horários limitados para atividades geradoras de ruídos elevados, buscando 

compatibilidade com os níveis de ruídos adequados à área em questão; 

• Inspecionar, por meio de checklist preventivo, as máquinas e os equipamentos no que 

tange a potencial poluição (excessos na emissão de gases ou ruídos; e risco de 

vazamentos, por exemplo);  

• Estabelecer rotinas para redução da emissão de material particulados, como a 

umectação ou a pavimentação de vias, especialmente nos acessos das obras, onde há 

circulação de veículos pesados; 

• Divulgar para população e poder público municipal os canais e formas de contato com 

o empreendedor para manifestação pública (ouvidoria ou similar) de dúvidas, críticas, 

elogios, denúncias etc. 

O Quadro 9.22 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.22. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Imposição de 
limites de 
velocidade à 
circulação dos 
veículos. 

Preventiva 
Instalação 
Operação 

Sócio Longo Empreendedor 
Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Tráfego 

Adequação dos 
acessos viários na 
instalação 

Preventiva 
Corretiva 

Instalação Sócio Médio Empreendedor 
Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Tráfego 

Consolidação do 
Manual de Conduta 
dos Colaboradores 

Preventiva 
Instalação 

 
Sócio Médio 

Empreendedor 
Consultoria 

Programa de educação 
ambiental 

Estabelecimento de 
horários à execução 
de atividades 
passíveis de geração 
de ruído elevado 

Preventiva 
Instalação 

 
Sócio Médio Empreendedor 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Ruídos 

Inspeção de 
máquinas e 
equipamentos, por 

Preventiva 
Instalação 

 
Sócio Médio 

Empreendedor 
Consultoria 

Programa de Controle e 
Monitoramento de 
Ruídos; 
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Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

meio de checklist 
preventivo de 
potenciais 
poluidores 

Programa de Controle e 
Monitoramento das 
Emissões Atmosféricas. 

Rotina operacional 
de redução na 
emissão de material 
particulados 
(umectação nas vias 
não pavimentadas 
ou medida similar) 

Preventiva 
Corretiva 

Instalação 
 

Sócio Médio Empreendedor 
Programa de Controle e 
Monitoramento das 
Emissões Atmosféricas. 

Divulgação de 
informações e 
meios de contato à 
população do 
entorno e aos 
representantes 
públicos municipais 

Corretiva 
Instalação 
Operação 

Sócio Longo 
Empreendedor 

Consultoria 
Programa de 
Comunicação Social 

 

9.1.3.8 Impacto 20 – Ocorrência de doenças e agravos à saúde humana 

Embora sejam improváveis modificações estruturais do quadro epidemiológico, a importância do 

impacto demanda que sejam implementadas medidas preventivas, a exemplo de: 

• Reiterar a orientação do uso obrigatório de EPIs, feitas pelas equipes de SST às equipes de 

construção civil e demais atividades, oferecendo suporte para reforçar tais regras, que 

tanto reduzem a ocorrência e a gravidade de acidentes de trabalho, viários e com animais 

peçonhentos; 

• Realizar atividades complementares de formação com os trabalhadores (como os diálogos 

periódicos), desenvolvendo temas da saúde para além do trabalho (prevenção do uso de 

drogas e ISTs; doenças crônicas; etc.) e meio ambiente (fauna e flora, cultura local etc.); 

• Realizar ações de educação ambiental no PEA, envolvendo atividades práticas voltadas a 

ampliar a capacidade de autogestão nas localidades da AID, especialmente nos temas de 

saúde e saneamento básico; 

• Facilitar o acesso dos moradores locais aos meios de seleção de trabalhadores, por 

exemplo, com campanhas de impressão/entrega de currículos para os interessados que 

residam nas comunidades de entorno do empreendimento, de modo a reduzira a chegada 

de pessoas de regiões com prevalência de outras enfermidades; 
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• Gerir, de forma correspondente à legislação vigente, todas as demandas da obra por 

abastecimento de água; coleta e destinação de resíduos sólidos; tratamento de efluentes 

líquidos; e equipamentos de drenagem pluvial nas áreas interferidas. Com isso, reduz-se 

largamente a possibilidade da criação de focos de vetores para zoonoses; 

• Monitorar os atendimentos de saúde pública, por meio de indicadores estatísticos, de 

forma a avaliar a influência do empreendimento nos referidos serviços de públicos locais. 

 

O Quadro 9.23 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.23. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase Fator Ambiental Prazo Responsabilidade 
Programa 

Relacionado 
Instalação de 
ambulatório de 
saúde no canteiro 
de obras 

Preventiva Instalação Sócio Médio Empreendedor 
Programa de Gestão 
Ambiental das Obras 

Suporte na 
orientação do uso 
obrigatório de EPIs 

Preventiva Instalação Sócio Médio Empreendedor 
Programa de Educação 
Ambiental 

Realização de 
DDSMA com os 
contratados 

Preventiva Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de Educação 
Ambiental 

Realização de ações 
de educação 
ambiental com a 
população local 

Preventiva Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de Educação 
Ambiental 

Apoio ao emprego 
da mão de obra 
local 

Preventiva 
Instalação 
 

Sócio Médio 
Empreendedor 
 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão de 
Obra e Serviços 

Gestão das 
demandas de 
saneamento básico 
(água, resíduos, 
efluentes e 
drenagem) 

Preventiva  
Corretiva 

Instalação 
 

Sócio Médio 
Empreendedor 
 

Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e de 
Efluentes Líquidos; e 
Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e de 
Efluentes Líquidos. 

Monitoramento da 
morbidade 
hospitalar na AII 

Preventiva  Instalação Sócio Longo 
Empreendedor 
Consultoria  

Programa de 
Monitoramento do 
Impacto em Serviços 

 

9.1.3.9 Impacto 21 – Interferência sobre o patrimônio cultural material e imaterial 

No sentido de garantir a salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial, deve ser realizado 

todo o processo administrativo no órgão interveniente, ou seja, deve-se: 
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• Realizar o processo de obtenção da anuência do IPHAN ao licenciamento ambiental, 

com realização das medidas estabelecidas, conforme instruções do referido órgão.  

O Quadro 9.24 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.24. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Execução de ações 
prospectivas, 
educacionais e/ou 
de salvaguarda, 
visando a anuência 
do IPHAN  

Preventiva 
Corretiva 

Instalação Sócio Longo 
Empreendedor 

Consultoria 
Programas vinculados 
ao processo no IPHAN 

 

9.1.3.10 Impacto 22 – Restrições a atividades econômicas e no uso do solo 

Com base na normatização atual, as restrições a atividades econômicas e no uso do solo causadas 

pela instituição da faixa de servidão serão mitigadas pelas seguintes ações: 

• Avaliar e indenizar as restrições impostas sobre o uso da terra, conforme a Norma Técnica 

ABNT NBR 14:653 (Avaliação de bens – partes 1 a 3); 

• Orientar os proprietários, categoricamente e desde antes da assinatura dos contratos, 

acerca das restrições ocasionadas pela instituição da faixa de servidão, de modo a evitar 

conflitos posteriores de uso. 

Apesar das constantes discussões, entende-se que o processo de restrição do uso do solo, nos 

moldes atuais, encontra-se razoavelmente bem descrito e regulamentado pela legislação vigente, considerando 

inclusive normas técnicas e múltiplas decisões de cortes superiores (STF e STJ) acerca do tema. Ainda assim, 

quanto mais justo e transparente for o processo indenizatório, maior será a aceitação da obra entre os 

proprietários atingidos. Além disso, é crucial a realização de atividades educativas/comunicativas com os 

proprietários para que estes se adequem aos novos usos permitidos e limitados. 

O Quadro 9.25 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.25. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Indenização justa e 
transparente às 
restrições de uso do 

Corretiva Instalação Sócio Curto Empreendedor 
Programa de 
Instituição da 
Faixa de Servidão 
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solo 

Orientação aos 
proprietários sobre 
as restrições 
ocasionadas pela 
instituição da faixa 
de servidão 

Preventiva  Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Consultoria  

Programa de 
comunicação 
social. 

 

9.1.3.11 Impacto 23 – Remoção de benfeitorias (indenização) e edificações 

Com base na legislação atual, as restrições a atividades econômicas e no uso do solo causadas pela 

instituição da faixa de servidão serão mitigadas pelas seguintes ações: 

• Avaliar e indenizar as benfeitorias e edificações atingidas pela faixa de servidão, conforme 

a Norma Técnica NBR 14:653 (Avaliação de bens – partes 1 a 7); e 

• Orientar os proprietários, categoricamente e desde antes da assinatura dos contratos, 

acerca das restrições construtivas ocasionadas pela instituição da faixa de servidão, para 

que não realizem obras não autorizadas no local. 

Entende-se que, apesar das constantes discussões, entende-se que o processo de restrição do uso 

do solo, nos moldes atuais, encontra-se razoavelmente bem descrito e regulamentado pela legislação vigente, 

considerando inclusive normas técnicas e múltiplas decisões de cortes superiores (STF e STJ) acerca do tema. 

Ainda assim, entende-se que quanto mais justo e transparente for o processo indenizatório, maior será a 

aceitação da obra entre os proprietários atingidos. 

O Quadro 9.26 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.26. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Orientação aos 
proprietários sobre 
as restrições 
ocasionadas pela 
instituição da faixa 
de servidão 

Preventiva  Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Consultoria  

Programa de Comunicação 
Social 

Indenização justa e 
transparente na 
intervenção em 
benfeitorias e 
(especialmente) em 
moradias 

Corretiva Instalação Sócio Curto Empreendedor 
Programa de Instituição da 
Faixa de Servidão 
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9.1.3.12 Impacto 24 – Alteração da paisagem 

A fim de reduzir a beleza cênica da paisagem são sugeridas medidas que reduzam a magnitude das 

intervenções na paisagem, tais como: 

• Reduzir a supressão vegetal, especialmente de espécies arbóreas, por meio do corte apenas 

em locais estritamente necessários à instalação, sendo realizado sempre com 

acompanhamento de profissionais do meio biótico; 

• Recompor as áreas degradadas durante a obra (como canteiros de obra, bota-fora, áreas 

de empréstimo, praças de torre etc.), considerando ainda medidas paisagísticas à redução 

do impacto visual; 

• Segregar, acomodar e destinar corretamente os resíduos sólidos gerados, de modo a evitar 

o acúmulo de material em locais inadequados; 

• Apoiar, por meio de assessoria técnica à elaboração de material de divulgação, iniciativas 

de fomento ao turismo regional que se utilizem de atrativos situados na AID; 

• Refinamento do projeto executivo visando minimizar o impacto da paisagem, tais como 

evitar áreas com fragmentos mais conservados ou comunidades mais próximas. 

O Quadro 9.27 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.27. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

Otimização da 
supressão vegetal à 
redução das áreas 
desmatadas 

Preventiva Instalação Biótico Médio Empreendedor 
Programa de Controle da 
Supressão de Vegetação 

Recomposição de 
áreas degradadas, 
com medidas de 
redução do impacto 
visual 

Corretiva 
Instalação 
Operação 

Físico  
Biótico 

Longo Empreendedor 
Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas e/ou 
Alteradas 

Gestão das 
demandas de 
saneamento básico 
(resíduos e 
efluentes) 

Preventiva  Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
 

Programa de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos e de 
Efluentes Líquidos; e 
Programa de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos e de 
Efluentes Líquidos. 

Apoio às iniciativas 
de turismo e/ou 
desenvolvimento 
sustentável na AII 

Corretiva Instalação Sócio Curto 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de Comunicação 
Social; e 
Programa de Educação 
Ambiental 

Refinamento do Preventiva Planejame Sócio Curto Empreendedor Programa Ambiental da 
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Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade Programa Relacionado 

projeto executivo 
visando minimizar o 
impacto da 
paisagem, tais 
como evitar áreas 
com fragmentos 
mais conservados 
ou comunidades 
mais próximas. 

nto Construção - PAC 

 

9.1.3.13 Impacto 25 – Desmobilização da mão de obra e dos serviços contratados 

De modo similar ao otimismo proveniente do processo de contratação da mão de obra e dos 

serviços de apoio, é comum que surjam preocupações decorrentes da súbita desmobilização de tais elementos 

após a instalação da LT. Com isso, foram propostas as seguintes medidas mitigatórias:  

• Realizar atividades complementares de formação com os trabalhadores (como os 

diálogos periódicos), desenvolvendo o tema da reinserção do mercado de trabalho com 

o encerramento das obras, com recomendação de possíveis ações como a produção de 

currículo, a forma de contato com empresas e o comportamento em entrevistas, por 

exemplo; 

• Divulgar, previamente, os cronogramas previstos da instalação, em especial as 

previsões referentes ao encerramento das contrações de mão de obra e serviços; 

• Ofertar passagens de ônibus aos funcionários contratados em outros municípios e 

unidades de federação que desejam retornar ao local de origem, evitando a estadia 

involuntária na região do projeto.  

O Quadro 9.28 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.28. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Realização de 
formação à 
reinserção no 
mercado laboral 

Preventiva Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão de 
Obra e Serviços; e 
Programa de educação 
ambiental 

Divulgação prévia 
do cronograma de 
encerramento da 

Mitigadora Instalação Sócio Curto 
Empreendedor 
 

Programa de 
comunicação social; e 

Programa de 
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obra/contratação Contratação e 
Capacitação de Mão de 
Obra e Serviços. 

Suporte aos 
funcionários 
provindos de outras 
regiões para 
retorno aos locais 
de origem 

Corretiva Instalação Sócio Curto Empreendedor 

Programa de 
Contratação e 
Capacitação de Mão de 
Obra e Serviços; 

 

9.1.3.14 Impacto 28 – Aumento da disponibilidade de energia elétrica renovável no Sistema Interligado 

Nacional 

Entende-se que as medidas que garantem o aumento da disponibilidade de energia elétrica 

renovável no Sistema Interligado Nacional já fazem parte do próprio projeto de engenharia, mas que ainda é 

possível potencializar o impacto pela iniciativa de: 

• Divulgar os serviços providos pela linha de transmissão (por exemplo, expondo a 

potência nominal, em número de domicílios potencialmente abastecidos, que o projeto 

conecta ao SIN; o número de empregos gerados; e o valor investido) à população da AII 

e AID a fim de valorizar sua importância para o abastecimento de eletricidade. 

O Quadro 9.29 apresenta a síntese com a descrição e classificação de medidas que deverão ser 

adotadas. 

Quadro 9.29. Classificação das medidas propostas. 

Medida Proposta Natureza Fase 
Fator 

Ambiental 
Prazo Responsabilidade 

Programa 
Relacionado 

Divulgação dos 
serviços providos 
pela LT. 

Potencializadora 
Instalação 
Operação 

Sócio Médio Empreendedor 
Programa de 
comunicação social 

Realização de ações 
de educação 
ambiental com a 
população local 

Preventiva Instalação Sócio Médio 
Empreendedor 
Consultoria 

Programa de 
educação ambiental  
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