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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

A Hidrelétrica São João II SPE LTDA. é empresa brasileira cujo foco é a ge-

ração de energia limpa e renovável através da PCH São João II. A empresa teve sua 

energia contratada em Contrato de Comercialização de Energia em Ambiente Regulado 

(Leilão ANEEL A-5 001/2016) e irá implantar e operar a PCH São João II. 

A empresa é 100% composta por capital privado, na forma de sociedade anô-

nima de propósito específico (SPE), e foi a responsável por toda a estruturação do projeto 

da PCH, desde a fase inicial de prospecções até a elaboração do Projeto Básico da PCH 

São João II junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), trabalhos estes inicia-

dos no ano de 2010. 

A Tabela 1-1 seguinte apresenta os dados cadastrais e os meios para contato 

do empreendedor. 

Tabela 1-1: Informações do empreendedor. 

NOME/ RAZÃO SOCIAL HIDRELÉTRICA SÃO JOÃO II SPE LTDA. 

ENDEREÇO 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 31 

Curitiba/PR – CEP: 80.430-190 

TELEFONE / FAX (41) 3339-5550 

NÚMERO DE REGISTRO LE-

GAL 
CNPJ / MF n.º 14.582.685/0001-36 

REPRESENTANTE LEGAL Antônio Carlos W. Iurk 

  



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 31 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 1-2 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

O RDPA da PCH São João II foi desenvolvido pela equipe técnica da empresa 

TITANIUM ENGENHARIA LTDA., cujos dados cadastrais são apresentados na Tabela 

1-2 a seguir: 

Tabela 1-2: Dados da empresa responsável pelo desenvolvimento do estudo. 

NOME/ RAZÃO SOCIAL TITANIUM ENGENHARIA LTDA. 

ENDEREÇO 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar, Conj. 33 

Bigorrilho – Curitiba/PR – CEP: 80.430-190 

TELEFONE / FAX (41) 3339-5550 

NÚMERO DE REGISTRO LE-

GAL 
CNPJ / MF n.º 10.392.007/0001-50 

REPRESENTANTE LEGAL Leonardo Rodrigues Minucci 

REGISTRO CREA  Nº 48.246 

 

A equipe técnica desenvolvedora do estudo é apresentada a seguir (ver Ta-

bela 1-3), sendo que as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) são apresenta-

das em anexo ao processo de requerimento de Licença Ambiental de Instalação (LI). 
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Tabela 1-3: Equipe técnica responsável pelo RDPA. 

NOME FORMAÇÃO ATRIBUIÇÃO 
REGISTRO 

DE 
CLASSE 

Antônio Carlos Iurk Eng. Ambiental  
Esp., STC. 

Coordenador 
Geral 

CREA-PR 

102.864/D 

Leonardo Minucci 
Eng. Ambiental  

MSc. Recursos Hídricos 
Coordenador 

Executivo 
CREA-PR 
116.570/D 

Gabriel Nascimento 
Eng. Ambiental 

MBA Gestão Ambiental 
Coordenador 

Técnico 
CREA-PR 
135.189/D 

Marco Antônio Iurk 
Eng. Civil 

MBA Gestão de Projetos 

Coordenador 
de Estudos Civis  

CREA-PR 
117.912/D 

Marcos Valduga 
Biólogo 

Dr. Ecologia e Conserva-
ção 

Estudos de Meio Ambi-
ente 

Componente Faunístico e 
da Biota Aquática 

CRBio 
07-1781/15 

IBAMA 
529341 

Brasil Holsbach Eng. Florestal 

Estudos de Meio Ambi-
ente 

Componente Florístico 

CREA-PR 
71.535/D 

IBAMA 
217.638 

Ian Suguimati Eng. Florestal 

Estudos de Meio Ambi-
ente 

Componente Florístico 

CREA-PR 
154.341/D 

Sandra Ramalho 
Socióloga 

MSc. Políticas Públicas 

Estudos de Meio Ambi-
ente 

Componente Socioeconô-
mico 

--- 

Jade Corte 
Tecnóloga em Processos 

Ambientais 
Estudos de Meio Ambi-

ente 
--- 

André Cavallari 
Graduando em Engenha-

ria Ambiental 
Estudos de Meio Ambi-

ente 
--- 
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2 INTRODUÇÃO 

Apresenta-se o Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

(RDPA) do aproveitamento hidrelétrico “PCH São João II”. Esta importante etapa dos es-

tudos socioambientais deste empreendimento está fundada na aprovação dos estudos 

precedentes, apresentados oficialmente por meio do Relatório Ambiental Simplificado 

(RAS). 

Através da Licença Ambiental Prévia (LP) nº 41.057 (anexa ao processo de 

requerimento de LI), emitida em janeiro de 2016, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 

aprovou a localização e concepção da PCH São João II, assim como o teor socioambien-

tal dos estudos apresentados, além de estabelecer condicionantes como requisitos bási-

cos complementares em busca do equilibro socioambiental do empreendimento. 

Em continuidade ao dinâmico processo de licenciamento ambiental, o RDPA 

compõe e subsidia o requerimento da Licença Ambiental de Instalação (LI). Dentre os 

demais documentos e serviços necessários nesta fase, o RDPA se apresenta como o 

mais importante estudo técnico, principalmente devido a sua abrangente temática e mul-

tidisciplinaridade. Merece ressalva sua intrínseca correlação com o RAS, como a própria 

definição legal elucida (Art. 2º da Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09/2010): 

“n. RDPA - Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais – o do-

cumento que apresenta, detalhadamente, todas as medidas mitigadoras e com-

pensatórias e os programas ambientais propostos no RAS.” 

Somam-se à definição legal, ainda como funções do RAS: o cumprimento das 

condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental na LP e a atualização dos programas 

socioambientais propostos no RAS – especialmente devido ao dinamismo do processo 

de licenciamento ambiental. 

Apontadas algumas considerações iniciais, listam-se os objetivos centrais 

deste estudo: 

 Consolidação dos estudos socioambientais (diagnóstico e prognóstico) 

desenvolvidos no RAS; 

 Detalhamento, refinamento e aperfeiçoamento dos Programas Socio-

ambientais propostos no RAS; 

 Atendimento das condicionantes propostas em Licença Ambiental Pré-

via (LP); 

 Delimitação de ações e medidas socioambientais necessárias à viabili-

dade do empreendimento, aventada pelo RAS. 

 Adequação do empreendimento às demandas ambientais locais, em be-

nefício (atual e futuro) da sociedade; 

 Garantia de continuidade no processo de licenciamento ambiental de 

forma justa, equilibrada e sustentável. 

Ancorado em tais premissas de trabalho, este RDPA foi desenvolvido em con-

sonância à variabilidade temporal do licenciamento ambiental. 
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Entende-se que o processo de licenciamento ambiental somente é pleno 

quando se consideram as variações temporais que ocorrem no decorrer do mesmo. Uma 

vez que há um intervalo de tempo, muitas vezes considerável, entre duas fases de licen-

ciamento, adaptações ao longo da jornada se fazem imprescindíveis. 

No caso da PCH São João II, os estudos socioambientais do RAS foram de-

senvolvidos entre os anos de 2014 e 2015, ou seja, protocolizados junto ao IAP há cerca 

de dois anos. Durante este intervalo de tempo: o cenário socioambiental regional sofreu 

alterações, o projeto civil/energético do empreendimento vem sendo aperfeiçoado, o es-

tado da arte se modificou, novos padrões legais e legislações surgiram etc. Desta ma-

neira, então, melhorias e ampliação do escopo nos Programas Socioambientais propos-

tos naquele RAS se fizeram necessários. 

Na Figura 2-1 está representada a conceituação que envolve o RDPA em sua 

composição geral. 

Figura 2-1: Composição estrutural do Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 
(RDPA). 

 

 

Os Programas Socioambientais aqui apresentados, por sua vez, são estabe-

lecidos como as “medidas de sucesso socioambiental” do empreendimento. Através de 

plena adoção destas, poderão ser evitadas e controladas as interferências negativas do 

projeto, assim como poderão ser potencializadas as interferências positivas trazidas com 

o mesmo. 

15 Programas Socioambientais e inúmeros serviços, atividades, ações e me-

didas compõem a etapa de licenciamento ambiental de instalação da PCH São João II – 

são aqui pormenorizados. 

Tem como conteúdo mínimo, cada Programa Socioambiental descrito: consi-

derações iniciais, justificativa, objetivos, descrição de atividades, responsabilidade, siner-
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gia com outros programas, cronograma, orçamento e detalhamento de acompanha-

mento/monitoramento; conforme indicação do Termo de Referência para Licenciamento 

Ambiental de CGH e PCH –até 10MW (IAP, 2010). 

Na Figura 2-2 está explicitada a composição específica do programas socio-

ambientais propostos para a PCH São João II. Destaca-se, complementarmente, que há 

programas previstos compostos por subprogramas particulares, com a mesma divisão de 

conteúdo. 

Figura 2-2: Composição específica de conteúdo de cada Programa Socioambiental. 

 

 

A estrutura organizacional deste RAS assim foi elaborada: 

 No Capítulo 01 estão apresentados o empreendedor e a equipe técnica 

responsável; 

 No presente capítulo está feita a introdução de todo trabalho compo-

nente do RDPA; 

 Nas Considerações Iniciais (Capítulo 03) são retratadas as ponderações 

iniciais que embasaram a concepção dos Programas Socioambientais, 

além de serem apresentadas as adaptações existentes entre aquilo pro-

posto no RAS e o adotado nesta etapa; 

 A Caracterização do Empreendimento é o chamamento do Capítulo 04, 

etapa na qual se apresentam informações sobre o arranjo civil, a infra-

estrutura de apoio e o planejamento construtivo da PCH São João II. 
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 O capítulo principal é o quinto, ponto em que efetivamente são porme-

norizados todos os Programas Socioambientais; 

 O Capítulo 06 sumariza as informações principais do RDPA em inter-

pretação global, com discussão final dos resultados, inclusive através 

de tabulações e diagramas; 

 As referências bibliográficas utilizadas para elaboração do estudo estão 

no Capítulo 07. 

 O último capítulo traz os anexos deste RDPA. 
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3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA) é o maior 

legado dos estudos de planejamento de um empreendimento. A etapa técnica em que a 

PCH São João II se encontra é aquela em que devem ser feitas as previsões detalhadas 

de ações e medidas para o sucesso do empreendimento. Uma vez aprovado o RDPA, e 

concedida a LI, põe-se em prática todo planejamento e toda qualidade do RDPA é posta 

à prova. 

Por outro lado, reitera-se que o processo que envolve todo o licenciamento 

ambiental é dinâmico, pois as conjecturas envolvidas são variáveis. Na combinação des-

tes e outros fatores, se estabelece o RDPA. 

Para que o grau de assertividade das medidas e ações propostas sejam ma-

ximizadas, deve-se considerar o fator temporal. As previsões e seus desencadeamentos 

são os agentes responsáveis por minimizar as interferências negativas e potencializar as 

interferências positivas da PCH. Em termos práticos, quanto mais bem elaborado é o 

RDPA, menos se esperam imprevistos e falhas nas etapas executivas. 

Em conhecimento de todo panorama atual da região em que se insere o em-

preendimento (referência à época de elaboração do RAS), especialmente as principais 

fragilidades e potencialidades locais, cabem considerações vinculando o RAS ao presente 

RDPA. 

Naquele estudo prévio foram identificados 31 impactos, entre positivos e ne-

gativos, referentes à instalação da PCH São João II. Dentre aqueles mais significativos, 

citam-se: comprometimento de ambientes físicos e estratégicos; degradação de habitats 

aquáticos; perda de áreas e benfeitorias; aumento do conhecimento técnico-científico re-

gional; aumento da oferta de emprego, dentre outros. 

As características do local em que se projeta o empreendimento – o vale do 

rio São João após a queda d’água conhecida como “Salto São João” – eximem o mesmo 

de graves impactos socioambientais comuns de grandes obras hidrelétricas, como realo-

cação de comunidades, perturbação de modos de vida tradicionais, perda significativa de 

biodiversidade, restrição dos usos múltiplos das águas etc. 

Desta forma, este RDPA propõe modificações ao que foi aprovado no RAS, 

visando ampliar o alvo dos programas socioambientais e tornar a gestão socioambiental 

do empreendimento mais eficaz aos padrões/panoramas atuais da região. 

A divisão dos Programas Socioambientais é feita para facilitar o entendimento 

e gestão das ações socioambientais. Entretanto, sabe-se que os temas diferentes estão 

interligados e são interdependentes. Tal relação faz com que haja sobreposição inevitável 

de trabalho – fato este que reforça a importância de determinadas temáticas. 

Em suma, vale destacar que a formalização dos programas não é propria-

mente avaliativa, ou seja, não são os nomes e a estrutura dos Programas Socioambien-

tais que vão garantir qualidade ao trabalho futuro. Apesar de importante, a estrutura or-

ganizacional do RDPA dá apenas o arranjo para as ações e medidas que, efetivamente, 

são necessárias ao empreendimento. 
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De 19 programas propostos no RAS, chegou-se a 15 programas socioambi-

entais refinados, minimamente diferentes daqueles 19. Em se contabilizando os subpro-

gramas conjuntamente, na esfera em que realmente ocorre a gestão, são 23 no total. 

Como destacado anteriormente no RDPA, diversos fatores fazem com que o atual cenário 

de trabalho seja ligeiramente diferente daquele à época do RAS. 

Alguns programas foram aglutinados em um único por grande conexão entre 

os temas e sobreposição de interesses/objetivos – como é o caso do Programa de Con-

trole, Responsabilidade e Educação Socioambiental que é bastante multidisciplinar. Já 

outros, como Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), surgiram por 

atendimento legal e ambiental, além de sua importância para o sucesso da PCH São João 

II. 

Na Tabela 3-1 e na Tabela 3-2 estão apresentados, respectivamente, os pro-

gramas socioambientais do RAS e do RDPA para fins comparativos. No capítulo subse-

quente deste documento as modificações são pormenorizadas dentro de cada escopo de 

trabalho. 

Tabela 3-1: Programas Socioambientais propostos no RAS (Capítulo 8). 

NUMERAÇÃO PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL 

8.1 Apoio ao Monumento Natural Salto São João 

8.2 Gestão Ambiental 

8.3 Recuperação de Solos e Controles Erosivos 

8.4 Monitoramento e Controle do Assoreamento do Curso Hídrico 

8.5 Monitoramento Limnológico 

8.6 Recuperação de Áreas Degradadas 

8.7 Reflorestamento na Área Marginal do Curso Hídrico 

8.8 Conservação, Resgate e Aproveitamento Científico da Flora 

8.9 Monitoramento do Desmatamento e dos Fragmentos Remanescentes 

8.10 Fiscalização e Proibição da Caça e Pesca 

8.11 Monitoramento da Fauna 

8.12 Monitoramento da Ictiofauna 

8.13 Treinamento dos Operários ao Manuseio da Fauna 

8.14 Saúde da Mão de Obra 

8.15 Indenização e Relocação de Benfeitorias 

8.16 Relocação da Infraestrutura 

8.17 Responsabilidade Social 

8.18 Prospecção Arqueológica 

8.19 Educação Patrimonial 
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Tabela 3-2: Programas Socioambientais propostos no RDPA. 

NUMERAÇÃO PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL 

01 Gestão Socioambiental 

02 Ação Emergencial 

03 Indenizações 

04 Melhoria de Infraestrutura 

05 Controle, Responsabilidade e Educação Socioambiental 

06 Mobilização da Mão de Obra 

07 Gerenciamento de Resíduos 

08 Monitoramento e Controle Limnológico 

09 PACUERA¹ 

10 Limpeza da Área de Intervenção 

11 Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

12 Monitoramento e Manejo da Flora 

13 Monitoramento e Manejo da Fauna Terrestre 

14 Monitoramento e Manejo da Biota Aquática 

15 Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural 

Obs.¹: Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial. 

 

Somado ao conteúdo aprovado do RAS, que alicerça este RDPA, as condici-

onantes indicadas na LP (ANEXO A) são bases de trabalho na elaboração e execução 

dos Programas Socioambientais. Tratam-se dos apontamentos adicionais feitos pelo ór-

gão ambiental. 

Apresenta-se a seguir cada uma das 21 condicionantes postas pelo Instituto 

Ambiental do Paraná e as devidas considerações aqui cabidas. 

1) Apresentar o Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais com todos os 

planos, programas e projetos propostos no Relatório Ambiental Simplificado – RAS, com as res-

pectivas ARTs ou Comprovante do registro profissional dos responsáveis pela elaboração/execu-

ção dos planos, programas, projetos, cronograma físico-financeiro e monitoramento propostos, 

com ênfase nas sugestões para compensar, mitigar ou potencializar os impactos ambientais ob-

servados/identificados no Relatório Ambiental Simplificado – RAS. 

É o conteúdo e a fundamentação do presente relatório aqui apresentado. 

2) Apresentar o Plano de Ação Emergencial – PAE do empreendimento, em especial 

do barramento, contemplando também a análise da população instalada em condição de potencial 

risco à jusante da barragem até a localização do próximo empreendimento hidrelétrico. 

O mesmo encontra-se apresentado e pormenorizado no presente RDPA, com 

propostas e previsões de complementações futuras. 

3) Apresentar documentação comprobatória de propriedade dos imóveis necessários 

à implantação do empreendimento, registradas em cartório, e/ou anuência(s) do(os) proprietário(s) 

envolvido(s) pela implantação do empreendimento, registrada em cartório, ou Decreto de Utilidade 

Pública - DUP com a respectiva imissão da posse. Na impossibilidade de atendimento, deverá 

atender o disposto na seção VI, da Resolução CEMA no 65/2008 (artigos 46 a 57). 
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Tal documentação, requisitada ao processo de Licenciamento Ambiental de 

Instalação, também é apresentada junto ao presente RDPA. 

4) Utilizar a Metodologia prevista na Portaria IAP n 69/2015 para cálculo e definição 

da Área de Preservação Permanente do reservatório artificial e apresentar projeto de recomposi-

ção para essa área de preservação permanente (APP), para aprovação pelo IAP, contemplando 

isolamento da área. 

A metodologia prevista na Portaria IAP nº 069/2015 foi utilizada para definição 

da Área de Preservação Permanente (APP) do lago da PCH São João II, e o memorial de 

cálculo juntamente aos arquivos digitais que deram origem às informações descritas fo-

ram submetidos ao IAP através do Ofício nº 002/2016-SJII, que trata das manifestações 

sobre Licença Prévia. Os métodos e técnicas referentes à reconstituição de APP estão 

contidos do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), de acordo com 

técnicas e diretrizes específicas indicadas para tal. 

5) A faixa compreendida entre o canal de adução e o rio São João, assim como a 

faixa entre o reservatório e o topo da encosta na margem esquerda deverão serem reflorestadas 

e incorporadas ao empreendimento como área de preservação permanente. 

Esta condicionante foi acatada integralmente, dado o valor ambiental para a 

região do vale do rio São João. A negociação fundiária é escopo do Programa de Indeni-

zações e as medidas a serem utilizadas para reflorestamento da área em tela estão de-

talhadas no PRAD. Também, esta área deverá fazer parte da compensação/reposição 

florestal previstas para o empreendimento, conforme descrito também no PRAD e dis-

posto na Condicionante nº 12. 

6) Firmar, junto à Câmara Técnica de Compensação Ambiental, Termo de Compro-

misso para medidas compensatórias aos impactos ambientais previstos para a implantação do 

empreendimento, conforme disposto na Lei Federal n° 9.985/2000, com protocolo especifico para 

tal. 

Em articulação recente realizada junto à Câmara Técnica de Compensação 

Ambiental (CTCA), foi aberto o procedimento para aplicação da metodologia de cálculo 

do valor de compensação, sob protocolo nº 14.592.076-0, conforme informação do téc-

nico responsável. No ANEXO B do presente RDPA, encontra-se cópia do protocolo refe-

rido. 

7) Atender ao Art. 209 da Constituição do Estado do Paraná. 

É previsão da Constituição Estadual que a construção de empreendimentos 

hidrelétricos depende de aprovação da Assembleia Legislativa do Paraná, de suas comis-

sões e participantes. O Projeto de Lei que aprova instalação da PCH São João II encontra-

se em tramitação na ALEP. 

8) Manter a vazão sanitária de jusante no trecho de vazão reduzida correspondente 

a, no mínimo, 0,31 m³/s. 

Não há comentários adicionais a serem feitos, por haver concordância plena 

em cumprimento ao que é posto em temporalidade adequada. 

9) Atender a Portaria IAP nº 097/2012 no tocante a monitoramento e resgate da fauna, 

com protocolo específico para tal. 
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Dois programas socioambientais previstos no RDPA tratam do tema, devido 

à importância ressaltada: Programa de Monitoramento e Manejo de Fauna Terrestre e 

Programa de Monitoramento e Manejo da Biota Aquática. Duas equipes (uma para cada 

ambiente – terrestre e aquático) deverão ser formadas para execução das atividades pre-

vistas. As solicitações de licenças para manejo também subsidiarão os trabalhos em tem-

poralidade oportuna. 

10) Atender a Instrução Normativa do IPHAN nº 01/2015 e Portaria Interministerial nº 

60/2015 em prazo não superior a 180 dias. 

Conforme explicado no Programa de Preservação do Patrimônio Histórico e 

Cultural deste RDPA, embora a Instrução Normativa do IPHAN nº 01/2015 seja a mais 

atual acerca do tema, a indicação deste Instituto é de que os empreendimentos que inici-

aram seus processos de licenciamento baseando-se na Portaria IPHAN 230/2002 (mais 

antiga), devem então proceder com base nessa legislação. Neste sentido, destaca-se que 

a PCH São João II já se encontra apta para receber LP e LI, de acordo com análise do 

IPHAN disposta no Ofício 275/14, apresentado no ANEXO C deste RDPA. 

11) O imóvel objeto deste licenciamento deverá ser registrado no Sistema de Cadas-

tro Ambiental Rural – SICAR/PR, até o prazo de 05 de maio de 2016, de acordo com o artigo 29 

da Lei Federal nº 12.651/12 e a Instrução Normativa MMA nº 02, de 06 de maio de 2014 e Portaria 

MMA nº 100/2015. 

Desde a emissão da Licença Ambiental Prévia pelo IAP, houve nova prorro-

gação do prazo para registro do Cadastro Ambiental Rural (CAR) através de Medida Pro-

visória do Governo Federal, sendo o novo prazo 31 de dezembro de 2017. Até o prazo 

estipulado, todas propriedades afetadas pelo empreendimento deverão estar regulariza-

das com apoio técnico da Hidrelétrica São João II. 

12) Atender ao previsto no artigo 17 da Lei Federal n° 11.428/2006 (Lei da Mata Atlân-

tica) considerando-se as áreas prioritárias para conservação conforme definidas pelo Ministério do 

Meio Ambiente (2010), com protocolo específico para tal. 

Através do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) há pro-

posição detalhada de pleno cumprimento da Lei Federal referida. No programa socioam-

biental referido detalham-se as técnicas necessárias para tal. Conforme averiguações 

apresentadas, o resultado do cumprimento das ações previstas poderá gerar, inclusive, 

impactos positivos e benefícios à biodiversidade vegetal em médio/longo prazo após es-

tabelecimento da PCH São João II. 

13) Dar continuidade ao procedimento de obtenção de outorga de direito junto ao 

Instituto Águas Paraná. 

A Hidrelétrica São João II obteve outorga prévia de uso d’água para a PCH 

São João II junto ao Instituto das Águas do Paraná através da Portaria nº 1256/2015 – 

DPCA. Em obtenção futura de Licença Ambiental de Instalação (LI), junto ao IAP, será 

dada continuidade ao procedimento de obtenção de outorga definitiva, conforme previsão 

legal. 

14) O corte de vegetação, se necessário, depende de licenciamento específico, junto 

ao IAP, através de protocolo especifico para tal, o qual deverá ser requerido até no máximo quando 

da solicitação da Licença de Instalação e com apresentação do respectivo Inventário Florestal. 
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Compõe a documentação do requerimento de Licença Ambiental de Instala-

ção, assim como o presente RDPA, o pedido de Autorização para Supressão Vegetal 

(ASV) e Inventário Florestal, que embasa o pedido e os programas de flora. O Programa 

de Limpeza das Áreas de Intervenção apresenta metodologia para supressão vegetal, 

assim como os outros programas socioambientais do componente “flora” versam sobre 

termos ecológicos e as contrapartidas dos impactos negativos sobre a flora. 

15) Assegurar a disponibilidade de água nas propriedades lindeiras ao reservatório. 

Nos diagnósticos realizados, tanto para o RAS como para o RDPA, averiguou-

se pouca exploração dos recursos hídricos em quantidade e diversidade, especialmente 

face à inospitalidade e dificuldades de acesso da região. Destaca-se que na elaboração 

do PACUERA, as demandas de usos que eventualmente sejam identificadas para o re-

servatório devem ser estudadas e, dentro das possibilidades aventadas (socioambiental 

e econômica), incentivadas. 

16) A implantação da Rede de Distribuição de energia elétrica deverá ser objeto de 

licenciamento específico junto ao IAP. 

Não há comentários a serem feitos, por haver concordância plena e cumpri-

mento, em temporalidade justa, ao que é posto. 

17) O empreendedor deverá criar uma página na internet com o nome do empreendi-

mento, na qual deverá conter as informações da PCH São João II, tais como, estudos, relatórios, 

licenças ambientais, ente outros, responsabilizando-se em manter atualizadas as informações e 

disponíveis para o acesso público. 

Este meio de comunicação é um dos priorizados no Programa de Controle, 

Responsabilidade e Educação Socioambiental. A divulgação ampla de informações sobre 

o empreendimento a toda população de interesse é tida como medida de sucesso para o 

empreendimento. A página na internet será criada quando do início das obras e nela de-

verão estar disponíveis para consulta informações atualizadas sobre a empresa respon-

sável, sobre o empreendimento, temas socioambientais, sobre documentos oficiais atua-

lizados (licenças e outorgas) e para contato público. 

18) O não cumprimento a Legislação ambiental vigente sujeitará o empreendedor e/ou 

seus representantes, as sanções previstas na Lei Federal n° 9.605/98, regulamentada pelo De-

creto Federal n° 6.514/08. 

Não há comentários a serem feitos, por haver concordância plena e cumpri-

mento, em temporalidade justa, ao que é posto. 

19) A presente Licença Ambiental Prévia poderá ser suspensa ou cancelada, se cons-

tatada a violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa 

descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, conforme disposto no artigo 

19 da Resolução CONAMA n° 237/97. 

Não há comentários a serem feitos, por haver concordância plena ao que é 

posto. 

20) Esta Licença Prévia deverá ser emitida com a potência de 7,00 MW. 

Não há comentários a serem feitos, por haver concordância plena ao que é 

posto. 
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21) O empreendedor deverá pronunciar-se sobre o aceite das condicionantes acima 

relacionadas, em prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento da presente licença. 

Em fevereiro de 2016 a Hidrelétrica São João II protocolizou junto ao IAP o 

Ofício nº 002/2016 – SJII, em contestação de algumas condicionantes.  

Em relação à condicionante nº 04, que se refere à aplicação da Portaria IAP 

069/2015 para cálculo da APP, foi apresentado Memorial de Cálculo da APP anexo ao 

Ofício supracitado.  

Sobre a condicionante nº 05, que trata do reflorestamento e incorporação da 

faixa compreendida entre o canal de adução e o rio São João e a faixa entre o reservatório 

e o topo da encosta na margem esquerda, foi explicado que a condicionante havia sido 

acatada, alterando apenas o disposto anteriormente sobre cessão de 14 hectares de ter-

ras conservadas vizinhas ao Monumento Salto São João para a aquisição das terras re-

ferentes à encosta da margem esquerda do reservatório. 

À condicionante nº 11, referente ao prazo para registro no SICAR/PR, foi ex-

plicado, naquele momento, que a Hidrelétrica São João II não possuía titularidade da terra 

e que, portanto, não era ainda de sua responsabilidade tal registro, sendo que a empresa 

realizaria tal adequação quando da aquisição das terras. Ressalta-se que houve nova 

prorrogação do prazo para registro do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sendo o novo 

prazo 31 de dezembro de 2017. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

4.1 ARRANJO GERAL E OTIMIZAÇÕES 

Desde a sua concepção nos Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio São 

João até o momento atual, a PCH São João II foi sujeitada a diversas alterações de projeto 

com vistas à sua otimização econômica, energética e ambiental. Conforme aumento no 

nível de conhecimento (informações com base em levantamentos complementares de 

campo e análises detalhadas ex situ), houve aprimoramento significativo de projeto, e fica 

claro que o processo de otimização do empreendimento é contínuo. 

Na Figura 4-1 está apresentado o arranjo simplificado em planta da PCH São 

João II, com detalhes para a região de desvio das águas do rio São João e para a região 

de geração hidrelétrica. 

Figura 4-1: Arranjo geral da PCH São João II. 
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A PCH São João II se encontra em fase de detalhamento do Projeto Básico 

(PB), compreendendo as seguintes estruturas: 

 Barramento: a barragem está projetada em enrocamento com núcleo de 

argila, estendendo-se da margem direita e leito do rio até encontrar o 

muro de abraço na margem esquerda. A barragem terá altura máxima 

de 21,00 metros. A cota de coroamento estará sobre El. 563,00 m, 

sendo que o nível máximo normal de montante (NAm) corresponde a El. 

560,00 m. O muro de abraço da barragem de enrocamento será à gra-

vidade, com estrutura de concreto. A extensão do muro é da ordem de 

80 metros e altura máxima de 17 metros. Na margem esquerda do muro 

será escavado o canal e construídas duas adufas para o desvio do rio. 

O vão de uma delas será utilizado para implantação da comporta de 

fundo, que terá dimensões de 2,50 m de largura e 3,00 m de altura.  

 Vertedouro: como solução de vertedouro, para a PCH São João II foi 

proposta uma soleira livre em concreto, com crista na cota 560,00 me-

tros e extensão total de 115 metros. A estrutura se desenvolve se de-

senvolve paralelamente ao rio no sentido de jusante, até encontrar a 

tomada d’água. Este trecho serve também como canal de aproximação 

da PCH. A altura máxima da estrutura neste trecho é de 7 metros; 

 Reservatório: um pequeno reservatório será criado pela sobrelevação 

do nível d’água em virtude da edificação da soleira vertente e do barra-

mento. Sua área total será de 17,4 hectares, sendo apenas 10,1 hecta-

res de alagamento; 

 Circuito de geração: constituído por canal de aproximação, tomada 

d’água, canal de adução, câmara de carga, conduto forçado, casa de 

força e canal de fuga, o circuito de geração compreende as estruturas 

chaves do projeto, uma vez que o arranjo é típico derivativo: 

o A captação da água do reservatório será realizada pelo canal 

de aproximação na margem esquerda da soleira vertente, 

sendo que este possuirá cerca de 100 metros de extensão até 

a tomada da água, que, por sua vez, estará acoplada ao canal 

adutor; 

o O canal de adução terá um comprimento longitudinal de 2.078 

m e sua base terá 4,00 m de largura. Por ser uma seção trape-

zoidal, a sua lâmina d’água foi definida em 4,50 m e a declivi-

dade em 0,50 m/km para garantir uma velocidade moderada 

ao fluxo hídrico; 

o Ao fim do canal adutor existirá a câmara de carga, estrutura de 

controle do escoamento para o conduto forçado e que funciona 

como um “pulmão” da PCH. Seu comprimento será de 18,2 m, 

com altura média de 11,4 m e largura de 4,8 m. Essa estrutura 

contará com uma comporta vagão quadrada de 3,75 m e um 
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desarenador quadrado de 0,60 m para limpeza e manutenção 

dos sedimentos aportados; 

o O conduto forçado será do tipo autoportante e terá um compri-

mento de aproximadamente 205 m, com diâmetro principal de 

2,50 m e trifurcando para 1,80 m, até chegar na casa de força; 

o  A casa de força será do tipo abrigada e possuirá três turbinas 

Francis Simples. A cota de coroamento da casa de força foi 

definida com base nas vazões mais altas de retorno do rio São 

João no trecho onde a mesma se encontra, sua definição se 

deu na cota 524,85 m, quase 8 metros acima do nível normal 

do rio; 

o Para a restituição das águas do rio São João está prevista a 

construção de um canal de fuga, o qual terá extensão total de 

198 metros e base de 20 m de largura. 

Da proposta que foi apresentada nos Estudos de Projeto Básico até o arranjo 

final definido na atual fase de Projeto Executivo, não foram/serão realizadas grandes al-

terações no projeto que impactam diretamente os meios físico, biótico e antrópico. Vale 

destacar ainda que as maiores alterações se deram em período de desenvolvimento do 

Projeto Básico e Licenciamento Ambiental Prévio em relação aos Estudos de Inventário 

do Rio São João, já que o projeto teve os seus níveis de montante e jusante e as principais 

composições das estruturas alteradas. 

A recente alteração mais relevante diz respeito, majoritariamente, ao meio bi-

ótico. Através da Condicionante 5, na LP da PCH São João II, determinou-se que “a faixa 

compreendida entre o canal de adução e o rio São João, assim como a faixa entre o 

reservatório e o topo da encosta na margem esquerda deverão ser reflorestados e incor-

porados ao empreendimento”. Desta forma, ao PCH em tela deverá formar extenso cor-

redor de biodiversidade local, criando conectividade, inclusive, com o Monumento Natural 

Salto São João. 

Vale destacar que a maior parte das medidas de recuperação de áreas de-

gradadas ocorrerão em etapa posterior as obras. Durante o período de instalação, o tre-

cho entre o canal de adução e o rio São João deverá ser utilizado para as estruturas 

provisórias de apoio do empreendimento, como canteiro de obras, bota-fora, almoxari-

fado, acessos etc. 

No tocante à obra em si, os seus principais pontos críticos serão a edificação 

do barramento e a escavação do canal de adução. 

O alteamento da barragem de terra precisa ocorrer durante um período de 

estiagem, já que a sua construção depende, principalmente, da compactação do núcleo 

de argila central da estrutura. Porém, no estado do Paraná, em virtude de ausência de 

sazonalidade dos fenômenos climáticos, este período de estiagem é dificilmente pré-es-

tabelecido, fazendo com que seja necessária uma “mobilização imediata” das frentes de 

serviço para a construção da barragem e suas obras inerentes, como ensecamento e 

desvio do rio, escavações e limpeza das fundações etc. 
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Em relação ao canal de adução, por este ser relativamente extenso e possuir 

trechos projetados sobre regiões íngremes, a operação de escavação e tratamento de 

taludes tende a perdurar por quase todo o período de obra. 

A respeito dos equipamentos eletromecânicos, a fabricação e montagem do 

conjunto turbina-gerador, conduto forçado, comportas etc. têm uma interface muito 

grande com as obras civis, já que para sua montagem é necessária toda adequação das 

estruturas de apoio. Dessa forma, por ser também de extrema importância para o cum-

primento do cronograma de obra, o início da fabricação dos componentes eletromecâni-

cos se dará nos primeiros meses de obra e se estenderá por cerca de 16 meses até sua 

montagem e testes de comissionamento. 

4.2 INFRAESTRUTURA DE APOIO 

4.2.1 CANTEIRO DE OBRAS 

Está prevista a instalação de dois canteiros de obras: um para o Sítio de Mon-

tante (na frente de trabalho de serviço do barramento, canal de aproximação e canal adu-

tor) e outro para o Sítio de Jusante (na frente de trabalho do canal de fuga, casa de força 

e conduto forçado). 

O Canteiro de Montante será o mais completo e estará localizado à margem 

esquerda do rio São João, entre a área de escavação do canal e o rio. Sua área total terá 

cerca de 8.000 m² e contemplará as seguintes estruturas: barracão de oficina mecânica 

geral, fabricação de formas, armações, corte-soldagem e pré-montagem, depósito, refei-

tório, lavanderia, ambulatório, escritório, minicentral de concreto e estacionamento de ma-

quinário. 

Já o Canteiro de Jusante será cerca de 8 vezes menor e estará localizado às 

margens do acesso à casa de força. As estruturas nele localizadas servirão de auxílio 

para a montagem, principalmente, do conduto forçado e edificação da casa de força, es-

truturas mais robustas na localidade. 

4.2.2 ACESSO 

O acesso ao empreendimento se dará através da estrada municipal que 

chega à casa de força da PCH, que está localizada a uma distância aproximada de 30 km 

do centro do município de Prudentópolis. A partir de cidade, o sítio pode ser alcançado 

seguindo a BR-373, sentido Guarapuava, adentrando na estrada municipal, continuação 

da Rua Afonso Pena. Deve-se percorrer 7 km nesta estrada municipal até acessar a via 

à direita e seguir por aproximadamente 11 km por via cascalhada em direção à comuni-

dade de Barra Bonita. Neste ponto, encontra-se uma bifurcação da via, sendo que, à di-

reita, deve-se percorrer aproximadamente mais 7 km para chegar à estrada que dá 

acesso à casa de força da da PCH. 
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Além deste, também há possibilidade de utilização de um segundo acesso, o 

qual possui caminho encurtado de chegada ao eixo do barramento. Para este, deve-se 

realizar o mesmo trajeto, estipulado para o outro acesso, até que se chegue à associação 

de produtores rurais localizada na comunidade da Barra Bonita. Neste ponto, onde há 

bifurcação da via, toma-se à direita, devendo-se percorrer aproximadamente mais 1 km 

até que se chegue à entrada para a propriedade rural à direita da via, onde então, por 

vias internas, há a possibilidade de atingimento do local futuro eixo do barramento. 

Entretanto, cabe salientar que tal acesso só será usado conforme necessi-

dade e em poucos momentos durante a fase de construção da PCH. Isso porque o cami-

nho, próximo ao eixo, possui pequeno trecho de serra o qual é sinuoso e com pouca área 

para manobra – além de ter passado por erosão acentuado recentemente. Desta forma, 

permanece como principal ao empreendimento, o primeiro acesso supracitado. 

Dentro do sítio de implantação da PCH está prevista uma estrada que marge-

ará todo o seu circuito adutor, na margem esquerda do rio São João, e fará as ligações 

necessárias entre as estruturas da obra e as estruturas de apoio, como bota-fora e can-

teiro de obras. 

Ao todo prevê-se a abertura/melhora de quase 30.000 m² em estradas dentro 

do sítio de implantação do empreendimento. Apesar de já existirem pequenos acessos 

no seu interior, muitos deles são utilizados apenas pelos produtores locais e não obede-

cem às condições mínimas de trafegabilidade do maquinário pesado necessário à obra. 

Desta forma, a melhora e adaptação de tais acessos acaba sendo uma demanda obriga-

tória para a execução das obras. 

Em suma, para os acessos ao sítio da obra estão previstas apenas a melhora 

e adequação dos trechos já existentes de estrada, principalmente na descida da serra em 

montante. Porém, para se deslocar dentro do sítio do empreendimento deverão ser aber-

tas novas estradas em virtude das máquinas mais pesadas que passarão a trafegar du-

rante as obras. 

4.2.3 BOTA-FORA 

Preveem-se duas áreas de bota-fora, localizadas estrategicamente mais pró-

ximas aos dois canteiros de obra anteriormente apresentados. 

O Bota-Fora Montante deverá estar localizado na margem esquerda do rio 

São João, margeando o Canteiro de Montante. Sua abrangência cobrirá área de 6.000 

m² em terreno atualmente ocupado por uso antrópico (de grande degradação). Neste 

bota-fora serão depositados materiais das escavações da barragem, canal de aproxima-

ção e canal de adução. 

No Bota-Fora Jusante, localizado à margem da estrada de acesso e à margem 

esquerda do rio São João, vizinho à casa de força da PCH, sendo que a área prevista é 

de 2.000 m². Neste bota-fora serão depositados materiais escavados do trecho final do 

canal de adução, conduto forçado, casa de força e canal de fuga. 

É importante citar que boa parte do material retirado das escavações será 

utilizada para a construção do maciço de enrocamento e camadas de transição da PCH. 
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Desta forma, esclarece-se que não será disposta nos bota fora a totalidade do material 

escavado, justificando assim os seus dimensionamentos. 

4.2.4 ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E PEDREIRA 

O material rochoso a ser utilizado para construção do maciço de enrocamento 

e das camadas de transição das ensecadeiras será obtida a partir do siltito proveniente 

da escavação obrigatória. 

A rocha de boa qualidade a ser utilizada como agregado para concreto será 

obtida em pedreiras existentes na região e transportada para o local da obra conforme 

demanda. A cerca de 5 km de Prudentópolis, seguindo pela Rodovia BR-373, existe uma 

jazida de material rochoso devidamente registrada no banco de dados do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM). Caso as prospecções de rocha mais próximas ao 

eixo não indiquem uma boa capacidade de suporte para o agregado das estruturas da 

PCH, a probabilidade desta jazida (a 27 km do eixo) ser necessária é alta. 

Em relação à areia, identificou-se uma jazida a cerca de 17 km do eixo e, 

devido a esta proximidade, todo o material necessário deverá ser provido pela mesma. O 

registro de processo no DNPM desta jazida encontra-se, também, devidamente feito. 

Para os materiais terrosos a solução prevista indica necessidade de utilização 

do material oriundo das escavações obrigatórias da obra. 

4.2.5 DEMAIS ESTRUTURAS DE APOIO 

A energia elétrica necessária à execução da obra será fornecida pela Compa-

nhia Paranaense de Energia (COPEL). A partir da subestação do canteiro de obras, serão 

construídas redes de energia na tensão de 13,8 kV, para atendimento das instalações 

dos canteiros de obras, dos escritórios e acampamento. 

A geração de energia elétrica de emergência será feita através de grupos ge-

radores diesel, instalados próximos aos pontos de consumo em baixa tensão. Esses ge-

radores terão potência compatível com as cargas consideradas essenciais. 

O fornecimento de água deverá ser feito a partir de captação superficial no rio 

São João através de estação de captação e bombeamento de água bruta, que será con-

duzida por uma adutora para um reservatório junto à área industrial e outro junto à Esta-

ção de Tratamento de Água (ETA) prevista. A água destinada ao consumo humano de-

verá ser tratada conforme padrões de potabilidade exigido pelos órgãos de saúde. 

Os efluentes das instalações sanitárias serão conduzidos por redes coletoras 

de esgoto ao sistema/estação de tratamento de efluentes (ETE), para em seguida, já tra-

tados, serem lançados no rio São João. 

Além destas estruturas, o canteiro de obras também será dotado de sistema 

de proteção contra incêndio e eventuais acidentes ocorridos. 
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Em relação aos resíduos sólidos gerados, industriais e domésticos, estes se-

rão coletados de forma seletiva e destinados apropriadamente conforme suas caracterís-

ticas. Tais ações são melhor descritas no Programa de Gerenciamento de Resíduos, com-

ponente deste RDPA. 

Além disso, a presença de equipamentos de porte facilita que haja criação de 

aterro sanitário em local apropriado, caso o sistema de coleta e destinação local não con-

siga estabelecer convênio com a empreiteira. Cabe ainda frisar que o chorume proveni-

ente deste aterro, caso construído, será devidamente coletado e encaminhado para tra-

tamento adequado. 

4.3 PLANEJAMENTO CONSTRUTIVO 

Da forma como está prevista a obra, os serviços se iniciarão após emissão da 

LI e da Autorização de Supressão Vegetal pelo órgão ambiental. A partir deste momento, 

as etapas iniciais de mobilização, instalação do canteiro de obras, melhoria dos acessos 

e supressão vegetal do sítio da obra serão então iniciados. 

O cronograma apresentado na Figura 4-2 mostra uma previsão para as prin-

cipais etapas deste projeto
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Figura 4-2: Cronograma físico simplificado da PCH São João II. 

 
 

INÍCIO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

1 MARCOS PRINCIPAIS

1.1   Obtenção da LI ►
1.2   Contratação do Equipamentos Turbina & Gerador ►
1.3   Mobilização das Obras Civis ►
1.4   Contratação do Revestimento Metálico do Conduto Forçado ►
1.5   Início da Montagem do Canteiro de Obras ►
1.6   Desvio  do Rio - Primeira Fase ►
1.7   Início das Obras Civis nas Estruturas ►
1.8   Desvio  do Rio - Segunda Fase ►
1.9   Início da Concretagem da Casa de Força ►
1.10   Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradora ►
1.11   Início das Obras da Subestação e LT ►
1.12  Conclusão da Montagem Eletromecânica ►
1.13   Obtenção da LO ►
1.14   Enchimento do Reservatório ►
1.15   Operação em Teste da UG1 ►
1.16   Operação em Teste  da UG2 ►
1.17   Operação em Teste  da UG3 ►
1.18   Operação Comercial da UG1 ►
1.19   Operação Comercial da UG2 ►
1.20   Operação Comercial da UG3 ►

ATIVIDADES

2 DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA EXECUTIVA

2.1   Desenvolvimento dos Projetos de Escavação

2.2   Desenvolvimento dos Projetos das Estruturas de Concreto

3 CANTEIRO DE OBRAS E ACESSOS

3.1   Instalação dos Canteiros de Obras 

3.2  Adequação dos Acessos Existentes e Construção de Novos Acessos

3.3   Remoção do Canteiro e Recuperação das Áreas

4 DESVIO DO RIO, BARRAGEM E VERTEDOURO

4.1   Execução de Ensecadeira de 1ª Fase - Estrangulamento do Rio Pela Margem Direita

4.2   Escavação em Solo e Rocha -  Margem Esqueda

4.3   Limpeza e Tratamento das Fundações

4.4   Execução das Galerias de Desvio / Comporta de Fundo

4.5   Execução do Maciço de Concreto do Muro de Abraço e do Vertedouro

4.6   Remoção da Ensecadeira de 1ª Fase

4.7   Execução da Ensecadeira de 2ª Fase - Montante e Jusante

4.8   Escavação em Solo e Rocha -  Leito do Rio e Margem Direita

4.9   Limpeza e Tratamento das Fundações

4.10   Execução da Barragem de Enrocamento

5 CANAL DE APROXIMAÇÃO E TOMADA D'ÁGUA

5.1  Escavação em Solo e Rocha do Canal de Aproximação

5.2  Exec. dos Tratam. dos Taludes do Can. de Aproximação

5.3  Escavação em Solo e Rocha da Tomada d'àgua

5.4  Limpeza e Tratamento das Fundações  da Tomada d'àgua

5.5  Execução do Concreto da Tomada d'água

6 CANAL ADUTOR E CÂMARA DE CARGA

6.1   Escavação em Solo e Rocha do Canal Adutor

6.2   Exec. dos Tratam. dos Taludes do Can. Adutor

6.3   Escavação em Solo e Rocha da Câmara de Carga

6.4   Limpeza e Tratamento das Fundações da Câmara de Carga

6.5   Execução do Concreto da Câmara de Carga

7 CONDUTO FORÇADO

7.1   Escavação em Solo e Rocha

7.2   Execução dos Berços de Apoio e Blocos dos Condutos

7.3   Montagem dos Condutos

8 CASA DE FORÇA, CANAL DE FUGA E SUBESTAÇÃO

8.1   Escavação em Solo e Rocha do Canal de Fuga

8.2   Exec. dos Tratam. dos Taludes do Canal de Fuga

8.3   Escavação em Solo e Rocha da Casa de Força

8.4   Limpeza e Tratamento das Fundações da Casa de Força

8.5   Execução das Estruturas em Concreto

8.6   Projeto da Turbina & Gerador

8.6   Fabricação da Turbina e Gerador

8.7   Montagem da Turbina e Gerador - UG1

8.8   Montagem da Turbina e Gerador - UG2

8.9   Montagem da Turbina e Gerador - UG3

8.10   Construção da Subestação e Linha de Transmissão

8.11   Testes/Comissionamento

8.12   Início da operação Comercial
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A PCH São João II será construída a cerca de 30 km do centro do município 

de Prudentópolis, o qual possui população de aproximadamente 52 mil habitantes. Logo, 

durante o pico das obras, em que a PCH demandará aproximadamente 100 trabalhadores 

diretos, prevê-se pleno atendimento à demanda trabalhista pela própria região do muni-

cípio e entorno. Consequentemente fica então previsto o incentivo ao uso da mão de obra 

local neste empreendimento. 

Com respeito à distribuição dos trabalhadores de acordo com as suas espe-

cialidades, inicialmente quanto à mão de obra especializada, assume-se que sua maioria 

deverá ser mobilizada de outros centros, uma vez que, normalmente, tratam-se de cola-

boradores experientes de carreira, vindos de empresas construtoras, por exemplo. Estes 

trabalhadores migrantes, dos cargos de supervisão, engenharia e gerência, serão aloja-

dos em residências e hotéis no próprio município de Prudentópolis. As residências são 

costumeiramente montadas em conjunto com outros funcionários de mesmo cargo e/ou 

mesma situação conjugal. 

Os técnicos e encarregados, definidos como de “nível 2”, seguirão a mesma 

tendência dos primeiros. Já os outros trabalhadores, definidos como operários e ajudan-

tes, serão recrutados nas regiões mais próximas da PCH e a logística de instalação e 

translado variará de acordo com as situações conjugais/residenciais de cada um. Aqueles 

com famílias estabelecidas, será priorizado oferecimento de transporte para que estes 

continuem morando em próprias residências na região, enquanto os outros ficarão nos 

locais definidos para alojamento geral, em Prudentópolis. 

A distribuição da mão de obra por nível de especialidade foi definida com base 

em experiências anteriores de projetos correlatos da empresa responsável pelo Projeto 

Básico da PCH São João II, a GeoEnergy Engenharia. Durante o pico de obra estima-se 

que mais de 80% da mão de obra será composta por operários e ajudantes (armadores, 

soldadores, pedreiros, eletricistas etc.), enquanto apenas 3% serão supervisores, enge-

nheiros e cargos de gerência (profissionais de nível superior, técnicos e projetistas). O 

restante corresponde aos técnicos e encarregados (topógrafos, laboratoristas, encarre-

gados de produção etc.). 
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5 PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS 

INTRODUÇÃO 

Para o desenvolvimento das atividades, medidas e ações previstas neste 

RDPA, de acordo com a organização proposta nos programas socioambientais subse-

quentes, são necessários tanto recursos humanos quanto a organização e segregação 

de equipes técnicas para tal. 

De forma introdutória à descrição de cada programa socioambiental, cabe de-

talhamento sobre as respectivas importâncias para o desenvolvimento das fases subse-

quentes de planejamento, implantação e operação da PCH São João II, bem como da 

justificativa de suas realizações. 

Em acordo com os temas multidisciplinares que envolvem o presente RDPA, 

é prevista a formação de uma Diretoria Técnica para o empreendimento, a qual além de 

assumir responsabilidade executiva, também visa a coordenação das demais equipes de 

trabalho necessárias para o desenvolvimento dos diferentes programas socioambientais. 

Destaca-se que estas equipes podem, e devem em alguns casos, necessitar 

de subcontratações ou ampliação hierárquica, de modo que a responsabilidade primária 

executiva sobre cada programa socioambiental não se alterará, assunto este discorrido 

no interior de cada programa. 

Para o desenvolvimento deste RDPA foram então desenvolvidos 16 progra-

mas ambientais, e alguns subprogramas, que culminam para o tratamento dos principais 

fatores socioambientais que envolvem a instalação a operação do empreendimento PCH 

São João II. 

Os programas componentes deste RDPA são apresentados na Tabela 5-1 e 

de forma pormenorizada nos subcapítulos sequentes. 
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Tabela 5-1: Tabela resumo dos programas socioambientais. 

PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL MEIO AFETADO OBJETIVO GERAL IMPACTOS RELACIONADOS FASE 

Gestão Socioambiental F,B,A 

Gerenciar as operações e resulta-
dos de todos os programas, pla-
nos, ações e medidas socioambi-
entais propostos para a PCH São 

João II. 

Todos identificados P,I,O 

Programa de Ação Emergencial F,B,A 

Estabelecer as diretrizes para for-
mulação do Plano de Ação Emer-
gencial da barragem da PCH São 

João II. 

Ocorrência de processos erosivos 
Assoreamento do curso d'água 
Alteração do regime hídrico 

I,O 

Indenizações F,B,A 
Regularização fundiária, restitui-
ção de infraestrutura e ressarci-
mento das benfeitorias afetadas 

Intensificação da ocupação do solo e diversificação de usos no en-
torno do empreendimento 

P,I,O 

Melhoria de Infraestrutura F,B,A 

Manutenção ou melhoria de vias 
de acesso existentes e recomposi-
ção ou construção de vias e infra-
estruturas afetadas o empreendi-

mento 

Intensificação da ocupação do solo e diversificação de usos no en-
torno do empreendimento 
Intensificação das atividades de lazer no empreendimento e na re-
gião 
Execução das obras correntes e especiais, de terraplanagem, das 
obras de pavimentação e das obras complementares 

P,I,O 

Controle, Respon-
sabilidade e Edu-
cação Socioambi-

ental 

Controle 
Ambiental 
de Obras 

F, B, A 

Estabelecer rotinas, processos e 
diretrizes de cunho ambiental que 
visem reduzir impactos negativos 
sobre os meios físico e biótico, re-
lacionados diretamente às obras 

da PCH São João II. 

Ocorrência de processos erosivos  
Assoreamento do curso d'água 
Poluição sonora e atmosférica proveniente da operação 
Poluição hídrica e do solo por efluentes e resíduos sólidos 
Alteração da qualidade da água 
Morte de animais com a intensificação do trânsito 
Poluição do solo e da água por óleos lubrificantes e combustíveis 
Geração de estresse à fauna 
Atividades cinegéticas 
Intoxicação de animais 
Aumento do conhecimento científico sobre a flora da região 
Delimitação da faixa de domínio e acessos 
Instalação do canteiro de obras 
Desativação do canteiro de obras e desmobilização da mão de 
obra 
Execução das obras correntes e especiais, de terraplanagem, das 
obras de pavimentação e das obras complementares 

I 
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PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL MEIO AFETADO OBJETIVO GERAL IMPACTOS RELACIONADOS FASE 

Controle, Res-
ponsabilidade 

e Educação 
Socioambien-

tal 

Responsabili-
dade Social 

A 

Estabelecer de ações de cunho 
socioeconômico que visem prestar 
serviço de comunicação social, in-
centivar desenvolvimento econô-
mico endógeno e assistir o poder 
público local, incorporando os as-
pectos sociais e econômicos da 
PCH São João II no panorama 

atual e futuro de sua área de in-
fluência. 

Mobilização de pessoal e equipamentos 
Desativação do canteiro de obras e desmobilização da mão de 
obra  
Atividades cinegéticas 
Aumento do conhecimento científico sobre a flora da região 
Execução das obras correntes e especiais, de terraplanagem, das 
obras de pavimentação e das obras complementares 

P,I,O 

Educação Soci-
oambiental 

F, B, A 

Prestar instrução educacional so-
bre temas tangentes ao meio am-
biente, de modo a engrandecer a 
cultura socioambiental regional e 

estimular o desenvolvimento social 
sustentável. 

Poluição sonora e atmosférica proveniente da operação 
Poluição hídrica e do solo por efluentes e resíduos sólidos 
Alteração da qualidade da água 
Morte de animais com a intensificação do trânsito 
Poluição do solo e da água por óleos lubrificantes e combustíveis 
Geração de estresse à fauna 
Atividades cinegéticas 
Intoxicação de animais 
Aumento do conhecimento científico da fauna e flora da região 
Mobilização de pessoal e Equipamentos 

P,I,O 

Mobilização da Mão de Obra F,B,A 

Atender plenamente à demanda 
trabalhista da PCH São João II, 

gerenciando as etapas de trabalho 
desde a divulgação de vagas até a 

desmobilização da mão de obra 
de forma regrada e sustentável. 

Atividades cinegéticas 
Mobilização de pessoal e equipamentos 
Desativação do canteiro de obras e desmobilização de mão de 
obra  
Intoxicação de animais 

Poluição sonora e atmosférica proveniente da operação 
Poluição hídrica e do solo por efluentes e resíduos sólidos 
Alteração da qualidade da água 
Morte de animais com a intensificação do trânsito 
Poluição do solo e da água por óleos lubrificantes e combustíveis 

P,I,O 
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PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL MEIO AFETADO OBJETIVO GERAL IMPACTOS RELACIONADOS FASE 

Programa de 
Gerencia-

mento de Re-
síduos 

Subprograma 
de Gerencia-

mento de Resí-
duos Sólidos 

F,B,A 

Assegurar que a menor quanti-
dade possível de resíduos seja ge-

rada em torno da PCH, assim 
como que os resíduos gerados se-

jam adequadamente coletados, 
estocados e dispostos de forma a 
não resultar em impactos negati-

vos sobre o meio ambiente. 

Ocorrência de processos erosivos 
Poluição hídrica e do solo por efluentes e resíduos sólidos 
Melhoria da qualidade da paisagem natural  
Assoreamento do curso d'água 
Alteração da qualidade das águas 
Desmatamento na Área Diretamente Afetada (ADA) 

P,I,O 

Subprograma 
de Gerencia-

mento de Resí-
duos de Cons-

trução Civil 

F,B,A 

Minimizar a geração de resíduos 
de construção civil, além de propor 
diretrizes para manejo e gerencia-
mento seguro destes, a fim de ga-

rantir manutenção da qualidade 
ambiental do empreendimento, 

proteção da mão de obra e dos re-
cursos naturais e a preservação 
da saúde pública nas diferentes 

frentes de trabalho existentes para 
a concepção da PCH São João II. 

Ocorrência de processos erosivos 
Poluição hídrica e do solo por efluentes e resíduos sólidos 
Melhoria da qualidade da paisagem natural  
Assoreamento do curso d'água 
Alteração da qualidade das águas 

P,I,O 

Monitora-
mento e Con-
trole Limnoló-

gico 

Subprograma 
de Monitora-

mento Hidros-
sedimentoló-

gico 

F,B 

Monitorar as condições hidrossedi-
mentológicas da região de implan-
tação da PCH São João II, no re-
servatório, no trecho de vazão re-
duzida – TVR (jusante da barra-

gem no rio São João) e no trecho 
de vazão aumentada – TVA (ju-

sante do canal de restituição no ri-
beirão das Antas) em subsídio a 
gestão socioambiental do empre-

endimento. 

Comprometimento de ambientes físicos e estratégicos  
Ocorrência de processos erosivos  
Poluição e descaracterização física do solo  
Alteração do uso do solo local  
Modificação da paisagem natural  
Assoreamento do curso d'água 
Alteração da qualidade das águas 
Degradação dos habitats aquáticos 

I,O 
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PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL MEIO AFETADO OBJETIVO GERAL IMPACTOS RELACIONADOS FASE 

Monitora-
mento e Con-
trole Limno-

lógico 

Subprograma de 
Monitoramento e 
Controle de Qua-
lidade da Água 

F, B, A 

Monitorar variáveis limnológicas fí-
sicas, químicas e microbiológicas 
nas águas do rio São João e do ri-

beirão das Antas, na região da 
PCH São João II, em períodos an-
tes, durante e após a implantação 
da mesma, de modo a subsidiar a 
tomada de decisões e o controle já 

previsto. 

Assoreamento do curso d'água 
Alteração da qualidade das águas  
Substituição e diversificação dos usos das águas 
Atividades cinegéticas e pesca 
Degradação dos habitats aquáticos 
Deterioração e alteração de habitats para a ictiofauna na área de 
implantação do empreendimento 
Alteração da composição e estrutura das comunidades da ictio-
fauna na área do empreendimento 
Formação de ambiente aquático lêntico (reservatório) 

P,I,O 

PACUERA F,B,A 

Desenvolver diretrizes para plane-
jamento e controle socioambiental 
do reservatório e de seu entorno, 
compatibilizando os diversos usos 
sociais, econômicos e ambientais 
possíveis de tais áreas, evitando 
degradação ambiental, minimi-

zando impactos negativos e maxi-
mizando as potencialidades da re-

gião. 

Ocorrência de processos erosivos  
Assoreamento do curso d'água 
Poluição sonora e atmosférica proveniente da operação 
Poluição hídrica e do solo por efluentes e resíduos sólidos 
Alteração da qualidade da água 
Morte de animais com a intensificação do trânsito 
Poluição do solo e da água por óleos lubrificantes e combustíveis 
Atividades cinegéticas 
Aumento do conhecimento científico sobre a flora da região 
Delimitação da faixa de domínio e acessos 
Execução das obras correntes e especiais, de terraplanagem, das 
obras de pavimentação e das obras complementares 
Formação de ambiente aquático lêntico (reservatório) 
Intensificação das atividades de lazer no empreendimento e na re-
gião 
Melhoria da qualidade da paisagem local 
Intensificação da ocupação do solo e diversificação de usos no en-
torno do empreendimento 

P,I,O 

Programa de 
Limpeza de 
Áreas de In-
tervenção 

Subprograma de 
Demolição, De-
sinfecção e De-

sinfestação 
(DDD) 

F,B,A 

Orientar e organizar as ações de 
limpeza das áreas a serem inun-

dadas, especialmente no que 
tange à remoção de estruturas físi-

cas na bacia de alagamento da 
PCH São João II. 

Poluição hídrica e do solo por efluentes e resíduos sólidos 
Alteração da qualidade da água 
Morte de animais com a intensificação do trânsito 
Poluição do solo e da água por óleos lubrificantes e combustíveis 
Geração de estresse à fauna 
Atividades cinegéticas 
Intoxicação de animais 
Delimitação da faixa de domínio e acessos 
Redução de habitats da fauna 

P,I 
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PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL MEIO AFETADO OBJETIVO GERAL IMPACTOS RELACIONADOS FASE 

Programa de 
Limpeza de 
Áreas de In-
tervenção 

Subprograma de 
Supressão Vege-

tal 
F,B,A 

Regrar o processo de remoção da 
vegetação existente nas Áreas 

Passíveis de Supressão (APS) da 
PCH São João II, respeitando to-

dos os parâmetros legais, ambien-
tais e socioeconômicos. 

Ocorrência de processos erosivos  
Assoreamento do curso d'água 
Poluição hídrica e do solo por efluentes e resíduos sólidos 
Alteração da qualidade da água 
Morte de animais com a intensificação do trânsito 
Poluição do solo e da água por óleos lubrificantes e combustíveis 
Geração de estresse à fauna 
Atividades cinegéticas 
Intoxicação de animais 
Aumento do conhecimento científico sobre a flora da região 
Delimitação da faixa de domínio e acessos 
Redução de habitats da fauna 
Aumento da competição territorial 
Desmatamento da área diretamente afetada (ADA) 
Diminuição da biodiversidade vegetal 
Rompimento de corredores biológicos existentes 

P,I 

Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas 

F,B, A 

Propor diretrizes gerais que garan-
tam sucesso na execução da res-

tauração de áreas degradadas 
pelo empreendimento e outras 

áreas de responsabilidade da Hi-
drelétrica São João II. 

Alteração do uso do solo local 
Alteração da qualidade das águas  
Aumento da competição territorial 
Aumento do conhecimento científico sobre a flora da região 
Intensificação da ocupação do solo e diversificação de usos no en-
torno do empreendimento 
Ocorrência de processos erosivos 
Assoreamento do curso d'água 

P,I,O 

Monitoramento da Flora F,B 

Propor e exercer ações gerais que 
garantam bom desempenho dos 
programas socioambientais de 

flora, em acompanhamento de to-
das as atividades desenvolvidas. 

Aumento do conhecimento científico sobre a flora da região P,I,O 

Monitora-
mento e Ma-

nejo da 
Fauna Ter-

restre 

Subprograma de 
Resgate, Salva-

mento e Destina-
ção da Fauna 

Terrestre 

B,A 

Desenvolver diretrizes para resga-
tar, salvar e destinar corretamente 
a fauna terrestre presente na área 
a ser suprimida para o estabeleci-

mento do reservatório da PCH 
São João II, priorizando o afugen-
tamento e visando garantir o mí-
nimo de desequilíbrio nestes ani-

mais e ecossistemas. 

Redução de habitats para a fauna 
Morte de animais com a intensificação do trânsito 
Aumento da competição territorial 
Atividades cinegéticas 
Interferência em sítios de interesse para reprodução, forragea-
mento e abrigo da fauna 
Geração de estresse à fauna 
Intoxicação de animais 

P,I,O 
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PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL MEIO AFETADO OBJETIVO GERAL IMPACTOS RELACIONADOS FASE 

Monitora-
mento e Ma-

nejo da 
Fauna Ter-

restre 

Subprograma de 
Monitoramento 

da Fauna Terres-
tre 

B 

Efetuar o monitoramento da Her-
petofauna, Avifauna e Mastofauna, 

buscando detectar possíveis im-
pactos advindos da implantação e 
operação do empreendimento, fa-
cilitando a adoção de medidas mi-

tigadoras. 

Redução de habitats para a fauna 
Aumento da competição territorial 
Atividades cinegéticas 
Interferência em sítios de interesse para reprodução, forragea-
mento e abrigo da fauna 
Geração de estresse à fauna 
Morte de animais na linha de transmissão 

I,O 

Monitora-
mento e Ma-
nejo da Bi-

ota Aquática 

Subprograma de 
Resgate, Salva-

mento e Destina-
ção da Fauna 

Aquática 

B 

Adotar estratégias de manejo (res-
gate, salvamento e destinação) 

compatíveis com a ictiofauna ocor-
rente na área a ser diretamente 

afetada pelo empreendimento, de-
talhando os procedimentos que 

serão utilizados para os indivíduos 
capturados, o tipo de marcação, a 
biometria e os procedimentos de 

soltura. 

Atividades cinegéticas e pesca 
Deterioração de habitats para a ictiofauna na área de implantação 
do empreendimento 
Interferência em sítios de interesse para a reprodução, forragea-
mento e abrigo da fauna 
Formação de ambiente aquático lêntico (reservatório) 

P,I,O 

Subprograma de 
Monitoramento 

da Biota Aquática 
B 

Monitorar as espécies de peixes, 
macroinvertebrados aquáticos, zo-
oplâncton e fitoplâncton na área 

de influência do empreendimento, 
gerando informações sobre as es-
pécies nativas, invasoras, de im-

portância comercial e aquelas con-
sideradas raras e ameaçadas de 

extinção. 

Atividades cinegéticas e pesca 
Deterioração de habitats para a ictiofauna na área de implantação 
do empreendimento 
Interferência em sítios de interesse para a reprodução, forragea-
mento e abrigo da fauna 
Formação de ambiente aquático lêntico (reservatório) 
Alteração da composição e estrutura das comunidades de ictio-
fauna na área do empreendimento 

I,O 
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PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL MEIO AFETADO OBJETIVO GERAL IMPACTOS RELACIONADOS FASE 

Preservação do Patrimônio His-
tórico Cultural 

F,B,A 

Apresentar as especificidades téc-
nicas e metodológicas para identi-
ficação, avaliação e documenta-

ção de sítios, ocorrências e estru-
turas arqueológicas que porven-
tura sejam localizadas no âmbito 
da PCH São João II, além de utili-

zar tais informações os dados 
para fins culturais e educacionais, 
para atender principalmente as co-

munidades locais quanto ao co-
nhecimento e a valorização de 

seus bens culturais. 

Ocorrência de processos erosivos 
Poluição hídrica e do solo por efluentes e resíduos sólidos 
Delimitação da faixa de domínio e acessos 

P,I 

Obs.: Quanto aos meios afetados: F = Físico; B = Biótico; A = Antrópico. Quanto à fase: P = Planejamento; I = Instalação; O = Operação. 
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5.1 PROGRAMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

5.1.1 INTRODUÇÃO 

A despeito de se tratar de um empreendimento hidrelétrico de pequeno porte, 

na PCH São João II há uma gama de áreas e temas a serem explorados pelos programas 

socioambientais. Em abrangências e intensidades particulares, cada programa socioam-

biental possui seus próprios objetivos, cronologias, metodologias e monitoramento, além 

das interfaces que podem criar cumulatividade e sinergia entre os mesmos. Deste modo, 

evidencia-se a necessidade de um programa exclusivo para gerenciamento das múltiplas 

ações a serem desenvolvidas durante as fases de instalação e operação do empreendi-

mento. 

O Programa de Gestão Socioambiental se justifica pelos benefícios de uma 

gestão integrada dos programas socioambientais propostos para a PCH São João II. 

Durante a fase de obras, potencialmente, há maior sensibilidade em alguns 

temas, realçando o valor de uma gestão socioambiental centralizada. Citam-se as inter-

venções diretas no solo (escavações e movimentações de terra) e as questões que en-

volvem recuperação de áreas degradadas como exemplos de “fatores sensíveis”. 

De todo modo, também possui papel fundamental para o sucesso do empre-

endimento o controle dos resultados dos programas socioambientais obtidos durante a 

operação da PCH São João II. Este produto, que será obtido durante o funcionamento da 

mesma, requer gestão integrada para que ajustes, correções e adaptações possam ser 

feitas em busca do equilíbrio socioambiental. 

Diversos atores compõem os cenários de trabalho da PCH: empreendedor, 

equipe técnica, órgão ambiental, Ministério Público, trabalhadores, comunidade local, 

dentre outros. Logo, a centralização da gestão socioambiental também tem papel funda-

mental pela capacidade de gerenciar os diferentes interesses existentes– por vezes con-

flituosos. 

Consequentemente, para o desempenho deste programa, faz-se necessária 

a utilização de ferramenta de gestão, o Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Este é um 

instrumento imprescindível na busca pelo atendimento dos objetivos traçadas para o em-

preendimento como um todo. O Programa de Gestão Socioambiental se estrutura no 

SGA, conforme diretrizes da NBR ISO 14.001 – baseada no sistema “Plan-Do-Check-Act” 

(PDCA). Na Figura 5-1, está ilustrada a premissa de trabalho do programa apresentado. 
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Figura 5-1: Sistema PDCA aplicado ao Programa de Gestão Socioambiental. 

 

 

O princípio básico de ação aqui é a “melhoria contínua”. Reavaliações sistê-

micas de impactos e programas socioambientais darão sustentação ao sucesso de longo 

prazo do Programa de Gestão Ambiental, e aos outros programas socioambientais, con-

sequentemente, compatível à longevidade do empreendimento. 

Em cada etapa do ciclo ilustrado há ações que visam retroalimentar o mesmo 

ciclo. O RDPA aqui desenvolvido compõe etapa de planejamento que, após execução e 

avaliações, deverá passar por revisões sistemáticas. 

5.1.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

Gerenciar as operações e resultados de todos os programas, planos, ações e 

medidas socioambientais propostos para a PCH São João II. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar planejamento de execução dos programas socioambientais, 

em concordância com as particularidades de cada um deles e sinergia 

existente entre os mesmos; 

 Controlar resultados e cumprimento dos objetivos de todas as ações e 

medidas propostas neste RDPA, de forma centralizada, assim como as 

informações geradas a partir destes; 
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 Administrar possíveis alterações, adaptações e ampliações a serem fei-

tas nos programas socioambientais, visando equilíbrio socioambiental; 

 Gerenciar comunicações internas sobre as temáticas socioambientais 

do empreendimento; 

 Apoiar tomadas de decisão de cunho socioambiental; 

 Estabelecer canais de diálogo entre os atores envolvidos em todo pro-

cesso da PCH São João II, no tangente a temas socioambientais; 

 Traçar e controlar indicadores de sustentabilidade relacionados ao em-

preendimento. 

 Aplicação do Sistema de Gestão Ambiental, pautado na metodologia 

“Plan-Do-Check-Act”, como forma de melhoria contínua e inter-relação 

dos programas socioambientais. 

5.1.3 METODOLOGIA 

O conceito de SGA, por definição, se sobrepõe exatamente ao interesse deste 

programa socioambiental: processos e práticas que habilitam uma organização a reduzir 

seus impactos socioambientais e aumentar sua eficiência operacional (USEPA, 2016). 

A gestão socioambiental se divide, basicamente, em três grandes etapas: pla-

nejamento, implantação e controle/avaliação. Cada uma destas insere-se ao escopo do 

Programa de Gestão Socioambiental, sendo que o planejamento se inicia com o RDPA e 

as outras duas etapas ocorrem a partir da emissão da LI e perduram, algumas delas, por 

toda vida útil do empreendimento. 

Uma equipe específica se encarregará do Programa de Gestão Socioambien-

tal, sendo que suas funções executivas básicas se dividirão em: 

 Levantamento de Campo: atuação in situ, em busca por dados primários 

de gerenciamento junto às equipes responsáveis pelos outros progra-

mas socioambientais. Trabalho de fiscalização e controle das informa-

ções geradas no sítio de implantação do empreendimento e áreas de 

influência; 

 Controle de Dados: atuação ex situ, no processamento dos dados e pre-

paração das informações para interpretação das mesmas. Trabalho 

junto a alta administração do empreendimento, sendo o elo de ligação 

entre geração das informações e a tomada de decisão. 

Inicialmente (em referência ao período logo após a emissão da LI), se faz 

necessário um estudo de programação das atividades concretas em conjunto com as 

equipes relacionadas ao trabalho, ou seja, um projeto executivo baseado neste apresen-

tado aqui. Através da montagem organizacional e estrutural das microatividades a serem 

implementadas em etapas posteriores, a fase inicial visa garantir maior assertividade a 

todos os programas projetados. 
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Vale ressaltar que, uma vez que o Programa de Gestão Socioambiental con-

trola todos os demais, este engloba os prazos específicos de cada programa socioambi-

ental. Desta forma, a etapa de planejamento garante que as sequências lógicas de traba-

lho sejam adotadas para que um programa não interfira negativamente na execução dos 

demais. 

Ainda importante nesta etapa é a organização (ou reorganização) de funções 

e responsabilidades. Visto o dinamismo do licenciamento ambiental, possíveis modifica-

ções entre os atores envolvidos com o projeto podem ocorrer para que as tarefas e me-

didas possam ser cumpridas da melhor forma possível. 

As atividades de SGA que marcam a etapa de planejamento são: definição de 

Política Ambiental, definição de responsabilidades e hierarquia, definição das equipes, 

organização cronológica, organização orçamentária, priorização dos pontos mais sensí-

veis e previsão de ações para situações de emergência. 

Após o planejamento, etapa em que ocorre a consolidação e o aperfeiçoa-

mento deste conteúdo programático, inicia-se a implantação dos programas socioambi-

entais. Através do Programa de Gestão Socioambiental será feito o controle de cronogra-

mas e frentes de trabalho para execução das atividades socioambientais. É nesta fase 

em que o planejamento (e o RDPA, propriamente) começa a ser posto em prática, assim 

como as práticas do SGA. 

De forma geral, as equipes responsáveis por outros programas socioambien-

tais iniciam as etapas executivas de trabalho após finalização do planejamento do Pro-

grama de Gestão Socioambiental. Paralelamente, o controle, a fiscalização e a avaliação 

dos resultados também se inicia. 

Se realizarão excursões para acompanhamento da execução fiel das ações 

socioambientais, assim como as coletas de indicadores para controle da execução e dos 

resultados, em busca dos objetivos de cada programa socioambiental. As rotas das ex-

cursões devem ser, preferencialmente, não-sistematizadas a fim de se garantir maior efi-

cácia nas leituras de campo.  

Somado ao levantamento primário de campo na avaliação das medidas soci-

oambientais estão as percepções, críticas e sugestões dos outros atores relacionados ao 

empreendimento. Em sinergia com o sistema de ouvidoria e as ações de comunicação 

social (Programa de Controle, Responsabilidade e Educação Socioambiental), informa-

ções sobre a implantação do RDPA também deverão ser agrupadas no controle de dados 

proposto. 

Equipes e ferramentas de controle relacionadas a outros programas socioam-

bientais previstos não sobrepõem as atividades aqui elencadas, por outro lado, somam-

se a estas de modo a atribuir maior atenção e controle àquelas atividades mais sensíveis. 

Dois aspectos são fundamentais para o funcionamento correto desta estru-

tura: a comunicação interna e o controle de informações. 

Espera-se grande volume de dados e informações a partir da execução dos 

15 programas socioambientais. Com isto, a gestão deste material torna-se mais compli-

cada, requerendo atenção e ordem. O empreendedor deverá manter sistema interno de 
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intercâmbio de informações capaz de armazenar e disponibilizar as mesmas, sem que 

haja preterimento ou perda de informações. 

Uma ferramenta apropriada deverá ser estabelecida para ordenamento e ar-

mazenamento de informações. Dispositivos computacionais e digitais poderão ser priori-

zados. Tanto a comunicação interna como o controle de informações são tomados como 

agentes viabilizadores de todo o projeto, devido à importância associada. 

As ações do SGA, principalmente execução e controle, perdurarão por toda 

vida útil do empreendimento. Por mais que grande parte destas esteja vinculada ao perí-

odo de instalação da PCH São João II (considerado mais sensível), diversas atividades 

têm dinâmica temporal próprias. Cita-se como exemplo o Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas, em que é previsto o reestabelecimento das APPs na ordem temporal 

de dezenas de anos e o trabalho se inicia após enchimento do reservatório (finalização 

das obras civis). 

Posto isto, reconhece-se a existência de duas tipologias de programas ambi-

entais: aqueles cujo fim está diretamente relacionado ao término das obras civis e aqueles 

os quais não possuem grande vínculo temporal às obras. Na gestão socioambiental do 

empreendimento estas duas categorias são importantes. 

Sobre a primeira tipologia de programa, o Programa de Gestão Socioambien-

tal assume ritmo temporal próximo à instalação do empreendimento. O planejamento se 

encerra logo após a emissão da Licença Ambiental de Instalação; a execução e o controle 

ocorrem majoritariamente de forma concomitante às obras; e durante a operação se man-

tém apenas avaliação esporádica, em alguns casos. Como exemplo, cita-se o Programa 

de Limpeza das Áreas de Intervenção que tem breve execução devido ao porte do reser-

vatório (área de supressão vegetal relativamente reduzida) e cessa antes do término das 

obras civis. 

Já nos programas de temporalidades distintas às obras civis, o SGA tende a 

evoluir independentemente, ou ainda modificar-se sutilmente. Outro exemplo destacável 

é o Programa de Indenizações, no qual negociações e ressarcimentos/contrapartidas são 

realizados. Este possui tanto o desempenho de atividades anteriormente à emissão da LI 

quanto o monitoramento das situações estabelecidas mantidos futuramente, porém em 

escala reduzida. 

Em suma, logo, vale destacar que o Programa de Gestão Socioambiental se 

molda a realidade temporal do empreendimento: ora controlando e fiscalizando ativa-

mente os programas em execução, ora abarcando as atividades remanescentes de pro-

gramas já executados. 

As atividades de SGA que marcam a etapa de execução e avaliação são: 

controle cronológico e orçamentário, fiscalização operacional e de competências, comu-

nicação interna, controle de informações, avaliação de desempenho, auditoria interna, 

prestação de contas, aplicação da melhoria contínua e retroalimentação do ciclo PDCA. 

Por fim, ainda em caráter metodológico, apresentam-se os indicadores socio-

ambientais de gerenciamento. Frisa-se que o dinamismo do licenciamento ambiental pode 

levar a necessidade de alterações aos mesmos. Na Tabela 5-2, estes estão apresenta-

dos. 
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Tabela 5-2: Indicadores socioambientais de gerenciamento. 

CÓ-
DIGO 

INDICADOR DESCRIÇÃO 

01 
Cumprimento cronoló-

gico 
Atendimento dos prazos e sequência executiva previstos 

02 Saúde financeira 
Compatibilidade dos gastos com as previsões e a capacidade orça-

mentária 

03 
Atendimento 
dos objetivos 

Relação direta entre objetivos traçados e resultados obtidos 

04 Comunicação interna 
Propagação eficaz de informações aos atores internos, na ótica des-

tes 

05 Comunicação externa 
Propagação eficaz de informações aos atores externos, na ótica 

destes 

06 
Controle de informa-

ções 
Eficácia sobre obtenção, armazenamento e acesso a dados/informa-

ções 

07 
Revisão dos proces-

sos 
Aplicação da melhoria contínua durante vida útil do programa socio-

ambiental 

08 
Relatórios 

de acompanhamento 
Produção e qualidade da documentação de monitoramento das ativi-

dades 

09 Desempenho pessoal 
Nível de dedicação e qualidade dos responsáveis, aliado aos resul-

tados 

10 
Cumprimento do 

RDPA 
Adequação do RDPA às ações realizadas (planejamento e execu-

ção) 

11 Resultado geral Média global dos indicadores 

 

Inicialmente, prevê-se necessidade de aplicação dos indicadores para cada 

um do Programas Socioambientais. Entretanto, os indicadores são estruturados para que 

a ampliação de seu uso seja também possível. Por exemplo, caso seja julgada necessi-

dade de aplicação dos indicadores aos subprogramas de um determinado programa so-

cioambiental, os mesmos podem ser aplicados de maneira semelhante e efetiva. 

A quantificação prevista para ponderação dos indicadores varia entre 5 níveis: 

de 1 a 5, em ordem crescente de qualidade (ver Tabela 5-3). 

Tabela 5-3: Escala de quantificação dos indicadores. 

ESCALA DE QUANTIFICAÇÃO DOS INDICADORES 

1 2 3 4 5 

Muito insatisfató-
rio 

Insatisfatório 
Razoável/indife-

rente 
Satisfatório 

Muito satisfató-
rio 

 

5.1.4 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade primária sobre a gestão socioambiental da PCH São João 

II, assim como do presente programa, é da diretoria técnica do empreendimento. Trata-

se da empresa, e responsáveis técnicos, que desenvolveram todos estudos socioambi-

entais desde a concepção do empreendimento até o seu posterior acompanhamento e 
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melhoria. Tal vínculo é essencial devido à proximidade da mesma para com a alta admi-

nistração do empreendimento. Em termos mais específicos, a mesma também pode ser 

entendida com a coordenadoria socioambiental do empreendimento. 

As equipes formadas para fim específico do Programa de Gestão Socioambi-

ental (Levantamento de Campo e Controle de Dados) terão responsabilidades específi-

cas, conforme funções definidas na explanação metodológica. Ambas farão parte do setor 

administrativo do empreendimento devido à importância do atingimento dos objetivos aqui 

traçados. 

Neste programa socioambiental a responsabilidade do empreendedor é ainda 

maior que nos demais. Isto devido a relação dos resultados obtidos e o poder de tomada 

de decisão, capaz de afetar diretamente os demais programas. 

5.1.5 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Por premissa conceitual, o Programa de Gestão Socioambiental faz interface 

com todos os programas socioambientais da PCH São João II. Exatamente seu objetivo 

principal é o estabelecimento de conexão com os demais programas, centralizando o ge-

renciamento global dos temas socioambientais do empreendimento. Em outras palavras, 

o programa aqui descrito é o “cérebro” da temática socioambiental do aproveitamento 

hidrelétrico. 

A hierarquia de competências será diferente para cada programa socioambi-

ental e seguirá o padrão das equipes terceiras estruturadas. Naqueles programas que 

requerem gerenciamento mais complexo, como o Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas, a gestão será compartilhada – sendo que o controle sempre estará sob res-

ponsabilidade da equipe do Programa de Gestão Socioambiental. Noutros casos, de ge-

renciamento mais simples, toda administração ficará sob tutela deste programa aqui apre-

sentado. 

5.1.6 RECURSOS FINANCEIROS 

Os gastos a serem despendidos com este programa serão compartilhados 

com os de administração do empreendimento (em ordens civis, mecânicas, energéticas 

etc.). Os aportes financeiros mais significativos, como apresentado na descrição supraci-

tada, serão com os recursos pessoais – uma vez que o gerenciamento de informações e 

planejamento são as tarefas mais custosas. 

A composição financeira do Programa de Gestão Socioambiental se dá: pelos 

recursos pessoais, pelos custos de campo no levantamento de dados, pelos equipamen-

tos necessários (celulares, computadores, redes etc.), além de viagens/reuniões e outros 

gastos menos relevantes. 

Deve-se salientar que a maior parte dos recursos financeiros aqui investidos 

será compartilhada com outros programas socioambientais, e não individualizada. Em 

certos casos, as estimativas aqui feitas poderão se diluir noutros orçamentos. 
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Prevê-se gasto total de R$ 10.000,00 mensais com este programa socioam-

biental durante o período de obras. Vale ressaltar que este montante pode variar conforme 

alguma alteração significativa, emergencial e/ou inesperada, ocorra no decorrer da exe-

cução dos programas socioambientais. 

5.1.7 MONITORAMENTO E RESULTADOS 

O acompanhamento das atividades é um dos pilares fundamentais deste pro-

grama, e, consequentemente, de todo processo da PCH São João II. Os resultados obti-

dos em todas as atividades e ações desenvolvidas serão controlados (quantificados e 

avaliados) pelo Programa de Gestão Socioambiental de forma integrada. 

A partir da primeira mobilização de campo e implantação de atividades, o con-

trole será iniciado e, ao decorrer do tempo, mantido por toda vida útil do empreendimento. 

A diretoria técnica do empreendimento deverá aplicar os indicadores, além de 

outras formas de controle do SGA junto às equipes de Controle de Dados e Levantamento 

de Campo. Ao Controle de Dados ainda caberá a compilação dos resultados para a to-

mada de decisão sobre os mesmos, bem como a elaboração de relatórios de acompa-

nhamento semestrais durante o período de obras e de periodicidade anual, ou maior, após 

o término da implantação da PCH São João II. 

Ainda sobre os indicadores de sustentabilidade, reitera-se a possibilidade de 

ajustes a metodologia e concepção dos mesmos, conforme e após início de aplicação 

destes. Os resultados quantitativos, quando avaliados, deverão conseguir avaliar tanto 

questões amplas (por exemplo, controle de informações do Programa de Gestão Socio-

ambiental) como questões específicas (por exemplo, cumprimento de prazo do Programa 

de Indenizações). 

Durante as obras, deverão ser gerados relatórios trimestrais para acompanha-

mento. Caso verificada necessidade maior, poderão, ainda, ser gerados relatórios extra-

ordinários. Durante a operação do empreendimento, relatórios anuais deverão ser sufici-

entes para o mesmo fim. 
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5.1.8 CRONOGRAMA 

 

 

PROGRAMA DE GESTÃO SOCIOABIENTAL

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

      Enchimento do reservatório

RELATÓRIO

TRIMESTRE

OPERAÇÃO

Aplicação de indicadores de gerenciamento

Controle dos programas

Acompanhamento da execução dos programas

Estabelecimento do SGA

Planejamento executivo dos programas

ATIVIDADES

MÊS

OBRA
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5.2 PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL (PAE) 

5.2.1 INTRODUÇÃO 

O Plano de Ação Emergencial (PAE) é um dos tomos de informação neces-

sários ao Plano de Segurança de Barragens que, por sua vez, é instrumento da Política 

Nacional de Barragens, estabelecida pela Lei Federal nº 12.334 de 20 de setembro de 

2010. 

De acordo com a referida legislação, o PAE é o instrumento em que são es-

tabelecidas as ações a serem executadas pelo empreendedor da barragem em caso de 

situação de emergência, bem como identificados os agentes a serem notificados em 

eventuais ocorrências. Este elucida, ainda, as características que o empreendimento deve 

apresentar para ser enquadrado nas exigências legais. 

As barragens são classificadas pelas suas categorias de risco, pelos danos 

potenciais associados e pelos seus volumes. A metodologia para tal classificação é de-

terminada pela Resolução nº 143, de 10 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Re-

cursos Hídricos. 

Na PCH São João II o arranjo projetado é típico derivativo com barramento 

misto, sendo parte em enrocamento e parte em concreto, com vertedouro do tipo soleira 

livre. Ou seja, é uma barragem projetada para vertimento constante da massa d’água. 

Com altura máxima de 21 metros, comprimento mínimo de crista da ordem de 170 metros, 

dos quais 120,0 metros são relativos ao vertedouro. 

O vertedouro foi projetado conjuntamente à barragem em concreto. Para o 

projeto do vertedouro foram estudadas as cheias históricas milenar (equivalente a vazão 

de 697,3 m³/s) e decamilenar (895,6 m³/s), sendo que o vertedouro apresenta capacidade 

de suportar vazões superiores com segurança. 

A capacidade de reserva de água no lago da PCH São João II é de 1,5 milhões 

de m³. 

Para a aplicação da metodologia supracitada, são existentes as seguintes 

classificações, as quais ao final definem uma classe específica para a PCH em tela: 

 Quanto à categoria de risco (CRI), a barragem é considerada de “baixo 

risco” (CRI = 14, ou seja, CRI < 35); 

 Quanto ao dano potencial associado (DPA), a barragem é enquadrada 

na categoria “baixo” (DPA = 10, ou seja, DPA ≤ 10); 

 Quanto ao volume, a barragem é considerada “pequena” (volume = 1,5 

milhões de m³, ou seja, volume ≤ 5 milhões de m³). 

Destaca-se, no entanto, que muitos dos parâmetros e variáveis a serem ana-

lisados para classificação da barragem quanto à CRI não se aplicam à PCH São João II, 

uma vez que são relativos apenas a estruturas já construídas, ocasionando na impossibi-

lidade de avaliação de projetos, como desta PCH. Todavia entende-se, portanto, que a 
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preocupação com a segurança da barragem – e com as ações emergenciais a ela asso-

ciadas, constituem ação preventiva de extrema relevância cabível tanto à empreendimen-

tos já consolidados como a outros ainda em fase de projeto. 

A Resolução nº 91, de 02 de abril de 2012, da Agência Nacional de Águas 

(ANA) traz, em seu Anexo I, uma matriz de classes da barragem baseada no CRI e no 

DPA. A partir desta matriz, que conta com cinco classes distintas (A, B, C, D e E), são 

determinados os tomos de informação necessários ao Plano de Segurança de Barragens. 

Assim, baseado nesta matriz de classificação, a barragem da PCH São João 

II se enquadra como Classe E, não sendo necessária, de acordo com o Art. 6º da mesma 

Resolução, a elaboração do PAE. 

No entanto, a Condicionante nº 2 da LP nº 41.057 da PCH traz em sua reda-

ção exigência para elaboração de Plano de Ação Emergencial – PAE do empreendimento, 

em especial do barramento, contemplando também a análise da população instalada em 

condição de potencial risco à jusante da barragem até a localização do próximo empre-

endimento hidrelétrico ou ponto da foz do Ivaí. Ainda, a mesma condicionante destaca 

que devem ser consideradas as possibilidades de interferência na população localizada 

no ribeirão a jusante da casa de força. 

Portanto, o detalhamento do PAE neste RDPA visa atender as exigências téc-

nicas do órgão ambiental, assim como garantir a prevenção de ações emergenciais e as 

escolhas das melhores ações em eventos extremos. 

5.2.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

Estabelecer as diretrizes para formulação do Plano de Ação Emergencial da 

barragem da PCH São João II. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mapear áreas de risco e definir ações emergenciais; 

 Assumir procedimentos de segurança durante projeto, implantação e 

operação da barragem, conforme Política Nacional de Segurança de 

Barragens (Lei Federal nº 12.334 de 2010); 

 Minimizar riscos e consequências de eventuais acidentes com a barra-

gem da PCH; 

 Estudar cenários hidrológicos extremos e suas implicações; 

 Projetar riscos adicionais em função das características específicas da 

PCH São João. 
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5.2.3 METODOLOGIA 

Conforme o Art. 4º da Lei Federal 12.334, a segurança de uma barragem, 

deve ser considerada desde sua fase de planejamento. As escolhas de técnicas, dimen-

sões e materiais das estruturas civis devem ter como premissa básica a segurança da 

estrutura em caráter preventivo. 

A metodologia aqui descrita consiste nas diretrizes necessárias à elaboração 

do projeto executivo do PAE, tendo em vista a maior eficácia em propor ações emergen-

ciais após a construção do empreendimento. No entanto, a partir da maximização dos 

estudos e planejamentos acerca do tema, a tendência é que a necessidade da aplicação 

de quaisquer ações propostas seja minimizada ou praticamente extinta. 

Durante a construção da PCH, estudos técnicos serão realizados e aprimora-

dos. Novos dados geológicos serão gerados a partir das sondagens e escavações neces-

sárias à obra, os estudos hidrológicos serão aprimorados e refinados, dentre outros estu-

dos que serão realizados neste período. A partir de informações da construtora no deta-

lhamento dos parâmetros construtivos do empreendimento (não mais apenas de projeto), 

dados palpáveis e confiáveis subsidiarão as análises sobre o barramento e, consequen-

temente, sobre as ações necessárias face às emergências que possam efetivamente 

ocorrer na localidade. 

As atividades ocorrerão em duas etapas: planejamento das ações e desen-

volvimento do plano. 

Durante o planejamento das ações, o organograma do PAE deverá ser es-

quematizado, sendo designado um coordenador para o mesmo, e elencados contatos 

importantes. Visitas de campo também serão realizadas em busca de mapeamento pleno 

das estruturas em áreas maior ou menor risco. 

Durante o desenvolvimento do plano, alguns temas deverão ser abarcados 

pelos estudos e detalhamentos, conforme descrito na sequência. 

 INFORMAÇÕES DA BARRAGEM 

Deverão ser descritas no PAE informações sobre a barragem, como identifi-

cação e localização, descrição geral da construção, características hidrológicas, dados 

sobre o reservatório, métodos de observação das características da barragem, sistema 

de iluminação e ligações de energia elétrica, acessos à barragem, órgãos de descarga 

etc. Estas informações devem estar bem detalhadas e poderão ser apresentadas em 

forma de texto, contendo também tabelas/matrizes, imagens e fotos ilustrativas. 

Além disso, os resultados do aprofundamento dos estudos realizados na fase 

de planejamento do PAE deverão ser incluídos, com mapas de áreas inundáveis (a partir 

do refinamento dos estudos hidrológicos), informações sobre as propriedades e os con-

tatos a jusante do barramento e da casa de força, entre outros dados relevantes. 
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 RESPONSABILIDADES 

Deverão ser delineadas as responsabilidades pertinentes a cada um dos car-

gos envolvidos na operação da PCH e na execução do PAE. 

As responsabilidades do empreendedor, do coordenador do PAE, do encar-

regado da barragem, das notificações e da evacuação em caso de emergência deverão 

ser descritas e firmadas entre os atores. 

As maiores responsabilidades executivas ficarão a cargo do coordenador do 

PAE, visto que cabe a ele avaliar e classificar as situações, executar as ações do PAE, 

coordenar as ações dos demais envolvidos (encarregado, observador etc.), alertar a po-

pulação, notificar as autoridades, etc. 

 DETECÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E AÇÕES ESPERADAS PARA OS NÍ-

VEIS DE PERIGO 

A estratégia para classificação da situação da barragem será baseada em 

cinco níveis de perigo, em escala crescente, conforme indicação da Agência Nacional de 

Águas – ANA (ver Tabela 5-4): 

Tabela 5-4: Níveis de perigo para classificação da situação da barragem. 

NÍVEL 0 NÍVEL 1 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5 

Operação das es-
truturas de des-

carga 

Desenvolvimento 
de situação poten-

cial de ruptura 

Aumento da situa-
ção potencial de 

ruptura 

Situação de rup-
tura iminente 

Ruptura está ocor-
rendo ou acabou 

de ocorrer 

 

Para cada um dos níveis, deverá ser elencada uma lista com situações que 

podem ocorrer à barragem. Para cada situação elencada, será relacionada uma possível 

causa de incidente/acidente e, ainda, possíveis medidas corretivas/mitigadoras a serem 

tomadas. 

Além disso, deverão ser listadas as ações iniciais a serem realizadas em cada 

situação (alertar a empresa, comunicar coordenador, notificar órgãos, avaliar progresso 

etc.), por quem essas ações devem ser realizadas (observador, operador da PCH, coor-

denador do PAE etc.), quando as ações devem ser realizadas (ao verificar a ocorrência, 

ao receber alerta, ao avaliar situação e progresso etc.) e como estas devem ser realizadas 

(telefone, pessoalmente, e-mail, adorar procedimentos operacionais etc.). 

Estas listas comporão os procedimentos operacionais das ações emergenci-

ais, que auxiliarão o coordenador do PAE em tomadas de decisão. Os procedimentos, 

contendo as ARTs dos responsáveis, deverão estar disponíveis in loco na PCH, assim 

como todo o PAE. 
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 AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

De acordo com a Resolução ANA nº 742, de 17 de outubro de 2011, levando 

em consideração a classificação apresentada supracitada para a PCH São João II, a pe-

riodicidade das inspeções de segurança da barragem deverá ser bianual, visto serem 

baixos seu risco e dano potencial. 

Os resultados destas inspeções deverão ser divulgados internamente, além 

de comunicados para a população e órgãos competentes conforme necessidade (Prefei-

tura, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia, ANA, IAP etc.). 

Em caso de observação de situação anormal que esteja evoluindo lenta-

mente, podendo ocorrer danos em caso de omissão de ações, deverá ser iniciada a noti-

ficação sobre o potencial problema. Esta é a situação Nível 1 descrita anteriormente. 

Além disto, as autoridades locais deverão ser notificadas (Prefeitura, Corpo 

de Bombeiros etc., além da Agência Reguladora). As ações programadas nas Listas de 

Ações deverão ser aplicadas, juntamente a outras instruções cabíveis que ocorram por 

parte dos órgãos responsáveis. 

Deverá existir uma ficha cadastral com o contato primário e outro de reserva 

de cada órgão, propriedade e demais interessados, facilitando as atividades em casos 

extremos. 

Apesar destes cuidados, visto que a região em questão possui topografia ín-

greme, com fragmentos de vegetação remanescente e grande presença de agricultura 

cíclica, ressalta-se que são pouco presentes ou inexistentes construções civis à jusante 

do futuro barramento da PCH São João II. A edificação mais próxima que se encontra às 

margens do rio Ivaí, se encontra distante aproximadamente 9 km da barragem. Desta 

forma, acredita-se que mesmo em cenário de nível 5 de perigo, o barramento não será 

capaz de causar grandes perdas, sobretudo sob a vida humana. 

 OUTRAS INFORMAÇÕES 

Deverá ser detalhado um plano de treinamento para o PAE. Este será reali-

zado junto ao Programa de Mobilização da Mão de Obra, de forma que, neste ponto, seus 

escopos e interesses se sobrepõem e deverão ser interligados. 

Ainda, deverão ser identificadas as coordenadas das estruturas e pontos que 

sejam considerados como vulneráveis nas áreas próximas ao empreendimento, assim 

como possíveis restrições de acesso que sejam necessárias na fase de planejamento. 

Na PCH deverá ser mantido um estoque de suprimentos, ferramentas, mate-

riais e equipamentos necessários a um atendimento ou reparo imediato e provisório em 

caso de emergência. Antes de períodos chuvosos deve ser assegurada a disponibilidade 

destes materiais. Este estoque deve ser controlado quanto à existência, manutenções e 

reposições. 
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5.2.4 RESPONSABILIDADE 

A elaboração do PAE será de responsabilidade técnica de empresa capaci-

tada a ser contratada pelo empreendedor. Os responsáveis deverão estar em sinergia 

com a construtora, visto que os parâmetros construtivos serão necessários ao melhor 

desenvolvimento e refinamento do plano. 

O desenvolvimento do plano será acompanhado pela diretoria técnica do em-

preendimento, visto que o empreendedor deve ser notificado e participará ativamente de 

qualquer tomada de decisão em eventuais casos extremos. Também será responsabili-

dade da diretoria técnica a coordenação e monitoramento dos resultados do PAE. 

Em instância institucional e financeira, este programa, assim como todos os 

demais descritos neste RDPA, será de responsabilidade primária da Hidrelétrica São João 

II. 

5.2.5 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Tabela 5-5: Interfaces entre o Plano de Ação Emergencial e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Soci-
oambiental 

Este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do empreendi-
mento. 

Programa de Controle, 
Responsabilidade e Edu-

cação Socioambiental 

A segurança da barragem depende dos parâmetros construtivos estabele-
cidos durante as obras. Além disso, medidas de responsabilidade social 

deverão ser tomadas em situações extremas. O planejamento das ações e 
as medidas de comunicação também constituem ação social responsável. 

Programa de Mobilização 
da Mão de Obra 

A mão de obra deverá estar devidamente treinada para detectar qualquer 
potencial de problema, além de saber exatamente quais ações realizar em 

cada situação. 

Plano Ambiental de Con-
servação e Uso do Entorno 

do Reservatório Artificial 

As áreas uso restrito em virtude da segurança da barragem serão delimita-
das no PACUERA, sendo de interesse dos dois planos. 

 

5.2.6 RECURSOS FINANCEIROS 

Os dispêndios relacionados a estas atividades contemplam custos de análise 

de dados, visitas de campo, mapeamento local e desenvolvimento do plano, devendo ser 

de responsabilidade da construtora a ser contratada para implantação do empreendi-

mento. 

A previsão de custos para execução de quaisquer medidas que venham a ser 

propostas no plano seria muito imprecisa – primeiro, pois o plano efetivamente não está 

elaborado; segundo, pois a exequibilidade das ações que eventualmente sejam necessá-

rias depende da situação emergencial que porventura ocorra.  

De toda forma, a previsão financeira, atualmente, está enquadrada junto às 

estimativas de gasto com as obras civis. 
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5.2.7 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

O PAE é um programa socioambiental que ocorre em dinâmica diferenciada 

em relação aos demais aqui descritos. Sua periodicidade é regulamentada por instrumen-

tos legais baseando-se em suas classes de risco e dano associado. Assim, a cada dois 

anos deverá ser realizada inspeção da situação da barragem. Estas inspeções gerarão 

relatórios contendo todas as informações sobre a estrutura, além da proposição de medi-

das de controle, quando necessário. 

No entanto, as ações construtivas, em caráter preventivo, deverão assegurar 

qualidade e segurança à barragem (e também às estruturas relacionadas à casa de força) 

– e, portanto, à população local. A avaliação da situação da mesma através da observa-

ção e dos controles operacionais será constante. 

Em caso de emergências, serão geradas declarações no início e ao final da 

situação. Estas declarações serão realizadas pelo coordenador do PAE e trarão informa-

ções sobre o momento da emergência e a ocorrência que levou à situação emergencial, 

além do nível da situação. Além disso, deverão ser registradas as notificações aos órgãos 

e à população em caso de emergência. 

Por fim, as ações corretivas que porventura se façam necessárias deverão 

ser devidamente relatadas e descritas. 
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5.2.8 CRONOGRAMA 
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5.3 PROGRAMA DE INDENIZAÇÕES 

5.3.1 INTRODUÇÃO 

As indenizações de um aproveitamento hidrelétrico, ou qualquer outro empre-

endimento semelhante, são parte fundamental do processo estrutural do projeto, especi-

almente sob a óptica econômica e social. 

Em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), o alagamento gerado pelo bar-

ramento de águas, a manutenção de Área de Preservação Permanente (APP) em volta 

do mesmo, a necessidade de abertura/alargamento de vias de acesso e a instalação de 

estruturas civis afetam diretamente as propriedades localizadas nas margens dos rios. 

Devido ao reduzido porte desta classe de empreendimentos, as interferências tendem a 

ocupar mínimas frações de terra (em uso de solo), de modo a não inviabilizar ou prejudicar 

consideravelmente a produção agrossilvopastoril. 

As indenizações referidas neste programa socioambiental são contrapartidas 

necessárias aos impactos fundiários negativos desencadeados pela obra e operação do 

empreendimento hidrelétrico. 

No caso presente da PCH São João II, há pouca área diretamente afetada, e 

apenas a menor parcela desta é ocupada por produção agrícola – cenário este que, por 

si só, já confere característica bastante viável ao projeto do ponto de vista fundiário. 

Mesmo havendo histórico de grande degradação por uso antrópico no vale do rio São 

João, o relevo local impõe certa inospitalidade ao local, impossibilitando ampla expansão 

de fronteira agrícola e aproveitamento econômico intensivo de terras. 

Nas terras lindeiras à PCH projetada, o único uso antrópico do solo é a agri-

cultura, pouco mecanizada ou tecnológica, realizada manualmente e/ou com apoio de 

animais de carga. Os talhões são também pequenos, de modo que a produção não se 

assemelha ao padrão regional de grandes propriedades e produções economicamente 

expressivas. Pequenos proprietários rurais, em áreas quase sempre herdadas, arrendam 

suas devidas porções de terra para que terceiros explorem a localidade de forma primitiva. 

Posta a conjectura, a modalidade de indenização prevista para o projeto é a 

aquisição direta das áreas afetadas. Uma vez que a restauração/preservação ambiental 

da localidade é interesse primordial do Estado (mostrado por meio do Instituto Ambiental 

do Paraná – IAP), e fomentado pela Hidrelétrica São João II, as ações indenizatórias de-

verão prestar benefício regional em resguardo de ocupação humana do vale do rio São 

João. 

Vale destaque inicial, ainda, a respeito da temporalidade deste programa so-

cioambiental. Uma vez que sua solução é crucial para o sucesso do empreendimento 

hidrelétrico, o mesmo inicia-se antes do evento temporal em que se enquadra o RDPA 

(licenciamento de instalação). Como pormenorizado na sequência, as atividades neces-

sárias iniciaram-se mesmo antes desta etapa e serão continuadas até momento oportuno 

de efetuação/término das indenizações. 



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-50 

 

O fato deste programa socioambiental iniciar-se previamente ao RDPA con-

fere maior seguridade às medidas apresentadas, posto que muitas delas já foram execu-

tadas. 

5.3.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

Definir diretrizes e atividades necessárias para a realização de ressarcimento 

fundiário dos proprietários de terra e benfeitorias afetados pelo empreendimento. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Regularizar situação fundiária dos imóveis na área diretamente afetada 

pelo empreendimento; 

 Ressarcir perdas fundiárias (terras e benfeitorias); 

 Estabelecer relação amistosa na localidade com os proprietários de 

terra – “política de boa vizinhança”; 

 Proporcionar parcerias com proprietários/moradores locais para forneci-

mento de recursos necessários ao empreendimento. 

5.3.3 METODOLOGIA 

O Programa de Indenizações é subdividido em três grupos de atividades, de 

acordo com a sua finalidade. Para pleno cumprimento dos objetivos traçados, se fazem 

necessárias: indenização de terras, indenização de infraestrutura afetada e regularização 

fundiária. 

 INDENIZAÇÃO DE TERRAS 

A área diretamente afetada do empreendimento possui menos de 40 hectares 

totais, incluindo: reservatório, APPs, estruturas civis, acessos, bota-fora e canteiros de 

obras. Nestes, fração inferior a 20% é atualmente destinada à ocupação agrícola, predo-

minando formações pioneiras e florestas antropizadas como uso do solo. Em toda esta 

área, por obviedade, a instalação e a operação do empreendimento hidrelétrico impossi-

bilitam a continuidade da ocupação atual dos solos. 

Quando da emissão da Licença Ambiental Prévia da PCH São João II, o IAP 

indicou, por meio da Condicionante n° 05, que a recomposição florestal do empreendi-

mento deve compreender, adicionalmente, a área entre o Trecho de Vazão Reduzida 

(TVR) do rio e o canal adutor, assim como a área adjacente à margem esquerda do re-

servatório (encosta no vale do rio São João). Ou seja, direta e indiretamente, a PCH passa 
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a possuir pouco mais de 80 hectares de terra quando instalada – mesmo que estas áreas 

florestais adicionais sejam contrapartidas ambientais. 

Como já aventado, o vale do rio São João é pouco acessível e possui locali-

dades com alta declividade. Historicamente, contudo, os remanescentes florestais foram 

transformados em agricultura, mesmo com o dificultado acesso que inviabiliza a explora-

ção intensiva para produção agrícola de grande escala (escoamento e mecanização). 

Recentemente, algumas áreas antropizadas foram abandonadas (como é o caso das ilhas 

no rio São João), restando atividade exploratória apenas sobre alguns talhões. 

A simples instalação civil do empreendimento, e sua operação, não inviabiliza 

ou impede que seja continuado o plantio agrícola nas propriedades afetadas. Entretanto, 

posto o interesse público em recuperação florestal do vale referido, as atividades huma-

nas serão praticamente impossibilitadas nas propriedades afetadas pelo empreendimento 

hidrelétrico. A dificuldade natural para a continuidade das atividades e o perfil produtivo 

das propriedades (em arrendamento) fazem com que a transformação das propriedades 

não seja tão impactante, do ponto de vista fundiário. 

São apenas 5 propriedades afetadas pelo empreendimento, além de um con-

junto de três ilhas (uma principal e duas ilhotas vizinhas). Na Tabela 5-6 estão apresen-

tadas as principais informações que identificam as propriedades afetadas pela PCH São 

João II, ilustradas na Figura 5-2. 
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Figura 5-2: Divisões de terra das propriedades afetadas pela PCH São João II. 

 

 

Tabela 5-6: Resumo do diagnóstico fundiário da PCH São João II. 

PROPRIEDADE PROPRIETÁRIO ÁREA TOTAL (ha) 

ÁREA AFETADA 

ABSOLUTA (ha) RELATIVA 

P-03 Família Lis 42,99 28,81 35% 

P-01 Hidrelétrica São João II 63,30 23,85 29% 

P-02 Família Greszeszen 35,72 15,31 19% 

P-05 Família Kratkouski 50,82 7,92 10% 

P-04 Família Ternoski 102,27 3,23 4% 

Ilhas União* 2,28 2,28 3% 

TOTAL 81,40 100% 
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Desde os estudos preliminares de cunho socioeconômico (licenciamento pré-

vio), foram criados espaços de comunicação entre a Hidrelétrica São João II e os propri-

etários de terras afetadas. Além do diagnóstico, as contrapartidas foram intensamente 

discutidas entre as partes em busca de solução justa. 

Inicialmente, 23,85 hectares foram adquiridos pela HSJII e encontram-se re-

gistrados na matrícula do imóvel (Matrícula nº 4.872 – RGI Prudentópolis). Esta medida 

de indenização foi realizada prioritariamente uma vez que esta propriedade é aquela mais 

afetada pelas interferências diretas do empreendimento – e a segunda mais afetada após 

exigência do IAP para recomposição florestal de áreas adjacentes Vale menção que esta 

propriedade tem fundamental importância para acesso da PCH São João II, conferindo 

interesse estratégico à mesma. 

Do remanescente de área a ser incorporado pela Hidrelétrica São João II, há 

4 imóveis rurais, pertencentes a 4 famílias diferentes, e as ilhas. Nestas propriedades 

rurais, de forma geral, há interesse dos proprietários para venda das mesmas, identificado 

após intenso trabalho participativo junto destes. A “inospitalidade” das terras é fator que 

favorece as transações necessárias ao empreendimento. 

Outra etapa fundamental, referente à Declaração de Utilidade Pública (DUP), 

encontra-se totalmente vencida. A Resolução Autorizativa ANEEL nº 6.273/2017 declara 

a DUP em favor da Hidrelétrica São João II (anexa ao processo de requerimento de LI). 

A partir desta, é dada seguridade ao processo de aquisição de terras em favor da com-

panhia, indicando-se preferência por acordo amigável em cada uma das negociações a 

serem realizadas. 

Está em andamento a negociação para compra, sem ação de desapropriação 

das frações ideais, dos 4 imóveis remanescentes. Visto que todo o projeto foi desenvol-

vido na região de forma transparente e com apoio dos proprietários de terras afetadas, já 

há plena ciência das transações necessárias e dos valores praticados na região. A con-

juntura aponta que a melhor solução deverá ser praticada entre cada um dos indenizados 

e a Hidrelétrica São João II. 

Os serviços atuais não contemplam apenas a busca por valores justos e ade-

quados. Estão em desenvolvimento: regularização documental das terras, solução de in-

ventários/espólios, serviços cartoriais, desmembramentos e cadastramento geográfico 

(georreferenciamento e Cadastro Ambiental Rural – CAR). As benesses destes não tan-

gem apenas, por obviedade, os interesses do empreendimento, como também dos pró-

prios proprietários. 

1.1.1.1 INDENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

Fatores como o pequeno porte da PCH São João II, o isolamento do vale do 

rio São João e o perfil ocupacional/econômico da localidade fazem com que poucas sejam 

as benfeitorias afetadas pela PCH. 

A partir do mapeamento das áreas já realizado, é possível assegurar que ne-

nhuma edificação de uso significativo habitacional (casas, alojamentos, ranchos) ou de 
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serviço (barracões, equipamentos públicos, áreas de lazer etc.) será afetada pelo empre-

endimento. Destacam-se as edificações, próximas ao rio São João e ao sítio de implan-

tação da PCH, em madeira e sob indícios de subutilização/abandono (ver Figura 5-3). O 

acesso dificultado à localidade é fator de isolamento e precarização de tal infraestrutura. 

Figura 5-3: Edificações na região diretamente afetada pelo empreendimento. 

  

  

 

As estruturas têm serventia de depósito para os materiais de apoio aos pe-

quenos cultivos agrícolas existentes. Predominantemente, há formações vegetais pionei-

ras em proliferação, indicando subutilização destas benfeitorias. 

Devido ao cenário atual, as benfeitorias têm pouca significância socioeconô-

mica para a localidade. Ademais, sob ótica ambiental, as mesmas impedem que a rege-

neração florestal ocorra naturalmente. 

Citam-se, também, os trechos de estradas rurais utilizados para os acessos 

dos talhões e das benfeitorias supracitadas. Os mesmos são restritos à circulação interna 

das próprias propriedades rurais, de modo que não há via que ligue a região de montante 

(barramento e reservatório) à região de jusante do empreendimento (casa de força). Em 

suma, a funcionalidade das mesmas não é regional, tampouco coletiva. 
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Devido ao estado de conservação e a subutilização destas edificações, não 

se preveem necessárias reconstruções ou relocações. As negociações fundiárias em 

curso deverão incluir a valoração das edificações, conforme interesse do proprietário de 

terras, sendo que o transporte de equipamentos/materiais que se encontrarem na locali-

dade poderá ser realizado pela equipe responsável pelo Programa de Limpeza das Áreas 

de Intervenção (Demolição, Desinfecção e Desinfestação – DDD). 

Caso haja necessidade, será feita avaliação, com profissional independente e 

certificado, do valor das benfeitorias para inclusão das mesmas na negociação fundiária. 

1.1.1.2 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

A regularização fundiária aqui descrita é de cabimento da temática “indeniza-

ções” devido aos seus benefícios atingirem os proprietários de terras afetados. Todo o 

trâmite burocrático e cartorial necessário para incorporação dos imóveis rurais é de res-

ponsabilidade da Hidrelétrica São João II, inclusive pequenos óbices que eventualmente 

fujam do escopo de trabalho da companhia. 

Para que as aquisições possam ser realizadas (efetivação das indenizações 

diretas), a regularização fundiária é etapa fundamental. Falta de documentação, conflitos 

de titularidade, desatualização cadastral, algum descumprimento legal e outras situações 

desfavoráveis ao andamento normal do trabalho são comuns em processos como o da 

PCH São João II. 

Dentre o rol de ações que possam se fazer necessárias, destacam-se como 

metodologia de trabalho para o cenário em tela: 

 Elaboração do “Cadastro Ambiental Rural” (CAR) dos imóveis ainda não 

cadastrados; 

 Elaboração do “Georreferenciamento” dos imóveis ainda não registra-

dos; 

 Encaminhamento de serviços cartoriais referentes aos proprietários, 

herdeiros e imóveis rurais; 

 Trâmite junto ao INCRA e outras instituições; 

 Apoio a solução de conflitos litigiosos; 

 Desmembramento dos imóveis rurais; 

 Apoio à regularização de Reserva Legal e Áreas de Preservação Per-

manente (APPs); 

 Compra direta das áreas via Escritura Pública; 

 Criação de matrícula(s) própria(s) em nome da Hidrelétrica São João II. 
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5.3.4 RESPONSABILIDADE 

Responsabilidade plena sobre este programa tem a Hidrelétrica São João II. 

Como se tratam de acordos econômicos e financeiros que envolvem a instalação do em-

preendimento, as soluções devem ser buscadas sob encargo do próprio grupo investidor. 

O acompanhamento dos acordos e negociações ficará a cargo da diretoria 

técnica do empreendimento, assim como as atividades de coordenadoria. Para os proce-

dimentos executivos, a responsabilidade será compartilhada com as equipes adequadas 

(como aquela destinada à DDD, por exemplo). 

5.3.5 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Tabela 5-7: Interfaces entre o Programa de Indenizações e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socioambiental 
O gerenciamento socioambiental do empreendi-

mento é coordenado por este programa. 

Programa de Melhoria da Infraestrutura Afetada 
A melhoria de qualquer equipamento de infraestru-
tura que venha a ser afetado pela PCH poderá fa-
zer parte dos processos de negociação previstos. 

Programa de Controle, Responsabilidade e Educa-
ção Socioambiental 

A responsabilidade social, especialmente com a 
comunidade arredor, se dá também através do 

cumprimento dos objetivos indenizatórios. 

Programa de Limpeza das Áreas de Intervenção 

As áreas a serem suprimidas são foco do presente 
programa – em termos de indenização – pois são 
referentes ao alagamento e estruturas permanen-

tes da PCH. 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do En-
torno do Reservatório Artificial 

A correta conservação de áreas lindeiras depende 
diretamente do sucesso da negociação fundiária. 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
A APP legal que será restaurada e/ou mantida está 
inclusa no escopo de áreas já adquiridas e ainda a 

serem adquiridas pelo empreendedor. 

 

5.3.6 RECURSOS FINANCEIROS 

Nessa etapa de projeto a orçamentação para execução plena deste programa 

socioambiental é ainda imprecisa. Do ponto de vista de financeiro, o que mais impacta as 

estimativas é a compra direta das áreas remanescentes afetadas pelo reservatório, APP 

e áreas de compensação ambiental. 

Tem-se, preliminarmente, estimativa de dispêndio na ordem de R$ 

400.000,00. Deste montante, 75% é referente à aquisição direta de terras, e o restante 

subdivide-se em custos pessoais, custos cartoriais, registros necessários, georeferencia-

mento e CAR etc. 
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5.3.7 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

A avaliação dos resultados aqui objetivados se dá de forma mais subjetiva, 

quando comparada aquela dos outros programas. Analisar o sucesso sobre uma indeni-

zação depende do passo temporal da solução firmada entre as partes. 

Planeja-se um acompanhamento da comunidade circunvizinha ao empreen-

dimento (Programa de Controle, Responsabilidade e Educação Socioambiental, especi-

almente) em que pontos como este serão analisados. 

Relatório único de acompanhamento deve ser elaborado após encerramento 

de atividades indenizatórias, em periodicidade próxima ao término das obras civis. 
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5.3.8 CRONOGRAMA 
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5.4 PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURA 

5.4.1 INTRODUÇÃO 

A implantação de empreendimentos de qualquer natureza pode acarretar em 

danos à infraestrutura existente em suas áreas de influência. Mais especificamente, os 

aproveitamentos hidrelétricos podem demandar realocações/reconstruções de benfeito-

rias que se encontrem na área diretamente afetada, assim como reformas de outras es-

truturas que precisem de melhores condições ou que venham a ser afetadas de qualquer 

maneira. 

A localização da PCH São João II distancia suas interferências em infraestru-

turas públicas e privadas. O vale do rio São João, especialmente onde se projeta o em-

preendimento, é bastante inóspito devido às declividades e formas do relevo. A preserva-

ção de remanescentes florestais também é fator que soma dificuldades ao acesso das 

localidades diretamente afetadas. 

De todo modo, há alguma utilização das terras próximas ao rio São João, em 

localidade a ser futuramente ocupada pela PCH em questão. A agricultura de pequeno 

porte (pouco mecanizada e tecnológica) persiste na região, apesar da falta acessibilidade 

para meios de locomoção, como: carros, caminhonete e, inclusive, tratores rurais. 

Com a intervenção do aproveitamento hidrelétrico deverão haver interferên-

cias diretas sobre as terras próximas ao rio São João, com a formação do reservatório e 

a instalação de estruturas civis. Nestas localidades existem edificações antigas com tra-

ços de abandono e um acesso em via rural interna da propriedade – também em situação 

precária. Nos demais trechos de ocupação do empreendimento, apenas serão feitas mu-

danças sobre o uso do solo (agricultura ou formações florestais). 

Vale destacar que no sítio de obras não há infraestrutura pública municipal ou 

estadual. Entretanto, as vias de acesso que levam da área urbana central até a região da 

PCH deverão requerer ajustes e ações de melhoria para bom funcionamento das obras e 

operação do empreendimento. As condições de acessibilidade devem ser garantidas tam-

bém para a manutenção dos modos de vida da população, minimizando as interferências 

no escoamento da produção local, no deslocamento da comunidade, enfim, no modo de 

vida pré-estabelecido pelos proprietários de terra e moradores da região. 

Tanto os melhoramentos das estradas existentes quanto a abertura de novos 

acessos deverão ser realizados de acordo com as diretrizes descritas nas Normas para 

Projeto das Estradas de Rodagem, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(Portarias nº 19, de 10/01/1949 e nº 348, de 17/04/1950 – Reeditado em 1973), assim 

como em outras referências legislativas existentes e complementares. 

O programa se justifica pela mudança de realidade a partir da implantação do 

empreendimento, que demanda adequações da logística de vida da população, resguar-

dando a dinâmica das relações comunitárias, buscando manter ou melhorar as condições 

de vida anteriores à obra. 
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5.4.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

Promover ações necessárias de reforma, construção, relocação e/ou conserto 

em estruturas afetadas, face às interferências inevitáveis da PCH São João II de ordem 

infraestrutural, em qualidade idêntica ou superior às pré-estabelecidas. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recompor, adequar e/ou construir a infraestrutura necessária para a im-

plantação da PCH São João II; 

 Minimizar os impactos negativos à população que trafega e habita na 

região da Barra Bonita, zona rural de Prudentópolis; 

 Garantir a segurança da população em relação ao aumento do tráfego 

por conta das obras; 

 Prover melhorias necessárias às infraestruturas públicas, mesmo fora 

do limite das obras, que sejam necessárias direta ou indiretamente; 

 Manter ou melhorar as condições das vias locais, associando um viés 

positivo e duradouro a tal impacto. 

5.4.3 METODOLOGIA 

O levantamento das estruturas que precisarão de adequações consiste na 

primeira ação necessária à execução do programa. Este levantamento já teve início 

quando das visitas de reconhecimento do local, dos estudos preliminares (licenciamento 

ambiental prévio – RAS) e dos estudos recentes do presente RDPA, assim como nas 

negociações fundiárias em trâmite atual. 

A partir do mapeamento das áreas já realizado, é possível assegurar que ne-

nhuma edificação de uso significativo habitacional (casas, alojamentos, ranchos) ou de 

serviço (barracões, equipamentos públicos, áreas de lazer etc.) será afetada pelo empre-

endimento. Destacam-se as edificações, próximas ao rio São João e ao sítio de implan-

tação da PCH, em madeira e sob indícios de subutilização/abandono (ver Figura 5-3). O 

acesso dificultado à localidade é fator de isolamento e precarização de tal infraestrutura. 
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Figura 5-4: Edificações na região diretamente afetada pelo empreendimento. 

  

  

 

Devido ao estado de conservação e a subutilização destas edificações, não 

se preveem necessárias reconstruções ou relocações. As negociações fundiárias em 

curso (Programa de Indenizações) deverão incluir a valoração das edificações, conforme 

interesse do proprietário de terras, sendo que o transporte de equipamentos/materiais que 

se encontrarem na localidade poderá ser realizado pela equipe responsável pelo Pro-

grama de Limpeza das Áreas de Intervenção. 

Apesar de não se configurarem como estruturas de alta relevância ao projeto 

e aos proprietários de terras, tampouco requererem “melhorias” – como incita o nome 

deste programa socioambiental, merecem destaque tais edificações devido à sinergia das 

ações necessárias com outros programas socioambientais. As atividades de “DDD” (De-

molição, Dedetização e Desinfecção) estão inseridas no escopo do Programa de Limpeza 

das Áreas de Intervenção e as atividades de negociação fundiária estão no escopo do 

Programa de Indenizações. 

Outra tipologia de “infraestrutura afetada” aqui cabível é a infraestrutura viária 

de acesso ao empreendimento, tanto aquelas necessárias durante as obras como aque-

las a serem utilizadas na operação da PCH. 
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Conforme pormenorizado no Capítulo 4 – Caracterização do Empreendi-

mento, o acesso ao empreendimento se dá a partir do centro urbano de Prudentópolis, 

em vias municipais que levam ao bairro rural Barra Bonita (“A-B” e “A-D”). O principal 

acesso a ser utilizado para as obras e operação do empreendimento passa de jusante 

para montante da PCH São João II (“E”), devido ao acesso mais próximo ao barramento 

ser perigoso e ter passado recentemente por um desmoronamento (“C”). Na Figura 5-5 

mostram-se os trechos de acessos (internos e externos) referenciados. 

Figura 5-5: Acessos internos (“C” e “E”) e externos (“A”, “B” e “D”) da PCH São João II. 

 

 

O acesso externo “A” é comum àquele que leva à comunidade Barra Bonita e 

à Unidade de Conservação Monumento Natural Salto São João – notório ponto de lazer 

e turismo municipal (ver Figura 5-6). Os cuidados sobre o mesmo são feitos pela prefeitura 

municipal, também com apoio financeiro estadual, e estão em estado de conservação 

superior aos outros trechos identificados. 
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Figura 5-6: Placas de identificação nos acessos ao Monumento Natural e à comunidade rural. 

  

 

As vias “B” e “C” levam até a região da barragem e reservatório da PCH São 

João II. Trata-se, especialmente a passagem “C”, do trecho em pior estado de conserva-

ção, inclusive pondo sob dúvida a viabilidade de sua utilização durante obras e operação 

do empreendimento. As curvas de seu traçado são perigosas e, atualmente, o acesso 

está totalmente impedido para veículos motorizados (inclusive motocicletas) por ações de 

chuva e erosão. 

Os trechos “D” e “E”, que seguem até a região da casa de força da PCH, tem 

qualidade relativamente moderada. Vista a impossibilidade prevista para a passagem “C”, 

cogita-se utilização da seção “D-E” como acesso único ao empreendimento, somada aos 

acessos que margearão o canal de adução e constituirão acesso por todo traçado das 

estruturas civis. 

De modo geral, as vias rurais estabelecidas precisarão passar por adequa-

ções e melhorias a fim de viabilizar o acesso ao empreendimento, além de garantir que a 

população trafegue pela região com o mínimo possível de interferências em virtude das 

obras. Por obviedade, aqueles trechos já identificados em maior estado de degradação 

requererão medidas especiais. As estradas de terra estão representadas na Figura 5-7, 

em perfil típico da região. 
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Figura 5-7: Estradas rurais típicas na região de acesso ao empreendimento. 

  

 

Para garantir o transporte dos equipamentos e maquinários referentes à im-

plantação do empreendimento, as vias estão previstas com 6 metros de largura. Nos tra-

çados já existentes, questões fundiárias serão levadas em consideração para que o alar-

gamento das vias não cause danos adicionais aos proprietários rurais. 

Em locais nos quais a trafegabilidade das estradas esteja crítica, poderá ser 

realizado patrolamento e cascalhamento das mesmas. O patrolamento consiste em pre-

parar e adequar a via ao cascalhamento. Este deve ser realizado com o solo em razoáveis 

condições de umidade, não sendo recomendado o patrolamento das vias imediatamente 

após fortes chuvas, por exemplo. Já o cascalhamento é uma técnica de melhoria das vias 

em que o cascalho (brita) é deposto sobre o solo e, posteriormente, incorporado a ele 

através de um compactador de solos (rolo compressor). 

Ainda, deverá ser buscada a adequação das vias quanto à drenagem das 

águas pluviais. Parte da água das chuvas infiltra no solo e outra parte escoa pelo terreno, 

sendo que os dois casos podem acarretar em problemas viários. Fortes chuvas podem 

levar a erosões e abertura de sulcos na estrada. Deve-se, portanto, instalar dispositivos 

superficiais para evitar tais danos. As valetas de drenagem são uma opção a ser consi-

derada para evitar tais problemas. Estas consistem de canais livres, escavados direta-

mente na terra para canalizar e conduzir as águas pluviais para fora da passagem. 

Sobre a sinalização de tráfego e acesso, a mesma deverá ser reforçada em 

todo o trajeto até a PCH. Placas com indicativos de velocidade das vias, com avisos sobre 

as obras e o tráfego de caminhos e maquinários, além de indicativos do próprio caminho, 

deverão ser instaladas por todos os trajetos. 

A criação animal é prática comum no bairro rural Barra Bonita. Ademais, é 

usual a livre circulação de animas na região (ver Figura 5-8), devido, também, a existência 

de uma comunidade faxinal na localidade – que tem a criação livre de animais como ca-

racterística marcante. Neste sentido, cercamentos se farão necessários durante o período 

de obras, assim como orientações aos condutores, em busca de se evitar acidentes com 

animais e prejuízos à comunidade local. 
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Figura 5-8: Registro comum de animais circulando livremente nas proximidades da Barra Bonita. 

  

 

As porções finais dos acessos, seja para a região da casa de força ou para o 

barramento, não possuem estradas rurais plenamente estabelecidas, conforme já citado. 

Tais acessos a serem abertos deverão ser estudados e planejados para atender as ne-

cessidades econômicas, sociais e ambientais pertinentes. Assim, além de fazer parte das 

negociações fundiárias, os mesmos também deverão ter largura mínima, valetas de dre-

nagem superficial, respeitar as curvas de nível, evitar intervenção em fragmentos flores-

tais, entre outros cuidados. As trilhas já abertas deverão ser aproveitadas (ver Figura 5-9), 

minimizando intervenções novas. 

Figura 5-9: Passagens estabelecidas próximas ao sítio de obras. 

  

 

As intervenções relativas à melhoria das vias deverão ser realizadas conforme 

demanda/fluxo operacional das obras civis, pois estas são fundamentais na estrutura lo-

gística da implantação. Uma vez que grande parte do acesso à PCH é comum ao bairro 

rural Barra Bonita, as ações deverão ser estruturadas e realizadas com apoio do poder 

público municipal. Em reuniões recentes, diversos pontos já foram debatidos, sendo que 

estes, inclusive, embasam as propostas aqui apresentadas. 
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A Prefeitura Municipal de Prudentópolis, através de secretaria municipal, fará 

o acompanhamento próximo das medidas a serem adotadas nas vias públicas, de modo 

a garantir trafegabilidade adequada aos usuários das vias, assim como segurança e ma-

nutenção dos modos de vida pré-estabelecidos. 

Este programa socioambiental exerce papel fundamental de responsabilidade 

social (sinergia com Programa de Controle, Responsabilidade e Educação Socioambien-

tal), através do qual a comunicação social do empreendimento se manifestará. Sempre 

em caráter preventivo, a população da comunidade próxima deverá conhecer as ações 

que envolverão tráfego para obras, melhoria dos acessos e eventuais mudanças aos tra-

çados existentes. 

Reforça-se, todavia, que os investimentos de melhoria na infraestrutura viária 

perdurarão ao término das obras da PCH São João II, constituindo-se como legado posi-

tivo do empreendimento aos moradores locais. 

5.4.4 RESPONSABILIDADE 

Responsabilidade primária sobre este programa tem a Hidrelétrica São João 

II, e dado que se tratam de soluções inerentes à implantação da PCH São João II, tais 

soluções devem ser financiadas pelo próprio grupo investidor. 

A construtora deverá ser responsável pela execução das obras, assim como 

outras equipes poderão compor responsabilidade compartilhada em escala menor, em 

subempreitadas. Serviços menores, como instalação de placas e cercas, poderão ser de-

senvolvidas por empresas menores da região – igualmente responsáveis pelas premissas 

do programa socioambiental. 

5.4.5 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Tabela 5-8: Interfaces entre o Programa de Melhoria de Infraestrutura e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão So-
cioambiental 

Este programa gerencia a execução de todos aqueles propostos no RDPA. 

Programa de Controle, 
Responsabilidade e Edu-

cação Socioambiental 

Tendo em vista que as melhorias também constituem obras civis, embora 
descentralizadas do canteiro principal, controle também deverá ser desen-

volvido, além de ações de comunicação, conferindo caráter de responsabili-
dade socioambiental às medidas propostas.  

Programa de Mobilização 
de Mão de Obra 

A partir das ações deste programa na definição de local de moradia e priori-
dades locacionais de contratação, as demandas por adequações na infraes-

trutura pública poderão ser mensuradas e executadas. 

Programa de Indeniza-
ções 

Contempla a restituição e melhoria das infraestruturas afetadas pelo empre-
endimento bem como o ressarcimento por perdas fundiárias. 

Plano Ambiental de Con-
servação e Uso do En-

torno do Reservatório Arti-
ficial 

A influência sobre o entorno do reservatório, durante o período de implanta-
ção e operação da PCH, depende, em grande parte, da melhoria de estrutu-
ras, especialmente viárias, por garantirem novas e melhores possibilidades 

de acesso. 
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5.4.6 RECURSOS FINANCEIROS 

A estimativa financeira de execução deste programa envolve tanto a melhoria 

dos acessos e adequações necessárias na infraestrutura pública como também a mão de 

obra necessária para tal. 

Tendo em vista que estes aspectos requerem delimitações temporais mais 

precisas, como condição atual das vias quando da mobilização de obras, e dependem de 

outros fatores, torna-se inviável a estimativa específica do custo de tais melhorias. 

Cabe citar, entretanto, que todos os recursos financeiros necessários a tais 

intervenções estarão totalmente englobados nas despesas da própria construtora que irá 

implantar as estruturas civis da PCH São João II. 

5.4.7 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

A avaliação dos resultados do referido programa socioambiental acontecerá 

à medida que as obras forem se desenvolvendo. Uma vez que parte das ações se trata 

de procedimentos obrigatórios à execução da obra, o monitoramento e a manutenção das 

vias de acesso, assim como os serviços básicos de segurança, energia e telecomunica-

ção deverão ser monitorados diariamente pelos encarregados da empreiteira e da Hidre-

létrica São João que estiverem trabalhando durante as obras. 

No que tange às melhorias a serem realizadas na infraestrutura de serviços 

públicos, como a melhoria dos acessos viários, o acompanhamento da qualidade do ser-

viço ofertado e da satisfação dos usuários também constitui medida de monitoramento de 

resultados. A Prefeitura Municipal demonstra interesse em participar do monitoramento 

das medidas a serem executadas. 

Planeja-se também um acompanhamento próximo da comunidade circunvizi-

nha da região (bairro rural Barra Bonita), que, por meio do Programa de Controle, Res-

ponsabilidade e Educação Socioambiental, estará vinculada à Hidrelétrica São João II. 

Relatórios trimestrais poderão ser emitidos em busca de documentação das informações. 

Ao fim da execução do empreendimento, que é quando a movimentação de 

maquinários e pessoas na região tende a ser expressivamente reduzida, deverá ser en-

viado relatório descritivo final das alterações e melhorias realizadas ao órgão ambiental. 
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5.4.8 CRONOGRAMA 
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5.5 PROGRAMA DE CONTROLE, RESPONSABILIDADE E EDUCAÇÃO SOCI-

OAMBIENTAL 

A fim de exercer controle ambiental relativo ao período e às atividades de 

instalação, assumir responsabilidades de cunho socioeconômicas e prestar trabalho de 

educação ambiental, surge o presente programa socioambiental. Este se justifica pelas 

diversas necessidades socioambientais correlatas que não se enquadram plenamente 

noutros programas socioambientais propostos. 

Devido a sua temática multidisciplinar e a sua temporalidade diversa, apesar 

de alta sinergia, o Programa de Controle, Responsabilidade e Educação Socioambiental 

divide-se em três subprogramas: 

 Subprograma de Controle Ambiental de Obras; 

 Subprograma de Responsabilidade Social; 

 Subprograma de Educação Socioambiental. 

Cada um dos subprogramas é apresentado na sequência. 

5.5.1 SUBPROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS 

 INTRODUÇÃO 

As operações que envolvem a instalação da PCH São João II, não somente 

as obras civis, requerem cuidados ambientais para evitar que as ações compulsórias e 

diretas causem danos ao ambiente local de intervenção. Supressão vegetal, abertura de 

estradas, exploração de jazidas, geração de resíduos e efluentes são algumas das ativi-

dades, além das próprias obras civis, que se enquadram no período de instalação do 

empreendimento e, consequentemente, no presente subprograma. 

Como já descrito no Capítulo 4 – Caracterização do Empreendimento, o ar-

ranjo típico do empreendimento é derivativo e suas estruturas civis estão resumidas em: 

barragem, vertedouro lateral, canal de adução, conduto forçado, casa de força e canal de 

fuga. Sendo assim, ações de supressão vegetal e abertura de estradas são menos rele-

vantes, ao passo que as obras do canal adutor são aquelas de maior importância. 

A obra, basicamente, se divide em dois sítios: um na proximidade do barra-

mento e outro adjacente à casa de força – sendo este apenas auxiliar àquele. Próximo ao 

barramento se darão as maiores fragilidades em vista das obras de edificação da barra-

gem e do vertedouro, assim como das estruturas iniciais de adução. Noutro sítio de obras, 

as preocupações estarão voltadas a edificação da casa de força, do conduto forçado e do 

canal de fuga. Em ambas localidades haverá escavação superficial para o canal adutor, 

além dos bota-fora. 

A metodologia e as diretrizes aqui estabelecidas visam direcionar obrigações 

às construtoras, empreiteiras, e outras empresas relacionadas às obras, a fim de garantir 
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equilíbrio ambiental na fase mais sensível do empreendimento. A preservação ambiental 

é premissa básica de trabalho da PCH São João II, realçando a importância do controle 

ambiental de obras. 

A Figura 5-10 apresenta, detalhadamente, o arranjo em planta da PCH São 

João II. 

Figura 5-10: Arranjo em planta da PCH São João II. 

 

 

 OBJETIVOS 

5.5.1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Estabelecer rotinas, processos e diretrizes de cunho ambiental que visem re-

duzir impactos negativos sobre os meios físico e biótico, relacionados diretamente às 

obras da PCH São João II. 
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5.5.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Exercer controle ambiental absoluto sobre a implantação do empreen-

dimento, em adição do fator humano ao ambiente natural a ser modifi-

cado; 

 Garantir “instalação limpa” do empreendimento; 

 Preservar condições de saúde, segurança e qualidade de vida dos tra-

balhadores e da comunidade arredor; 

 Prevenir intensificação de impactos sobre a biota terrestre e aquática 

(fauna e flora) durante as obras; 

 Promover relação harmoniosa entre trabalhador e comunidade local; 

 Prover treinamento, capacitação, educação, conhecimento e lazer para 

a mão de obra envolvida na instalação da PCH São João II; 

 Recuperar áreas impactadas pela instalação do empreendimento, não 

necessárias à operação do mesmo; 

 Estabelecer relações com equipes responsáveis por outros programas 

correlacionados, em caráter executivo e de controle. 

 METODOLOGIA 

Inicialmente, o subprograma deve ter início por ações que impactem positiva 

e diretamente a mão de obra responsável pela instalação do empreendimento. Conse-

quentemente, visando estabelecer a melhor relação possível entre trabalhadores, socie-

dade civil e meio ambiente, objetiva-se a ministração de treinamentos e capacitações ca-

pazes de abordar as diferentes temáticas da educação socioambiental logo nos primeiros 

momentos posteriores à contratação. Além disso, a educação socioambiental representa 

um trabalho contínuo que se fará presente além do período de obras da PCH e atividades 

relacionadas, como demonstrado no subprograma de Educação Socioambiental. 

O entendimento e o planejamento que se dão em torno das obras civis da 

PCH São João II estão divididos em duas localidades: Sítio de Montante e Sítio de Ju-

sante. O arranjo do empreendimento, plenamente descrito no Capítulo 4 – Caracterização 

do Empreendimento, tem duas frentes de trabalho que “se encontram” no canal de adu-

ção. 

Em ambos os sítios de obra, deverão ser tomados cuidados a fim de evitar a 

erosão dos taludes ou solos expostos, uma vez que os prejuízos podem se aplicar tanto 

aos solos (erosão) como aos recursos hídricos (assoreamento). Na abertura de vias de 

acesso tal precaução se aplica a todo traçado a ser aberto, e noutras localidades, os 

cuidados são mais pontuais nos arredores da barragem/vertedouro, estruturas de apoio 

e outras intervenções civis. 
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Os acessos existentes serão priorizados e ampliados temporariamente, evi-

tando-se necessidade de novas intervenções no solo. Pequenos aterramentos e escava-

ções de solo são previstos para abertura dos novos traçados e no traçado do canal adutor, 

evitando abertura de áreas florestadas não-obrigatórias. 

Para controle de estabilidade, indica-se a edificação de barreiras ou bermas, 

assim como proteção vegetal. Sistemas de drenagem serão também necessários para 

direcionamento das águas pluviais e controle erosivo. Todas as ações feitas neste sentido 

têm importância majorada em localidades de alta declividade e em localidades de solo 

sem cobertura vegetal. 

Vale ressaltar que as medidas para controle de estabilidade, erosão, assore-

amento, poluição de solo, poluição hídrica e poluição atmosférica se aplicam a todas as 

regiões diretamente afetadas pela instalação do empreendimento. 

No canteiro de obras, as estruturas de apoio requerem medidas para controlar 

e dispor corretamente resíduos/efluentes. Mesmo que não se prevejam dormitórios no 

canteiro de obras, o volume gerado de resíduos/efluentes requererá um sistema de trata-

mento de esgoto e destinação de resíduos sólidos: em parceria com os serviços disponí-

veis na região (coleta e disposição) ou em criação de aterro sanitário próprio. Ademais, o 

solo deverá ser impermeabilizado onde se fizer necessário, assim como deverão ser con-

troladas as máquinas que poderão gerar vazamento e poluição do solo. 

Destacam-se também nesta localidade a produção de poeira, gases e ruídos 

que podem gerar poluição atmosférica. Para os gases e ruídos, deverão ser tomados 

cuidados nas escolhas e manutenção dos equipamentos para que os mesmos não se 

tornem fontes de emissões gasosas excessivas. Em controle à geração de poeira, indica-

se aspersão de água nas estradas e áreas de manobra, especialmente em períodos me-

nos chuvosos. 

Para as localidades em que ocorrerão eventos de supressão vegetal (especi-

almente florestal), cuidados sobre o meio biótico se destacam. Em ambos os canteiros de 

obras, existem APPs e maciços florestais nas proximidades. O controle do desmatamento 

é a medida inicial preventiva a ser tomada, restringindo a interferência apenas às áreas 

florestais necessárias, em preservação de fauna e flora. Controlar o acesso dos trabalha-

dores aos maciços também é fundamental, assim como redução dos ruídos afugentado-

res de fauna. 

A supressão vegetal é atividade descrita no Programa de Limpeza das Áreas 

de Intervenção. Esta deverá ocorrer inicialmente em pequenos trechos para instalação 

das estruturas civis provisórias e permanentes, e, no decorrer das obras, nas áreas a 

serem alagadas. Apesar da reduzida área total a ser suprimida, alguns cuidados são ne-

cessários: afugentamento de fauna, demarcação das áreas, controle de acesso às áreas 

florestais vizinhas, remoção do sub-bosque e toras de modo a não impactar outros indiví-

duos. 

Sugere-se, ainda, adequação temporal da supressão vegetal ao enchimento 

do reservatório. Caso as atividades ocorram logo ao início das obras, poderão surgir re-

brotas de material vegetal nas áreas alagáveis – indesejadas para qualidade das águas. 
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Os dois bota-fora previstos, que acomodarão os materiais provenientes das 

escavações, requererão controle erosivo, adequação à morfologia e relevo do terreno, 

além de sistema de drenagem eficiente. Ambas estruturas estarão situadas em localida-

des menos impactantes sobre o ponto de vista fundiário e ambiental (em jusante e mon-

tante). 

As escavações e a edificação do canal adutor são as atividades civis de maior 

volume e sensibilidade na PCH São João II. Escavação de rochas e solo no túnel de 

adução representam um volume de material com cerca de 42.000 m³ de ordem de gran-

deza. Além disso, na região da casa de força, do conduto forçado, do canal de fuga, do 

barramento e do vertedouro também serão feitas escavações de volumetria considerável, 

especialmente superficiais, e não menos importantes. 

Para as atividades de escavação recomenda-se a instalação de sistemas de 

controle que minimizem perda de estabilidade, descaracterização do relevo e produção 

demasiada de material rochoso/sedimentar. Membranas, cercas e telas deverão ser utili-

zadas para controle de estabilidade, assim como segurança da mão de obra, nos túneis. 

Visando reduzir a produção de material rochoso/sedimentar, as ações deverão ser bem 

regradas e fiscalizadas pela equipe civil (construtora). Nas regiões adjacentes, os cuida-

dos necessários são semelhantes aos já citados para controle de poluição atmosférica, 

de erosão e poluição dos solos. 

Exerce função de suma importância aqui, em sinergia, o Programa de Recu-

peração de Áreas Degradadas (PRAD). Em todas as localidades em que as intervenções 

serão temporárias, deverão ser desenvolvidas ações em via de restaurar a capacidade 

dos ambientes degradados. Majoritariamente, as áreas impactadas por obras estão atu-

almente fortemente antropizadas, apesar da existência de solo. Onde há processo de 

sucessão ecológica atualmente, deverá ser incentivada a nucleação e o enriquecimento 

vegetal das localidades, assim como proteção destes ambientes. No PRAD estão porme-

norizados os métodos necessários à recuperação referida. 

Sob todas medidas previstas neste programa socioambiental há risco de ocor-

rência de situações emergenciais. Em ordem ambiental, incêndios florestais, poluição hí-

drica e atmosférica, vazões hídricas extremas, contaminação de solos e práticas ilegais 

são aquelas potencialmente previstas. Em ordem humana, surtos de doenças e ende-

mias/epidemias, acidentes de trabalho, desarranjos na relação trabalhador-comunidade-

empreendedor são aquelas potencialmente previstas. 

Procedimentos instaurados pelo SGA (Programa de Gestão Socioambiental) 

para previsão de emergências ambientais deverão ser adotados conforme definição. Para 

situações emergenciais, os profissionais deverão estar treinados para combater incên-

dios; estancar fontes de poluição; preparar estruturas e equipamentos para chuvas e va-

zões excessivas; deflagrar e combater práticas ambientais ilegais. Em casos mais críticos, 

instituições como a Defesa Civil, a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros poderão ser 

acionados. 
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 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade primária sobre o controle ambiental de obras é da cons-

trutora que estará à frente das obras civis. As atividades de mais sensibilidade estão re-

lacionadas às modificações de relevo (cortes e aterramentos) e instalação de novas es-

truturas, sendo que os cuidados ambientais cabem àqueles que executaram os serviços 

de empreitada e subempreitada. 

As equipes de atividades correlatas, como supressão vegetal e PRAD, tem 

responsabilidade executiva secundária e fiscalizatória primária quanto ao desenvolvi-

mento dos respectivos trabalhos. 

Para mudanças sobre o planejamento aqui posto, surgimento de novas de-

mandas ou grandes readequações de qualquer ordem, a equipe responsável pela direto-

ria técnica do empreendimento deverá encabeçar a tomada de decisão. 

 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Assim como no Programa de Gestão Socioambiental, devido à grande multi-

disciplinaridade, o Subprograma de Controle Ambiental de Obras faz interface com todos 

os programas socioambientais da PCH São João II. 

Basicamente todos os temas abordados no RDPA estão, de certa forma, aqui 

inseridos. De forma indireta e mais sutil, mesmo o Programa de Indenizações, por exem-

plo, tem relação com as ações de implantação do empreendimento visto que o mesmo é 

fundamental no estabelecimento de bom relacionamento com os proprietários de terras 

lindeiras – onde exatamente as ações ocorrerão. 

A hierarquia de competências será diferente para cada tema aqui abordado e 

seguirá o padrão das equipes técnicas relacionadas. Para aquelas ações em que a res-

ponsabilidade da Equipe Civil é quase plena, como estabelecimento dos alojamentos, as 

equipes auxiliares (Socioeconomia) prestarão apoio adicional. De modo contrário, em te-

mas como o PRAD, em que haverá equipe própria para desenvolvimento das ações, a 

Equipe Civil comporá sistema de responsabilidade compartilhada – principalmente finan-

ceira. 

 RECURSOS FINANCEIROS 

O montante destinado para atividades de controle ambiental está totalmente 

inserido no orçamento das obras civis, sob escopo da construtora responsável. Grande 

parte do sucesso a ser alcançado relaciona-se à treinamento, fiscalização, conscientiza-

ção, comunicação e boas práticas dos trabalhadores. Deste modo, exigindo fração redu-

zida de recurso financeiro, mas sendo capaz de economizar eventuais gastos desneces-

sários para correção ou situações emergenciais. 

No que tange a sinergia entre o presente programa socioambiental e os outros 

citados, também há divisão no dispêndio financeiro. A supervisão de atividades como 
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afugentamento de fauna não deverá ser realizada pela equipe da construtora, desone-

rando esta e seu planejamento financeiro. 

O montante destinado para o Programa de Gestão Socioambiental tem 

grande fração voltada para o controle socioambiental de obras. Durante a instalação do 

empreendimento, a revisão dos processos e procedimentos deve ser constante, sendo 

necessário emprego de recurso financeiro significativo. 

 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

O monitoramento é fator fundamental neste programa socioambiental, con-

forme definido em termos metodológicos. De forma básica, os resultados esperados se 

resumem em bom desenvolvimento de obras e cumprimento dos prazos previstos. Nota-

se, logo, que o sucesso geral do empreendimento está enraizado neste programa socio-

ambiental. 

A equipe de gestão socioambiental deverá manter dados e informações que 

servirão como indicadores de qualidade das atividades desempenhadas. O fornecimento 

de dados/informações estará sob responsabilidade da construtora ou equipe subcontra-

tada. 

A quantificação e qualificação das atividades deve ocorrer diariamente, com 

documentação em relatórios mensais durante todo o período de obras, assim como logo 

após do término do mesmo. Os indicadores do SGA deverão ser os principais a serem 

seguidos. 
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 CRONOGRAMA 
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5.5.2 SUBPROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 INTRODUÇÃO 

Responsabilidade social é um conteúdo amplo muito pertinente à PCH São 

João II. Este conceito é utilizado para representar as ações que um empreendimento pode 

desenvolver junto da sociedade local. Para a PCH em pauta, devido ao seu reduzido porte 

e à multidisciplinaridade que os estudos socioambientais envolvem, a temática representa 

a delegação de responsabilidade ao empreendimento para com as pessoas e o poder 

público envolvidos no projeto. 

Em razão da amplitude e da subjetividade da definição, um recorte conciso 

delimita o escopo de trabalho deste programa socioambiental em três áreas: comunicação 

social, fomento econômico e apoio público. 

A comunicação social, bastante expressiva em empreendimentos hidrelétri-

cos, é o subprograma de diálogo entre o empreendedor, a equipes técnicas, a mão de 

obra, os proprietários de terras lindeiras ao reservatório, as populações locais e regionais, 

assim como todos os outros atores influenciados ou influenciadores do empreendimento. 

Através de conversação e propagação transparente de informação se previnem impactos 

negativos, se relacionam as partes envolvidas no projeto, se busca aprimoramento e evo-

lução, e, sobretudo, se torna viável a instalação de um empreendimento de maneira social 

e ambientalmente justa. Merece destaque como alvo fundamental da comunicação social 

a comunidade rural Barra Bonita. Apesar de sofrer pouca interferência direta do empre-

endimento, esta apresenta-se como o núcleo populacional mais próximo à PCH, e, deste 

modo, esforços específicos deverão ser direcionados para com os habitantes da locali-

dade. 

Já o fomento às atividades econômicas trata-se da responsabilidade da Hi-

drelétrica São João II em incentivar o desenvolvimento econômico local (endógeno), ma-

ximizando os potenciais locais existentes, previamente identificados em subaproveita-

mento ou ainda não explorados. Duas áreas econômicas têm destaque da localidade do 

empreendimento: o turismo e a produção rural de pequena escala. Todas atividades e 

subatividades propostas em fomento ao crescimento socioeconômico local passam por 

ao menos uma destas áreas, também principalmente relativas à região da Barra Bonita. 

O apoio público, por sua vez, é composto por atividades de contrapartida do 

empreendimento diretamente direcionadas às instituições de representatividade pública 

e/ou interesses coletivos de cunho social. Tal apoio público transcende as “compensa-

ções obrigatórias” do empreendimento, ou ainda “acerto as contas”, mas, sim, apoio aos 

serviços públicos que atendem à população das regiões próximas ao empreendimento – 

especialmente apoio técnico. 

 OBJETIVOS 

1.1.1.1.1 OBJETIVO GERAL 
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Estabelecimento de ações de cunho socioeconômico que visem prestar ser-

viço de comunicação social, incentivar desenvolvimento econômico endógeno e assistir o 

poder público local, incorporando os aspectos sociais e econômicos da PCH São João II 

no panorama atual e futuro de sua área de influência. 

5.5.2.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Prover espaços comunicativos de acesso público, por via física e digital, 

para recolhimento de sugestões, comentários, críticas, recomendações, 

perguntas ou quaisquer comunicações da comunidade – em formato de 

ouvidoria; 

 Desenvolver campanhas, palestras e informativos sobre temas da PCH 

São João II de interesse público; 

 Estabelecer máximo aproveitamento dos serviços e produtos locais nas 

demandas do empreendimento, principalmente durante as obras; 

 Incentivar aproveitamento comercial dos recursos naturais de forma 

sustentável, através do potencial turístico já existente; 

 Prestar apoio técnico aos pequenos produtores locais para aprimora-

mento das culturas existentes ou busca por novas culturas agrícolas; 

 Apoiar estruturação da localidade Barra Bonita, como região adjacente 

ao empreendimento, em benefício imediato e futuro da população local; 

 Prestar apoio técnico à prefeitura municipal em temas sobre os quais os 

técnicos da Hidrelétrica São João II tenham conhecimento e vivência – 

alheios ou não ao empreendimento. 

 METODOLOGIA 

Em termos metodológicos, a divisão por área de trabalho desde subprograma 

se mantém, sendo que são apresentadas as atividades/ações a serem adotadas por: co-

municação social, fomento econômico e apoio público. As sinergias e inter-relações tam-

bém são pormenorizadas. 

5.5.2.3.1 COMUNICAÇÃO SOCIAL 

A comunicação social se inicia mesmo antes das obras da PCH São João II. 

Previamente ao início das atividades civis se fazem necessárias ações pre-

ventivas de comunicação junto à população, de planejamento de trabalho junto ao poder 

público e de informação do Programa de Mobilização de Mão de Obra. 

Os munícipes de Prudentópolis, em tempo suficiente anterior ao início das 

obras, deverão ter conhecimento das ações a serem desenvolvidas, dos prazos, dos im-
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pactos diretos (positivos e negativos), das oportunidades de trabalho ou venda de servi-

ços, e de quaisquer informações que possam evitar contratempos futuros durante as 

obras. Para tal, deverá ser criado um endereço eletrônico (site) em que serão expostas 

informações do empreendimento, licenças, relatórios, estudos, notícias pertinentes, con-

tatos, espaço de ouvidoria etc., além de publicação de informativos via rádio, televisão, 

cartazes e contatos diretos (principalmente na Barra Bonita). Os serviços de comunicação 

da prefeitura municipal deverão ser utilizados em parceria. 

A propagação destas informações requer atuação junto ao poder público, as-

sim como planejamento prévio. As secretarias municipais poderão prestar apoio direto, 

assim como já apontado interesse em reunião recente, no planejamento do serviço co-

municativo da Hidrelétrica São João II desde o período “pré-obra”. 

Um tema fundamentalmente importante ainda antes do início das obras diz 

respeito à mobilização de mão de obra. Visto que haverá priorização na contratação de 

serviços locais, a busca por profissionais e empresas deverá ser iniciada também em 

prazo suficientemente anterior às obras, novamente com apoio da prefeitura municipal. 

Ações de buscas diretas (mão de obra e serviços) e divulgação de oportunidades serão 

realizadas através dos canais estabelecidos. 

Durante as obras, palestras e cursos de capacitação/treinamento marcam o 

início das atividades de comunicação social. Nestes espaços temas socioambientais de-

vem ser discutidos, conforme Subprograma de Controle Ambiental de Obras. Os temas 

de responsabilidade social, assim como as condutas adequadas relacionadas à cada 

tema, devem ser explorados com os trabalhadores em responsabilização social da Hidre-

létrica São João II. Tal esforço tem caráter preventivo e mitigatório no que se refere à 

proteção dos pontos de maior fragilidade socioeconômica – por exemplo, as comunidades 

rurais instaladas. 

Em periodicidade a ser definida conforme necessidade, campanhas junto à 

comunidade externa se farão necessárias. Ao menos para informação do andamento das 

obras e outras notícias de interesse público, meios diversos de comunicação serão utili-

zados para este fim. O endereço eletrônico da PCH São João II deverá possuir atualiza-

ção semanal, ou de frequência menor, devido à sua abrangência. Jornais, televisão e 

rádio comporão os outros meios de divulgação. 

O serviço de ouvidoria deve ser estimulado na população para que haja efe-

tiva participação e acesso desta aos espaços de manifestação. 

Tem-se que o sucesso da construção de um projeto como este, em sua loca-

lidade de previsão, solidifica-se com a participação pública. Os detentores do conheci-

mento local são capazes de somar qualidade ao processo em benefício próprio, sendo 

que o período de obras é aquele em que mais necessária será a participação social. 

Por fim, após o término da instalação da PCH deverão ser mantidas campa-

nhas publicitárias locais em informação do funcionamento e regime de operação do em-

preendimento. Logo após as obras, durante primeiro ano de operação, prevê-se divulga-

ções mensais, ou maiores conforme necessidade. Nos anos seguintes, a periodicidade 

poderá ser reduzida em ordem trimestral ou maior. 
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5.5.2.3.2 FOMENTO ECONÔMICO 

Duas áreas econômicas preponderam em potencial desenvolvimento na loca-

lidade da PCH São João II: agricultura e turismo. Esta é grande atrativo municipal devido, 

principalmente, às cachoeiras e belezas naturais únicas de Prudentópolis; aquela é a 

maior atividade econômica municipal tanto em movimentação financeira como em gera-

ção de empregos. 

A prefeitura municipal demonstra interesse em utilizar os recursos e profissi-

onais técnicos da Hidrelétrica São João II em programa de apoio técnico aos pequenos 

agricultores de culturas frutíferas principalmente. Este tipo de atividade econômica é co-

mum no município mas tem seu desenvolvimento freado pela falta de capacitação técnica 

dos pequenos agricultores. Sendo assim, já se vislumbra oportunidade de programa fu-

turo para capacitação e acompanhamento de pequenos agricultores na região de Barra 

Bonita – podendo haver ampliação a outras localidades rurais do município. 

Em confirmado interesse dos produtores rurais, após cadastramento a ser 

feito após mobilização das equipes técnicas, um grupo de agrônomos e técnicos agrícolas 

poderá ser formado para visita e apoio a cada propriedade rural de interesse. Ademais, 

poderão ser realizados encontros coletivos sobre o aperfeiçoamento e a capacitação da 

produção de frutas no município. 

No tocante ao potencial turístico, vale destacar que o mesmo vem sendo bem 

desenvolvido no município, apesar da enorme potencialidade inexplorada até então. O 

Salto São João, Monumento Natural situado à montante no rio São João, passa atual-

mente por estruturação que deverá representar uma nova era no turismo municipal. So-

mados a estas e as outras atratividades de Prudentópolis está, em menor escala, a PCH 

São João II. 

A construção de um mirante sobre o vale do rio São João, em área da Hidre-

létrica São João II, é uma medida já vislumbrada a ser avaliada em fase de instalação das 

obras. Seu acesso próximo ao Salto São João poderá somar incentivos ao desenvolvi-

mento de atividades auxiliares aos turistas como restaurantes, pousadas e/ou até novos 

atrativos turísticos. 

O fomento econômico sobre o turismo municipal é interesse do empreendedor 

da PCH em tela, sendo que as reuniões e o trabalho futuro com o poder público municipal 

deverão apontar solução equilibrada em benefício biunívoco. Frisa-se que o apoio a ma-

nutenção dos acessos na Barra Bonita também poderá favorecer o desenvolvimento eco-

nômico do turismo na localidade – medida também em discussão com a prefeitura muni-

cipal. 

5.5.2.3.3 APOIO PÚBLICO 

O apoio público diz respeito às ações que a Hidrelétrica São João II poderá 

prestar de modo à auxiliar o poder público no cumprimento de suas inúmeras responsa-

bilidades, quer estas estejam direta ou indiretamente relacionadas à PCH. 
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As vias de acesso que interligam a localidade da Barra Bonita passam cons-

tantemente por reformas devido à ação das chuvas e erosão. Predominam estradas de 

terra ali, sendo que alguns trechos possuem calçamento e noutros estão previstos a ins-

talação de cobertura através de um programa do Governo do Estado do Paraná. Estão 

previstas atividades da Hidrelétrica São João II, durante as obras, de manutenção das 

estradas necessárias às obras, assim como sinalização das mesmas. 

Como supracitado no tema “fomento econômico”, deverão haver negociações 

futuras com a prefeitura para ações sobre as vias locais em período superior às obras. 

Em conectividade ao desenvolvimento turístico, o Programa de Responsabilidade Social 

poderá ser ampliado no sentido de apoio público. 

Há, conforme explorado em reunião com a prefeitura municipal, oportunidade 

de apoio público em apoio técnico da Hidrelétrica São João II ao município, em temas que 

possam transcender o empreendimento, através dos técnicos especializados da compa-

nhia. 

A disponibilização de profissionais especialistas de diversas áreas (engenha-

ria, meio ambiente, agricultura, turismo, biologia, sociologia etc.) é medida já preconizada 

pelo empreendedor que deverá ganhar importância, conforme demanda, durante as 

obras. Neste período, os profissionais poderão fazer reuniões em que sejam discutidos 

temas de interesse municipal, para que o conhecimento seja debatido em benefício pú-

blico. 

Outra atividade de apoio público é a educação socioambiental, apresentada 

no subprograma a seguir. Os espaços de trabalho junto aos professores e alunos (como 

visitas técnicas) também soma esforços ao apoio público na temática educacional contro-

lado pela prefeitura municipal. 

 RESPONSABILIDADE 

Terá responsabilidade primária sobre o subprograma a equipe contratada 

para coordenação dos temas socioeconômicos. Como grande parte das ações envolvem 

diretamente a mão de obra, a construtora forma sistema de responsabilidade comparti-

lhada aqui. 

A diretoria técnica do empreendimento possui papel controlador neste pro-

grama. Em concordância aos interesses da Hidrelétrica São João II, os representantes da 

diretoria deverão desempenhar monitoramento das ações, assim como dos resultados. 

 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

O Subprograma apresenta relação com vários outros programas deste RDPA 

(ver Tabela 5-9). 
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Tabela 5-9: Interfaces entre o Subprograma de Responsabilidade Social e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socio-
ambiental 

O gerenciamento socioambiental do empreendimento é coordenado por 
este programa. 

Programa de Controle Soci-
oambiental das Obras 

As medidas aqui descritas serão essenciais no período das obras, bus-
cando a prevenção dos desequilíbrios sociais e ambientais que possam 

ocorrer neste período. 

Programa de Recuperação 
das Áreas Degradadas 

A recuperação de áreas degradadas é uma obrigação de responsabilidade 
social, em defesa do meio ambiente, segundo legislação federal. 

Programa de Monitoramento 
e Controle Limnológico 

As articulações com a prefeitura acerca do ponto de lançamento de eflu-
ente constituem ações conjuntas entre os escopos dos dois programas.. 

Programa de Gerencia-
mento de Resíduos 

As ações de comunicação subsidiarão o correto funcionamento do pro-
grama. 

Plano Ambiental de Conser-
vação e Uso do Entorno do 

Reservatório Artificial 

No PACUERA, ações relacionadas à comunicação são parte do bojo do 
programa aqui descrito, assim como aquelas que tangem compromissos 

sociais. 

Programa de Capacitação 
da Mão de Obra 

A mão de obra capacitada previne diversos desequilíbrios sociais e ambien-
tais, de forma que as atividades previstas para a realização deste programa 

fazem parte das ações de responsabilidade social. 

Programa de Melhoria de In-
fraestrutura 

A melhoria de qualquer equipamento de infraestrutura que venha a ser afe-
tado pela PCH atende a demandas da comunidade, constituindo ação de 

responsabilidade social. 

Programa de Indenizações 
A alteração do uso do solo local – e as indenizações por estas alterações – 
gera expectativas na população que devem ser controladas, a fim de garan-

tir justa indenização fundiária. 

Programa de Preservação 
do Patrimônio Histórico e 

Cultural 

As ações sobre o patrimônio arqueológico é uma medida de responsabili-
dade social na manutenção da história e cultura local e regional. 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

Não há valor estimado desta operação individualmente, uma vez que envol-

verá a própria mão de obra contratada para as obras civis e, portanto, terão seu custo 

compartilhado com o próprio orçamento da obra. 

Ademais, as atividades a serem desenvolvidas encontram-se em fase de pla-

nejamento junto aos órgãos públicos (especialmente a prefeitura municipal) e requerem, 

logo, maior detalhamento executivo para que se obtenha precisão em estimativa finan-

ceira. Entretanto, há garantia de dispêndio adequado para as finalidades aqui traçadas 

por meio da responsabilidade global da Hidrelétrica São João II. 

 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

O monitoramento dos resultados das ações de responsabilidade social será 

majoritariamente realizado através do registro das ações. 
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As informações levantadas pelo serviço de ouvidoria, resultados de reuniões 

e outros dados da Comunicação Social deverão compor banco de dados digital em for-

mato de registro. Serão geradas estatísticas sobre os temas para tomada de decisão fu-

tura e acompanhamento das atividades do empreendimento referidas nas comunicações. 

Para medir atingimento e participação do público-alvo nas ações comunicati-

vas, a adesão destes aos meios criados é medida de monitoramento. Em caso da partici-

pação geral não se mostrar eficaz e suficiente, a coordenadoria técnica da Hidrelétrica 

São João II poderá direcionar nova rota de atuação. 

Os indicadores socioeconômicos, monitorados pelo de Apoio Público, deve-

rão abarcar quesitos econômicos das localidades em que medidas de fomento sejam em-

pregadas. Levantamentos, estatísticas e relatórios periódicos possibilitarão análises so-

bre o tema, junto ao poder público, além de calibrarem a intensidade de ações futuras. 

Os resultados esperados para médio/longo prazo, como desenvolvimento en-

dógeno, dos índices socioeconômicos em Prudentópolis, também deverão ser monitora-

dos pela diretoria técnica do empreendimento e deverão compor relatórios sociais de 

acompanhamento. 

Prevê-se demanda para relatórios trimestrais durante as obras e anuais após 

o término da instalação, com possibilidade de alteração conforme necessidade 
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 CRONOGRAMA 
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      Enchimento do reservatório

TRIMESTRE

OBRA OPERAÇÃOSUBPROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

MÊS

Criação e manutenção de endereço eletrônico

ATIVIDADES

RELATÓRIO

Reuniões participativas

Serviço de ouvidoria

Desenvolvimento de material audiovisual
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5.5.3 SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

 INTRODUÇÃO 

De acordo com o que é estabelecido pela Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999 (“Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA”, a educação ambiental se 

dá através de “processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem va-

lores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a con-

servação do meio ambiente”. Ainda, o mesmo instrumento legal cita o enfoque “huma-

nista, holístico, democrático e participativo” como sendo princípio básico da educação 

ambiental, de forma que se pode inferir que o objetivo da política é também socioambien-

tal. 

A ação humana sobre o meio ambiente gera interesse de estudo sobre as 

temáticas socioambientais, em caráter bastante amplo e universal. A educação socioam-

biental está presente nas sociedades de forma difundida, seja cientificamente/tecnica-

mente ou através de conhecimento e cultura popular. 

Através da chegada de um empreendimento a uma determinada região, como 

o município de Prudentópolis, gera-se expectativa sobre os impactos que o mesmo pode 

causar ao meio ambiente. Ações educativas junto dos atores envolvidos no processo es-

timulam o desenvolvimento do conhecimento e tendem a reduzir os impactos negativos 

do empreendimento, assim como maximizar os positivos. 

Em todo o município em que a PCH se insere, o Subprograma de Educação 

Socioambiental deverá se manifestar. O público-alvo se divide em três grupos, inicial-

mente: professores e alunos; comunidade próxima; e mão de obra. Para todos os três 

grupos, deverá ser estimulada a formação de sensibilidade crítica sobre os temas socio-

ambientais, sendo que os benefícios desta serão levados à sociedade além do período 

de obras. 

A atuação junto as crianças e adolescentes nas escolas é fundamental, pois 

este público personifica o futuro da região, assim como das ações e demandas futuras 

nas localidades afetadas. Os professores, de mesmo modo, são os responsáveis pela 

educação formal e formação de conhecimento socioambiental. A formação de professo-

res faz com que se enraíze os conceitos para crianças e adolescentes que estão e estarão 

em idade escolar. 

Junto às comunidades próximas ao empreendimento, especialmente a Barra 

Bonita, as medidas educativas visam atendimento de questões atuais e futuras. Os pro-

blemas estabelecidos na relação humana-ambiental deverão ser tratados, com enfoque 

à conscientização e à necessidade sobre preservação e conservação. 

Por fim, não menos importante, os trabalhadores da PCH São João II confi-

guram-se como o terceiro grupo de interesse. Neste, temas ambientais diretamente liga-

dos à obra e aos seus modos de vida terão abordagem especial, provendo, também, le-

gado socioambiental que ultrapassa o limite do canteiro de obras. 
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 OBJETIVOS 

5.5.3.2.1 OBJETIVO GERAL 

Prestar instrução educacional sobre temas tangentes ao meio ambiente, de 

modo a engrandecer a cultura socioambiental regional e estimular o desenvolvimento so-

cial sustentável. 

5.5.3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Buscar instituições de ensino no município, em parceria com o poder 

público, para criação de parcerias educacionais; 

 Capacitar professores da rede pública de ensino conforme diretrizes da 

PNEA, em formação complementar; 

 Construir espaço de debates, cursos, campanhas, oficinas e estudos 

ambientais junto às comunidades diretamente afetadas pelo empreen-

dimento, estimulando participação, divulgação e aproveitamento dos re-

sultados; 

 Treinar a mão de obra empregada para lidar com os temas ambientais 

relativos às obras da PCH São João II, não somente sobre as obras 

civis; 

 Estimular interesse e conscientização socioambiental em toda socie-

dade local. 

 METODOLOGIA 

Em facilitação de planejamento e desenvolvimento dos trabalhos, o presente 

tópico se divide conforme cada grupo de trabalho previamente descrito. Algumas ativida-

des não dizem respeito exclusivamente a um determinado grupo, podendo ser mais 

abrangente que a delimitação de trabalho posta. 

 Alunos e professores 

O trabalho feito com escolas e colégios inicia-se junto às Secretaria de Edu-

cação de Prudentópolis. Deverão ser discutidos, em reuniões de planejamento: forma, 

didática, temas, abrangência, periodicidade e outros tópicos. Prevê-se formulação de um 

“Termo para Educação Socioambiental” no município, com diretrizes que tratem profes-

sores e alunos separadamente. 

Após estabelecimento das parcerias entre a Hidrelétrica São João II e as ins-

tituições de ensino, deverão ser organizadas aulas, cursos, oficinas, visitas técnicas, pa-

lestras e/ou campanhas a serem desenvolvidas com crianças e adolescentes. Além dos 

temas relativos à instalação da PCH, outros assuntos poderão ser pautados, inclusive 

conforme apontamento de interesse do público-alvo. 
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As medidas poderão ser desenvolvidas em eventos que unam estudantes de 

diferentes escolas, com atividades de maior abrangência como palestras e apresentação 

de filmes e vídeos. Poderão também, junto à Secretaria de Educação, ser escolhidas es-

colas e colégios específicos para trabalhos mais direcionados – prioritariamente as insti-

tuições rurais de maior relação (proximidade) com o empreendimento. A comunidade da 

Barra Bonita é tida como prioridade nesta linha de trabalho. 

Para com os professores, as diretrizes de trabalho deverão ser embasadas 

pela estrutura de educação socioambiental já existente no município prioritariamente. O 

Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), também deverá alicerçar a definição de linhas de trabalho, assim como a Instru-

ção Normativa IBAMA nº 02/2012. 

Prevê-se trabalho através de cursos e treinamentos para a classe pedagógica, 

além de monitoramento dos resultados junto a estes profissionais após transmissão do 

conhecimento e ações junto aos alunos. 

Ainda poderá ser desenvolvido um material de educação socioambiental para 

apoio dos professores. Cartilhas de apoio e outros materiais podem ser produzidos, em 

parceria com o poder público, para apoio durante as aulas e espaços de aprendizagem. 

 Comunidades locais 

O Subprograma de Responsabilidade Social, através das ações de Comuni-

cação Social, tem grande influência metodológica neste ponto. O trabalho de educação 

socioambiental junto aos proprietários/moradores de terras lindeiras ao reservatório e aos 

outros integrantes da região da Barra Bonita soma-se as atividades de responsabilidade 

social propostas. 

Deverão ser criados espaços de diálogo para educação ambiental. Uma vez 

que se espera interesse dos participantes em temas de cunho socioambiental, os encon-

tros poderão ser utilizados para abordagem ampla de temas como: sustentabilidade, pre-

servação de nascentes e mata ciliar, pesca e caça, usos múltiplos das águas, saneamento 

etc. 

As campanhas de comunicação, por sua vez, poderão também abordar os 

temas supracitados, priorizando assuntos pertinentes às comunidades locais. 

Resíduos sólidos, captação de água e destinação de esgoto são temas sobre 

os quais as comunidades rurais comumente demonstram haver fragilidades de conheci-

mento técnico e estrutura básica. Deste modo, poderão ser temas de maior enfoque nos 

trabalhos, a serem trabalhados inicialmente “além do empreendimento”. 

Outra temática de interesse constatado é “Legislação Ambiental”. A vivência 

no meio rural cria conhecimento prático sobre temas ambientais, diferente da vida urbana. 

Entretanto, este conhecimento nem sempre está associado ao conhecimento de normas 

e leis que regem o meio ambiente. Junto as comunidades locais, a educação socioambi-

ental poderá assumir caráter legal em benefício de atividades já executadas na preserva-

ção ambiental. 
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 Mão de Obra 

Para a mão de obra, o Programa de Mobilização da Mão de Obra (especial-

mente capacitação e treinamentos) tem relevante destaque na educação socioambiental. 

Nos espaços e períodos em que houverem palestras e cursos da construtora sobre diver-

sas temáticas, a educação socioambiental deverá assumir pautas importantes. Acidentes 

com animais, preservação de habitats, poluição, contaminação biológica, zoonoses, con-

ceitos de ecologia e outros temas comporão também o treinamento da mão de obra. 

Treinamentos sobre temas relativos a outros programas ambientais deverão 

contar com as equipes referentes. Por exemplo, as capacitações sobre manuseio de 

fauna terrestre e material arqueológico, deverão contar com apoio dos técnicos biólogos 

e arqueólogos, respectivamente. 

Assim como para as comunidades locais, o conhecimento sobre normas e leis 

ambientais é fundamental para a mão de obra. A educação socioambiental dever priorizar 

a Legislação Ambiental, especialmente sobre as atividades profissionais. 

Durante as obras, prevê-se criação de oficinas e palestras sobre educação 

socioambiental, inclusive sobre temas alheios às obras. Poderão ser utilizados os espa-

ços no canteiro de obras e, em eventualidades, realizados eventos noutras localidades 

fora do horário de trabalho. Ainda, programas desenvolvidos junto à mão de obra poderão 

ocupar espaço no sítio de obras, como hortas, compostagem, segregação de resíduos 

etc. 

 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade sobre a execução das atividades de educação socioambi-

ental é da equipe técnica de Socioeconomia – a ser contratada pela Hidrelétrica São João 

II. Divide-se responsabilidade em temas específicos, quando o tratamento sobre eles for 

bastante técnico, como os temas: fauna terrestre, flora, biota aquática, arqueologia etc. 

Para isto as equipes referentes assumirão responsabilidade compartilhada. 

A diretoria técnica do empreendimento deverá monitorar as ações desenvol-

vidas, assim como prestar apoio nas articulações institucionais necessárias. 

A Hidrelétrica São João II, através de sua administração, também poderá 

exercer participação ativa no programa, caso haja interesse e necessidade em alguma 

área de atuação. Prevê-se necessidade possível em apresentações institucionais. 

 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Tabela 5-10: Interfaces entre o Subprograma de Educação Socioambiental e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socio-
ambiental 

Este programa realiza todo o gerenciamento socioambiental do empre-
endimento. 

Subprograma de Controle 
Ambiental de Obras 

Tal programa visa controlar operações vinculadas ao período de obras 
da PCH, sendo a educação socioambiental componente fundamental 

neste controle. 
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Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas 

A recuperação de áreas degradadas é tema importante na educação de 
trabalhadores, assim como nos trabalhos junto à comunidade. 

Programa de Gerenciamento 
de Resíduos 

Também importante e notório, o tema “resíduos”, engloba atividades de 
educação junto a todos os atores do projeto (relacionadas à obras ou 

não) 

Programa de Monitoramento 
e Controle Limnológico 

A qualidade das águas, principalmente, é tema fundamental de discus-
são nas atividades de educação socioambiental. 

Plano Ambiental de Controle 
e Uso do Entorno do Reser-

vatório Artificial 

O gerenciamento do uso do reservatório envolve uma gama extensa de 
temas socioambientais. A educação enquadra-se neste cenário em ca-

ráter de conscientização e preventivo. 

Programa de Limpeza das 
Áreas de Intervenção 

Nas ações de limpeza do reservatório, treinamento e capacitação da 
mão de obra (relativos à educação ambiental) são fundamentais. 

Programa de Mobilização da 
Mão de Obra 

Os treinamentos são de responsabilidade primária da “Mobilização da 
Mão de Obra”. A educação socioambiental assume responsabilidade 

compartilhada.  

Programa de Monitoramento 
de Flora 

Os assuntos pertinentes à preservação e à conservação da flora com-
põem escopo de trabalho da educação ambiental. 

Programa de Monitoramento 
e Manejo da Fauna Terrestre 

Os assuntos pertinentes à preservação e à conservação da fauna terres-
tre compõem escopo de trabalho da educação ambiental. 

Programa de Monitoramento 
e Manejo da Biota Aquática 

Os assuntos pertinentes à preservação e à conservação da biota aquá-
tica compõem escopo de trabalho da educação ambiental. 

Programa de Preservação do 
Patrimônio Histórico e Cultura 

A preservação histórica e cultura também é tema de educação socioam-
biental. A educação patrimonial, principalmente, assume responsabili-

dade compartilhadas nos trabalhos a serem desenvolvidos. 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos destinados à educação socioambiental deverão ser responsáveis 

por arcar com custos pessoais, das reuniões e da produção de materiais informativos, a 

princípio. Havendo sinergia com outros programas socioambientais, alguns custos ainda 

serão diluídos. 

Prevê-se necessidade financeiras de montante de R$ 20.000,00 para o perí-

odo de obras. Nos períodos posteriores, o volume de trabalho deverá ser reduzido signi-

ficativamente, sendo que se estima dispêndio máximo de R$ 5.000,00 por ano, mediante 

necessidade. 

 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

Os resultados deverão estar expostos em relatórios semestrais durantes as 

obras e em periodicidade maior, em havendo necessidade, após o término das mesmas. 

Prevê-se acompanhamento dos resultados efetivos junto a reuniões com as 

professoras, sobre a educação prestada ao próprio corpo pedagógico e aos alunos. Os 

resultados deverão ser medidos conforme atendimento dos objetivos do programa na 

construção do conhecimento junto aos estudantes. 

Para com os trabalhadores e a comunidade local os resultados poderão ser 

medidos através da aplicação dos conhecimentos gerados. Em casos de regularizações 
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ou adequações legais, em períodos posteriores poderão ser feitas vistorias em compor-

tamento legal com as atividades desenvolvidas nas comunidades – captação de água, 

destinação de esgoto e resíduos sólidos, etc. 
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5.6 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

5.6.1 INTRODUÇÃO 

Os trabalhadores envolvidos com a construção da PCH São João II são de-

nominados aqui por “mão de obra”. Esta força de trabalho, envolvida direta ou indireta-

mente à instalação da PCH São João II, tem grande importância nos estudos que prece-

dem e acompanharão a instalação do empreendimento. 

Para tanto se faz necessário um programa socioambiental que verse sobre 

esta temática específica e proponha medidas de contenção dos impactos potenciais (ne-

gativos) referentes à mão de obra. 

Prudentópolis, onde se instalará o empreendimento e se abrigará a mão de 

obra, é um município paranaense com área urbana relativamente pequena e população 

aproximada de 50 mil habitantes. Tendo em vista ser prevista a contratação de 100 tra-

balhadores diretos para a concepção da PCH, cabe olhar especial para o cenário em que 

todos estes viessem de fora do município com suas famílias, certamente causando im-

pactos negativos acentuados, principalmente sobre os serviços públicos. 

Desta forma, sob viés socioambiental, torna-se imprescindível o máximo apro-

veitamento da mão de obra local. Tal medida, além de evitar certos prejuízos à sociedade, 

promove o potencial ali existente e beneficia a região durante a implantação e a operação 

do empreendimento. Consequentemente, surge a necessidade de planejamento e inves-

timentos para capacitação e treinamento da mão de obra disponível – predominantemente 

rural. 

Além do aumento da qualificação da mão de obra local, o investimento feito 

no município para atendimento à mão de obra, ademais, torna-se um legado socioeconô-

mico da PCH. 

As obras da PCH São João II estão previstas para serem concluídas em 24 

meses, com cerca de 100 trabalhadores no pico de obra, ou seja, este montante não será 

necessário durante todas as etapas da obra. 

Do montante de trabalhadores necessários, estima-se que cerca de 85% es-

teja na base de trabalho, com operários e ajudantes, requerendo menores capacidades 

técnicas prévias. Do restante, a maioria será composta por técnicos e encarregados, car-

gos que requerem certa capacitação/experiência. A menor fração de trabalhadores é com-

posta por cargos que exigem maior capacitação prévia: supervisores, engenheiros e ge-

rentes. 

Neste cenário, espera-se que as regiões mais próximas do empreendimento 

possam atender plenamente as vagas de trabalho. Municípios vizinhos de pequeno porte 

como Guaramiranga e Imbituva deverão se beneficiar com as oportunidades de emprego, 

assim como Prudentópolis. 

Predomina na região a mão de obra voltada ao meio rural, de acordo com a 

oferta de emprego e as atividades econômicas desenvolvidas. Ainda assim, devido à 



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 

Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-93 
 

baixa oferta de emprego, a população jovem tende a emigrar para centros urbanos maio-

res, em busca de estudo e trabalho. Neste cenário, o empreendimento torna-se oportuni-

dade para que a tendência emigratória se reduza. 

5.6.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

Atender plenamente à demanda trabalhista da PCH São João II, gerenciando 

as etapas de trabalho desde a divulgação de vagas até a desmobilização da mão de obra 

de forma regrada e sustentável. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Priorizar de forma máxima a mão de obra local, através de busca direta, 

capacitações, treinamentos e outras medidas necessárias; 

 Evitar sobrecarga de serviços públicos e detrimento da qualidade de 

vida local, como desequilíbrios socioeconômicos entre a comunidade e 

os trabalhadores provenientes de outras localidades; 

 Reduzir necessidade de novas obras e aproveitar a infraestrutura exis-

tente, especialmente as públicas e coletivas, com readequações e ree-

quipamentos; 

 Minimizar rotatividade da mão de obra, evitando desligamentos fora dos 

períodos pré-estabelecidos e necessários; 

 Apoiar socialmente os trabalhadores desde a abertura das vagas até os 

períodos após a desmobilização (ex-funcionários); 

 Prover legado profissional aos capacitados e empregados pelo empre-

endimento, além de aproveitamento local do conhecimento técnico/ci-

entífico gerado; 

 Favorecer o desenvolvimento local sob aspectos sociais, econômicos e 

ambientais. 

5.6.3 METODOLOGIA 

Seis etapas sequenciais compõem o trabalho de mobilização da mão de obra: 

divulgação e consulta primária; cadastramento; avaliação e triagem; contratação; capaci-

tação e treinamento; desmobilização. As três primeiras ocorrem ainda no “pré-obra”, as 

duas sequentes durante o período de obras e a última no “pós-obra”. Na Figura 5-11 o 

mesmo está apresentado em fluxograma. 
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Figura 5-11: Etapas de trabalho para mobilização da mão de obra. 

 

 

Apesar de a sequência lógica apontar para o acontecimento das atividades 

em seus relativos períodos de obra, em termos práticos, o acontecimento das etapas varia 

(início e fim) conforme o histograma de mão de obra e necessidade de contratação/de-

missão para cada serviço específico e/ou etapa da construção da PCH. 

Cada uma destas etapas é pormenorizada a seguir. 

 Divulgação das vagas e consulta primária 

Em prazo suficiente antes das contratações, o processo de busca por traba-

lhadores inicia-se pela divulgação das vagas. 

A divulgação das vagas deverá ser feita inicialmente em busca direta e primá-

ria nas localidades priorizadas para oferta de emprego, no caso os bairros rurais de Pru-

dentópolis e dos municípios vizinhos. Uma equipe de campo deverá buscar os potenciais 

trabalhadores e outros com interesse/disponibilidade de emprego, com apoio dos repre-

sentantes públicos e de proprietários de terras influentes na região. 

Além disso, deverão ser feitos anúncios das vagas abertas através de meca-

nismos de comunicação como: cartazes em locais públicos, rádio, televisão, internet, 

Agência do Trabalhador do município, Site Nacional de Empregos (SINE) etc. 

Nos anúncios devem-se priorizar informações de função, salário, outros be-

nefícios, jornada de trabalho, nível técnico exigido, alojamento, alimentação e transporte. 

Ademais, deverão merecer destaque os critérios de seleção dos trabalhadores, inclusive 

os referentes à localidade de origem de cada interessado. 

O mesmo trabalho se estende aos serviços necessários para a obra que po-

derão ser oferecidos nas proximidades. Materiais e serviços de construção civil, forneci-

mento de combustível, transporte, empresas de recrutamento, alimentação, hospedagem 

e alojamento, segurança privada, serviços de saúde e equipes de vigilância são alguns 

exemplos. 

Estas buscas e o interesse da comunidade já tem surgimento nas discussões 

feitas para o presente Projeto Básico Ambiental, sendo que a ampliação desta rede de 

contato será tarefa inicial do Programa de Mobilização da Mão de Obra. 

Divulgação das 
vagas

Cadastro de 
trabalhadores

Avaliação e 
triagem

Contratação
Capacitação e 
treinamento

Desmobilização 
da mão de obra
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Trabalhadores com vínculo empregatício encerrado recentemente noutras 

obras da região, especialmente em obras similares, também terão prioridade no aprovei-

tamento da capacitação adquirida. 

Ressalta-se ainda que a oferta de postos de trabalho ocorre de forma gradual 

e dependente da demanda civil, principalmente. Desta forma, ao longo de toda construção 

da PCH serão ofertadas diferentes vagas de emprego nos métodos propostos, conforme 

cada época e necessidade. 

 Cadastro dos trabalhadores potenciais 

A partir da divulgação ampla das vagas, espera-se que grande quantidade de 

trabalhadores busque a Hidrelétrica São João II. As informações referentes a cada poten-

cial trabalhador, fornecedor e/ou parceiro deverão ser organizadas para facilitar a triagem 

posterior. 

Um banco de dados deverá ser criado para armazenamento das informações 

e dados juntados. Esta tarefa é de suma importância para que estatísticas sobre os inte-

ressados e os contratados possam ser geradas, de forma a embasar análises técnicas 

socioeconômicas futuras. 

Assim como a divulgação das vagas, o cadastro ocorrerá de forma contínua 

na instalação e operação do empreendimento. De forma voluntária, mesmo em não ha-

vendo oportunidade profissional presente, o candidato deverá ter espaço para cadastro 

curricular tanto em âmbito digital, site mantido pela companhia, quanto físico, no escritório 

de administração dos programas socioambientais em Prudentópolis. 

Tanto a empreiteira como a equipe do programa ambiental deverão ter acesso 

a este banco de informações para manuseio dos dados e intercâmbio de trabalho. 

 Avaliação e triagem da oferta de trabalhadores 

Após divulgação e compilação das informações dos profissionais/fornecedo-

res, iniciam-se as análises destas informações. Para a busca de cada profissional/serviço 

necessário à PCH São João II, serão analisados todos os dados profissionais cadastra-

dos. 

Em benefício à região, visando reduzir impactos negativos na localidade, pro-

põe-se uma sequência prioritária para seleção dos trabalhadores e serviços necessários. 

Uma vez que os impactos se manifestam mais intensamente conforme maior proximidade 

com o sítio de obras, para contratação de profissionais e fornecedores serão priorizados 

aqueles advindos (em ordem decrescente de importância): da comunidade Barra Bonita, 

de outros bairros rurais de Prudentópolis; do núcleo urbano de Prudentópolis; de bairros 

rurais de municípios vizinhos e dos núcleos urbanos próximos. 

Ainda em caráter de proteção local, os moradores interessados deverão ter 

residência fixa na localidade em tempo superior a um ano. Isto para que a especulação 

sobre os critérios de contratação não cause imigração desenfreada. 

Outro importante critério de seleção é a estrutura familiar do trabalhador, para 

contratação de mão de obra. Esta informação é importante para a adequação do traba-

lhador advindo de outra região. Caso o mesmo venha com família, mais serviços públicos 

serão necessários e a moradia deverá ser familiar. Em caso oposto, o trabalhador deverá 



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 

Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-96 
 

residir em alojamento, noutra conjuntura e necessidade socioeconômica. Consequente-

mente, o cadastro socioeconômico familiar também se fará essencial, logo, para seleção 

e contratação. 

 Contratação da mão de obra 

Esta etapa não ocorre isoladamente, mas em sintonia e sinergia com as an-

teriores. 

Em diversas áreas haverá vagas para trabalho. Além das esperadas obras 

civis, outros importantes empregos diretos acontecerão nas seguintes áreas, principal-

mente: recursos humanos, secretariado, administrativa, segurança e saúde do trabalha-

dor, segurança do sítio de obras, alimentação, fretes e viagens, programas ambientais 

etc. 

As contratações deverão seguir plenamente as ofertas de vagas feitas previ-

amente e as leis trabalhistas (conhecidas como CLT – Consolidação das Leis Trabalhis-

tas). 

As responsabilidades relativas ao trabalho e convivência regional dos traba-

lhadores deverão estar registradas em contrato ou documento similar, em firmação de 

acordo sobre direitos e deveres. A ampliação e divulgação destas cláusulas se dará tam-

bém durante a capacitação e treinamento dos funcionários. 

Visando evitar prejuízos de ordem financeira aos trabalhadores, os eventos 

de pagamento poderão ser realizados quinzenalmente ou períodos menores. Tal ação 

visa coibir má administração dos recursos por falta de planejamento financeiro e impactos 

negativos pessoais/institucionais. 

Por fim, ressalta-se que nos períodos de contratação da mão de obra, será 

necessária atuação conjunta com os sindicados e a Gerência Regional de Trabalho. Os 

programas já existentes e a experiência profissional do Ministério do Trabalho e Emprego 

poderão agregar conhecimento e auxiliar nesta etapa. 

 Capacitação e treinamento 

Os profissionais contratados para PCH São João II deverão passar por capa-

citação técnica por falta de experiência prévia e/ou para integração ao trabalho e às equi-

pes. 

Assim como as contratações não ocorrerão em evento único, e seguirão o 

histograma de mão de obra previsto, os eventos de capacitação e treinamento serão sem-

pre necessários na admissão de trabalhadores. 

Os treinamentos têm, por concepção socioeconômica, papel importante na 

priorização da mão de obra local. Para o máximo aproveitamento da mão de obra dispo-

nível na localidade, os recursos e esforços investidos nesta etapa deverão ser significati-

vos. Entende-se que o recurso bem aproveitado para treinamento evita desligamentos 

desnecessários e aumento da imigração de trabalhadores à região – assim como os im-

pactos negativos correspondentes. 

A busca pelo apoio de instituições especialistas em treinamentos, cursos, ca-

pacitações e apoio profissional, necessários nesta etapa, também integra este Programa 
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de Mobilização da Mão Obra. O “Sistema S” é apontado como parceiro neste sentido – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social do Comércio 

(SESC), Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Co-

mércio (SENAC). Também as universidades e instituições de ensino regionais poderão 

compor parceria biunívoca. 

Fazem parte dos métodos de trabalho: cursos, reuniões, diálogos diários, trei-

namentos específicos, campanhas educativas, integrações e palestras. 

Inicialmente preveem-se reuniões de apresentação, feitas em blocos con-

forme grupos de admissão, para apresentações gerais da Hidrelétrica São João II, das 

equipes responsáveis (civil e ambiental), dos principais aspectos de trabalho, do municí-

pio e da localidade, dos programas socioambientais, dos Sistemas de Gestão (Saúde/Se-

gurança do Trabalho, Ambiental e Qualidade) e outros temas globais. Também em etapa 

inicial, deverá ser apresentado o “Código de Conduta do Trabalhador” – documento ela-

borado junto à empreiteira com todas considerações fundamentais ao vínculo do traba-

lhador à companhia. 

Em equipes de tema específico se darão os treinamentos e cursos sobre ca-

pacitação profissional. Os líderes de cada equipe (especialistas) serão responsáveis por 

apresentar aos interessados temas como: os serviços individuais e sinergia, rotina de 

trabalho, riscos de acidentes, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), aspectos e 

impactos relacionados, medidas de controle, ergonomia etc. 

Estão previstos encontros diários para diálogos entre os gerentes de obra e 

os líderes, assim como entre os líderes e os membros de cada equipe. Esta medida de 

gestão visa garantir acompanhamento de metas à rotina do funcionário e aproximar as 

relações pessoais de trabalho. 

Merecem destaque ainda campanhas, reuniões e palestra educativas, de pe-

riodicidade mensal (ou conforme necessidade) para fins de conscientização e prevenção 

de problemas externos. Consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, acidentes de 

trabalho, visitas, porte de armas, proteção à saúde, proteção a doenças, relações comu-

nitárias, gestão financeira, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), trânsito, pre-

cauções ambientais (caça, pesca e proteção à flora), patrimônio histórico/cultural são te-

mas fundamentais que devem ser tratados. 

O acompanhamento socioeconômico também merece destaque aqui. Desta 

forma, deverá se evitar que desligamentos e outras situações existentes causem dema-

siado dano aos trabalhadores, suas famílias e a comunidade local. Dentro da capacitação, 

a vigência do contrato de cada profissional deve ser ressaltada, evidenciando a descon-

tinuidade do trabalho executado e a capacidade empregatícia da PCH São João II. Com 

apoio e transparência, a oportunidade de trabalho deverá ser explorada como impacto 

positivo momentâneo e futuro – em termos de habilitação do profissional para outras opor-

tunidades de emprego. 

Por fim, tangente aos fornecedores e empresas parceiras, as considerações 

são similares e de intensidade menor. O controle entre empresas tende a ser institucional 

e a troca de informações deve ser facilitada, desde que a seleção seja criteriosa e reali-

zada adequadamente. 
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 Desmobilização da mão de obra 

A desmobilização da mão de obra envolve uma etapa sensível entre o empre-

gador e o empregado: o desligamento. A transição entre o emprego e o desemprego deve 

ter acompanhamento especial para que os ex-funcionários consigam administrar a situa-

ção social e familiar. 

Assim como nos períodos de contratação de mão de obra, deverá haver con-

tato com os sindicatos trabalhistas e a Gerência Regional de Trabalho (vinculada ao Mi-

nistério do Trabalho e Emprego – MTE).  

Nos momentos de divulgação das vagas de trabalho e admissão dos funcio-

nários, o período de trabalho (início e fim) deve ser ressaltado – especialmente sobre a 

previsão de término do contrato. Esta medida visa tornar a desmobilização menos impac-

tante e prejudicial aos trabalhadores, e as respectivas famílias daqueles que, eventual-

mente, migrarem em busca de trabalho. 

De acordo com o histograma da mão de obra apresentado, os desligamentos 

ocorrerão de forma gradual e, absolutamente, conhecida pelos trabalhadores. 

Nos contratos de locação de residências (alojamentos) e estruturas relaciona-

das à mão de obra também deverão ser tomadas medidas adiantadas em prevenção de 

impactos relacionados à inutilização destes. Também compõem as preocupações e me-

didas a serem tomadas acerca da desmobilização os serviços de: alimentação, trans-

porte, segurança, lazer, saúde etc. Os responsáveis por cada um destes também preci-

sarão conhecer a temporalidade da desaceleração e do encerramento das demandas por 

tais serviços. 

5.6.4 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade primária sobre a mobilização da mão de obra é da cons-

trutora que edificará a PCH São João II. Tal mão de obra constitui a mão de obra respon-

sável por todas as operações civis. 

Por ser um tema sensível e multidisciplinar, a diretoria técnica do empreendi-

mento deverá acompanhar todas as ações relativas ao programa. Ademais, as equipes 

responsáveis por vários outros programas também terão atuação direta neste tema. Entre 

estas, citam-se as equipes do Programa de Controle, Responsabilidade e Educação So-

cioambiental e do Programa de Gestão Socioambiental. 

Ainda, por ser um tema que compete também à administração pública (visto 

a possibilidade de alterações sociais e pressões sobre os serviços públicos decorrentes 

de má execução das medidas aqui propostas), esta deverá ser corresponsável e participar 

ativamente do planejamento e tomada de decisão sobre variados temas, como alojamento 

de trabalhadores, por exemplo. 
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5.6.5 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

A sinergia entre a mobilização da mão de obra e outros programas socioam-

bientais deste RDPA está descrita a seguir (Tabela 5-11). 

Tabela 5-11: Interfaces entre o Programa de Mobilização da Mão de Obra e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socioam-
biental 

Como este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do em-
preendimento, os dois programas estão intrinsecamente ligados 

Plano de Ação Emergencial 
(PAE) 

Em situações extremas, a mão de obra envolvida diretamente com as 
obras (ou operação) deverá estar apta a agir de forma corretiva, de 
acordo com o PAE e em sincronia com este programa aqui descrito. 

Programa de Melhoria de Infra-
estrutura 

A partir das ações deste programa na definição de local de moradia e 
prioridades locacionais de contratação, as demandas por adequações 

na infraestrutura pública poderão ser mensuradas e executadas. 

Programa de Controle, Respon-
sabilidade e Educação Socio-

ambiental 

O controle das obras é direcionado ao pessoal envolvido com a im-
plantação do empreendimento, estabelecendo, assim, conectividade 

direta na mobilização desta mão de oba. 

Programa de Gerenciamento de 
Resíduos 

A destinação incorreta de resíduos, sejam eles sólidos ou de constru-
ção civil, pode alterar a qualidade da água e modificar a dinâmica 

límnológica do corpo receptor de tal carga poluidora. 

Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD) 

Os treinamentos para as operações das técnicas de recuperação po-
dem requerer capacitações e treinamentos próprios. 

Programa de Monitoramento e 
Controle Limnológico 

Acidentes com efluentes e contaminantes, especialmente durante as 
obras, poderão comprometer a qualidade das águas e, por conse-

guinte, exigir medidas drásticas de controle da mesma. 

Plano Ambiental de Conserva-
ção e Uso do Entorno do Reser-

vatório Artificial 

Falta de capacitação pode levar a desequilíbrios ambientais, inviabili-
zando usos previstos para o lago e seu entorno. 

Programa de Limpeza das 
Áreas de Intervenção 

Os serviços para limpeza das áreas de intervenção, especialmente o 
de supressão vegetal, são serviços bastante complexos e requerem 
treinamentos/orientações profundos para evitar acidentes de quais-

quer ordens. 

Programa de Monitoramento de 
Flora 

Evitar com que as áreas suprimidas sejam extrapoladas e controlar os 
impactos sobre a flora são medidas que requerem capacitação dos 

envolvidos com o empreendimento. 

Programa de Monitoramento e 
Manejo da Fauna Terrestre 

Evitar com que haja caça indevida e controlar os impactos sobre a 
fauna são medidas que requerem capacitação dos envolvidos com o 

empreendimento. 

Programa de Monitoramento e 
Manejo da Biota Aquática 

Evitar com que haja pesca indevida e controlar os impactos sobre a 
biota aquática são medidas que requerem capacitação dos envolvidos 

com o empreendimento. 

Programa de Preservação do 
Patrimônio Histórico e Cultural 

Durante as obras os profissionais deverão estar capacitados para evi-
tar danos ao patrimônio histórico-cultural. 

 

5.6.6 RECURSOS FINANCEIROS 

A responsabilidade de dispêndio financeiro destinado para atividades de mo-

bilização de mão de obra está totalmente inserida no orçamento das obras civis, sob es-

copo da construtora. Grande parte do sucesso a ser alcançado relaciona-se às práticas 
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preventivas e de acompanhamento/monitoramento. Deste modo, exige fração significa-

tiva de recurso financeiro, além de ser capaz de economizar eventuais gastos desneces-

sários para correção ou situações emergenciais. 

No que tange à sinergia entre o presente programa socioambiental e os outros 

citados, também há divisão no dispêndio financeiro. A supervisão de atividades sociais, 

como aquelas relacionadas à alocação da mão de obra imigrante, está inclusa, também, 

no escopo financeiros de outros programas socioambientais. 

O montante destinado para o Programa de Controle, Responsabilidade e Edu-

cação Socioambiental tem grande fração voltada para a mobilização de mão de obra. 

Durante a instalação do empreendimento, especialmente, o cenário social deverá se fra-

gilizar, requerendo trabalho e dispêndio compartilhado, com a aplicação de treinamentos 

e acompanhamento da força de trabalho. 

5.6.7 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

O acompanhamento de todo o processo de mobilização da mão de obra é um 

dos pilares fundamentais deste programa, e, consequentemente, de todo processo de 

implantação da PCH São João II. 

O monitoramento dos resultados será feito de forma dinâmica pela construtora 

e pela coordenadoria técnica do empreendimento. Em questões ambientais, líderes de 

outros programas subsidiarão as análises referentes à mobilização da mão de obra com 

dados provenientes das suas ações. Por exemplo, ao passo que palestras e treinamentos 

de Educação Socioambiental forem sendo desenvolvidos, estes dados comporão as ava-

liações sobre efetividade da mobilização da mão de obra. 

Ainda, acompanhamento estatístico de número de contratações, desligamen-

tos, etc. por localidade e temporalidade deverão ser realizados. 

Ao passo que as ações deste programa serão dinâmicas ao longo de todo o 

processo de implantação da PCH, seu monitoramento também será. Prevê-se, neste âm-

bito, relatórios semestrais de acompanhamento das atividades realizadas (em confronta-

mento com aquelas previstas). 
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5.6.8 CRONOGRAMA 
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5.7 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (PGR) 

As diversas atividades que compõem o escopo de trabalho da implantação e 

operação da PCH São João II implicam na geração dos mais diversos tipos de resíduos. 

Visando a melhoria organizacional e de compreensão dos procedimentos de 

gerenciamento dos diferentes resíduos, este programa foi dividido em dois diferentes sub-

programas. 

O primeiro, Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, apresenta 

diretrizes para o gerenciamento dos resíduos de natureza administrativa, de serviço de 

saúde e efluentes líquidos não-industriais presentes nas frentes de trabalho da PCH São 

João II. 

Algumas origens específicas de resíduos, como a construção civil, possuem 

regulamentação específica quanto ao planejamento de seu gerenciamento. Desta forma, 

os resíduos desta natureza estão aqui tratados a cargo do Subprograma de Gerencia-

mento de Resíduos de Construção Civil. Neste estão apresentados os temas relacionados 

à gestão dos resíduos da obra, tanto sólidos quanto os efluentes industriais provenientes 

dos processos construtivos. 

5.7.1 SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

(PGRS) 

 INTRODUÇÃO 

A principal norma regulamentadora dos assuntos relativos a resíduos é a Po-

lítica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305 de 02 

de agosto de 2010. Neste RDPA, este subprograma aglomera recomendações para a 

minimização da geração de resíduos, além de diretrizes para garantir eficácia no trata-

mento e destinação dos resíduos a serem gerados. 

Os resíduos sólidos, de acordo com a PNRS, podem ser classificados quanto 

às suas origens e quanto à sua periculosidade. Quanto às origens, os resíduos sólidos 

podem ser domiciliares, de limpeza urbana, sólidos urbanos, de estabelecimentos comer-

ciais e prestadores de serviço, dos serviços públicos de saneamento básico, industriais, 

de serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, de serviços de transportes 

ou de mineração. Quanto à periculosidade, podem ser perigosos ou não perigosos. 

Prevê-se, para a PCH e no âmbito do escopo deste subprograma, a geração 

de resíduos sólidos urbanos, de saneamento, agrossilvopastoris, de mineração e cons-

trução civil, principalmente, durante a fase de implantação do empreendimento. 

A legislação que estabelece a classificação dos resíduos sólidos é a Norma 

ABNT NBR 10.004:2004, que os ordena em duas classes: Classe I, de resíduos perigo-

sos; Classe II, de resíduos não perigosos, que podem ser Não-Inertes (II-A) ou Inertes (II-

B). 
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Sobre os efluentes sanitários, baseando-se na Norma ABNT NBR 

13.969:1997, tem-se estimativa inicial que a geração destes deverá ser de, aproximada-

mente, 50 litros por trabalhador por dia, gerando, portanto, no pico da obra, cerca de 5 

m³/dia de efluentes sanitários, visto que são estimados cerca de 100 trabalhadores para 

esta fase. 

Consequentemente, verifica-se a necessidade de implantação de infraestru-

tura e ações para coleta, acondicionamento e destinação dos resíduos gerados que aten-

dam, as estruturas físicas previstas para o canteiro de obras (refeitório, banheiros quími-

cos, escritório etc.). 

 OBJETIVOS 

5.7.1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Assegurar que a menor quantidade possível de resíduos seja gerada com a 

implantação da PCH, assim como que os resíduos gerados sejam adequadamente cole-

tados, estocados e dispostos de forma a não resultar em impactos negativos sobre o meio 

ambiente. 

5.7.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Inventariar os principais resíduos a serem gerados na implantação da 

PCH, incluindo identificação, classificação e quantificação dos mesmos; 

 Estabelecer classificação indicativa dos resíduos de acordo com as le-

gislações pertinentes; 

 Estabelecer rotinas claras e diretrizes para acondicionamento, armaze-

namento temporário, transporte e destinação final dos resíduos gera-

dos; 

 Assegurar destinação final e tratamento adequados dos resíduos gera-

dos, priorizando reutilização, reaproveitamento e reciclagem; 

 Garantir “implantação limpa” do empreendimento. 

 Instruir e fornecer conhecimento sobre o gerenciamento de resíduos à 

mão de obra envolvida. 

 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a seguinte hierarquia 

de gerenciamento de resíduos deve ser respeitada: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Consequentemente, sabendo desta ordem preferencial, algumas medidas e 

etapas são essenciais para um gerenciamento de resíduos ambientalmente eficiente. A 
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metodologia aqui descrita diz respeito às ações que devem ser realizadas para o desen-

volvimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Isto porque, por mais que 

se planeje e estime geração de resíduos, dificilmente previsões possuem total exatidão 

quanto a realidade existente. 

Assim, a fim de discretizar os assuntos tratados e facilitar a concatenação e 

inteligibilidade das medidas, dividiu-se a metodologia deste subprograma em dois gran-

des áreas de atuação: Resíduos Sólidos e Efluentes. Dentro da metodologia de gerenci-

amento dos resíduos sólidos, foram abordados temas sobre os resíduos “comuns”, rela-

cionados na Política Nacional de Resíduos Sólidos e que não sejam de fato “produtos” 

das frentes de trabalho existentes na PCH São João II, incluindo nestes, os resíduos de 

saúde gerados no canteiro de obras. 

5.7.1.3.1 Resíduos Sólidos 

Para gerenciamento de resíduos sólidos, que terão sua maior geração durante 

as obras, deverão ser elencadas as ações para identificação, classificação, separação, 

acondicionamento, armazenamento temporário, transporte e destinação final de cada re-

síduo gerado. 

Os resíduos devem percorrer o seguinte ciclo de manejo interno, conforme 

ilustrado na Figura 5-12: 

Figura 5-12: Ciclo de manejo interno dos resíduos. 

 

 

A execução das atividades de gerenciamento deve englobar a quantificação 

da geração de cada tipologia residual, a partir de cada fonte, além da definição dos locais 

de acondicionamento destes em relação ao arranjo físico previsto para o canteiro de 

obras. 

Para determinação destas localidades, assim como no número e do tipo de 

coletores necessários, deverão ser avaliadas as principais fontes e volumes de geração 

e a alocação destas no canteiro, de forma que as atividades de transporte e armazena-

mento sejam otimizadas. Além disto, os locais devem estar em acordo com a normativa 

ABNT NBR 11.174/1990 que estabelece o padrão de armazenamento de resíduos clas-

ses “II A” e “II B”. 

Além disso, no local de acondicionamento temporário de resíduos, a fim de 

que se evite a contaminação do solo e águas subterrâneas, deve-se constituir um sistema 

de retenção de sólidos bem como a impermeabilização da base do local de armazena-

mento. 

Em cada setor deverá ser escolhido um responsável por informar a necessi-

dade de retirada dos resíduos do acondicionamento inicial. 

Geração
Acondicionamento 

inicial
Transporte interno

Armazenamento 
temporário

Destinação final
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A fim de que a destinação apropriada seja dada aos diferentes resíduos (envio 

para aterro, reciclagem, retorno ao fabricante etc.), faz-se necessário evitar a mistura dos 

mesmos e segregá-los de maneira apropriada, aumentando possíveis valores comerciais 

e diminuindo custos com destinação de resíduos em locais mais onerosos, como aterros 

industriais. 

A separação inicial dos resíduos deve ser baseada nas definições gerais es-

tabelecidas pela classificação ABNT NBR 10.004/2004. Deve ser realizada preferencial-

mente pelos geradores, na origem. Para tal, sugere-se a instalação de coletores de resí-

duos (lixeiras/tambores) nas áreas do canteiro de obra, de acordo com a tipologia de re-

síduos a serem gerados em cada área. Neste contexto, elementos de comunicação visual 

conferem apoio ao programa, além de treinamento da mão de obra e verificação cons-

tante para que se evitem misturas de resíduos. 

O acondicionamento dos resíduos deverá ser feito em recipientes de material 

apropriado e compatível às suas características. As cores dos recipientes coletores deve-

rão seguir o disposto na Resolução nº 275, de 25 de abril de 2001, do CONAMA, conforme 

Figura 5-13. 

Figura 5-13: Padrão de cores de coletores por tipologia de resíduo sólidos. 

 

Obs.¹: Resíduos contaminados com óleo ou química, lâmpadas, pilhas, tintas, etc. 

Obs.²: Entram nesta classificação resíduos misturados ou contaminados não passíveis de separação. 

 

Caso seja inviável separar os resíduos em todas as classes existentes, pode-

se estabelecer classificação mais simples, reunindo recicláveis de menor geração (como 

papel, plástico, vidro e metal) em um único coletor, com cor padrão, preferencialmente 

azul. Isto em busca de maior eficácia nos resultados esperados. 

O acondicionamento dos resíduos deve ser realizado em coletores devida-

mente identificados conforme padrão de cores estabelecido, e sua distribuição deve cobrir 

toda a área de geração de resíduos da obra. Esta distribuição sistemática, a partir do tipo 

de geração residual, visa possibilitar a segregação na origem. 

•Papel, papelãoAzul

•PlásticoVermelho

•VidroVerde

•MetalAmarelo

•MadeiraPreto

•Resíduos perigosos ¹Laranja

•Resíduos de serviço de saúdeBranco

•Resíduos radioativosRoxo

•Resíduos orgânicosMarrom

•Resíduo geral, não reciclável ²Cinza
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Os dispositivos devem possuir tampas ou aberturas para evitar proliferação 

de doenças e vetores, além de sistema para evitar infiltração de águas pluviais, garantindo 

as características dos resíduos até a destinação final. Frisa-se a importância deste cui-

dado na viabilização de processos de reciclagem. 

Especificamente para os resíduos de serviço de saúde (RSS), a segregação 

deve ser realizada de maneira especial, visto a complexidade do material. Para isso será 

necessário o treinamento e capacitação dos profissionais envolvidos no processo.  

Os RSS possuem legislações próprias que regem seu gerenciamento e que 

devem ser seguidas quando da elaboração do plano, como a Resolução Conjunta 

SEMA/IAP 02/2005 (e todas as normas nela citadas), a Resolução CONAMA nº 358, de 

29 de abril de 2005 e a RDC da ANVISA nº 306, de 7 de dezembro de 2004. 

O acondicionamento deve ser realizado em sacos ou recipientes que evitem 

vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. Devem, ainda, ser identificados 

de forma a permitir o reconhecimento do material contido em cada coletor, subsidiando 

correto manejo de tais resíduos. 

Destaca-se que, aqui as ações relativas aos Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS) são descritas de maneira simplista. Tratar destes resíduos separadamente não se 

faz necessário neste RDPA (como é quanto àqueles de construção civil) pela baixa gera-

ção esperada, especialmente quando comparada à de outros tipos de resíduos. 

Para otimização da logística da gestão dos resíduos, o transporte interno dos 

mesmos deve ser realizado de maneira distinta a depender da volumetria. Para pequenos 

volumes, será utilizado transporte horizontal, como carrinhos ou transporte manual. Para 

grandes volumes, caminhões serão utilizados. 

Caso o material seja muito grande ou pesado, inviabilizando seu transporte a 

partir das maneiras citadas, deve ser realizado transporte vertical com caminhões poli-

guindaste ou gruas. 

O transporte interno deve ser planejado a fim de evitar incompatibilidades de 

atividades no canteiro de obras. Assim, atenção deve ser dada aos horários, frequência 

e trajeto, otimizando tal atividade. 

O armazenamento temporário dos resíduos gerados na PCH São João II se 

dará até que se obtenha volume acumulado que justifique o transporte deste material. 

A quantificação dos resíduos será efetuada quando do início da execução do 

programa, permitindo dimensionamento mais assertivo do espaço destinado para tal fina-

lidade. Para fins de planejamento e estimativa, visto que o Manual de Saneamento de 

2007 da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA estabelece a quantia de 0,4 kg de 

resíduos produzidos diariamente por habitante, seriam gerados no pico da obra, com os 

150 trabalhadores previstos, um montante de cerca de 60 kg de resíduos por dia. Tendo 

em vista que não é prevista existência de alojamento no canteiro de obras, espera-se que 

a geração de resíduos seja minorada. 

O depósito temporário de resíduos, de forma geral, deverá ser realizado em 

áreas separadas, devidamente indicadas, para cada tipo de resíduo. Mais especifica-

mente, os resíduos perigosos deverão ser armazenados seguindo as orientações da 
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Norma ABNT NBR 12.235:1992. Esta área deverá contar, no mínimo, com cobertura, piso 

impermeável, bacia de contenção com capacidade de 10% do volume total armazenado 

e sistema de drenagem para tanque aéreo de coleta. 

A localização do depósito de armazenamento deve estar devidamente sinali-

zada e ser o mais distante possível de remanescentes florestais, áreas alagadas, áreas 

agrícolas e corpos hídricos. Visando maior praticidade no dia-a-dia do canteiro de obra, a 

localização deste será definida conforme a percepção da equipe durante a implantação 

da PCH, desde que respeitadas as orientações supracitadas. 

Quanto ao manuseio dos resíduos, deve ficar ao encargo da mão de obra, a 

qual deve ser aparada pelos equipamentos de proteção e segurança adequados. 

O transbordo dos resíduos desde os seus depósitos de armazenamento tem-

porário até os locais de destinação final deverá ser realizado por empresas devidamente 

licenciadas para tal atividade e possuidoras de equipamentos adequados para a logística 

das diversas tipologias residuais presentes. Cita-se a necessidade de atenção especial 

no treinamento e contratação de terceiros, especialmente na sinergia entre os programas 

socioambientais relacionados. 

A normativa que regulamenta o transporte terrestre de resíduos é a ABNT 

NBR 13.221:2003. Para resíduos perigosos, especificamente, o transporte deverá ser re-

alizado segundo a Portaria nº 204 de 1997 do Ministério dos Transportes e o Decreto 

Federal 96.044 de 1988. 

Por fim, levando em conta o estabelecido pela legislação, reforça-se que as 

opções de reutilização e reciclagem dos resíduos gerados devem ser consideradas e bus-

cadas antes da destinação final dos mesmos em aterros. Poderá ser proposto, por exem-

plo, o firmamento de parcerias com associações de coletores de resíduos recicláveis da 

região ou possíveis empreendimentos interessados nos materiais gerados no decorrer 

das atividades. 

A Tabela 5-12 a seguir apresenta os principais resíduos cuja geração é pre-

vista pra o período de instalação do empreendimento, contendo sua classificação pela 

Norma ABNT:NBR 10.004:2004, a previsão de acondicionamento e de tratamento/desti-

nação final para os mesmos. 
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Tabela 5-12: Principais resíduos esperados. 

ORIGEM /  

ATIVIDADE 
RESÍDUO 

CLASSI-
FICA-
ÇÃO 

ACONDICIONAMENTO 
TRATAMENTO /  

DESTINAÇÃO 

Banheiros 
Resíduos 
sólidos sa-

nitários 

Classe II 
A 

Sacos plásticos em lixeiras / 
tambores identificados 

Disposição em aterro 
sanitário 

Ambulatório / 
primeiros so-

corros 

Resíduos 
infectocon-

tagiosos 
Classe I 

Material perfurocortante em cai-
xas de papelão duplo identifica-
das; demais materiais, em sacos 

plásticos identificados 

Inativação química ou 
tratamento térmico e 
posterior envio para 

aterro industrial 

Refeitório 

Embala-
gens e res-
tos de co-

mida 

Classe II 
A 

Sacos plásticos em lixeiras / 
tambores identificados 

Disposição em aterro 
sanitário 

Resíduos 
de caixa de 

gordura 

Classe II 
A 

Coletados no momento de desti-
nação por sucção 

Tratamento biológico ou 
disposição em aterro 

sanitário 

Escritório, al-
moxarifado e 
área de convi-

vência 

Resíduos 
de papel 

Classe II 
B 

Sacos plásticos em lixeiras / 
tambores identificados 

Reciclagem ou disposi-
ção em aterro sanitário 

Resíduos 
de plástico 

Classe II 
B 

Sacos plásticos em lixeiras / 
tambores identificados 

Reciclagem ou disposi-
ção em aterro sanitário 

Resíduos 
metálicos 

Classe II 
B 

Sacos plásticos em lixeiras / 
tambores identificados 

Reciclagem ou disposi-
ção em aterro sanitário 

Lâmpadas Classe I 
Sacos plásticos em lixeiras/tam-

bores identificados 
Devolução ao fabricante 

(logística reversa)  

Resíduos 
de varrição 

Classe II 
B 

Sacos plásticos em lixeiras / 
tambores identificados 

Disposição em aterro 
sanitário 

Resíduos 
gerais não 
recicláveis 

Classe II 
A 

Sacos plásticos em lixeiras / 
tambores identificados 

Disposição em aterro 
sanitário 

Oficina mecâ-
nica 

Resíduos 
de óleos e 

graxas 
Classe I Tambores identificados 

Recuperação e rerrefino 
(fração aquosa <20%); 

Inativação ou disposi-
ção em aterro Classe I 
(fração aquosa >20%) 

Pilhas e ba-
terias usa-

das 
Classe I Caixas de madeira identificadas 

Inativação, disposição 
em aterro Classe I ou 

logística reversa 

Metais no-
bres e su-

catas metá-
licas 

Classe II 
B 

Sacos plásticos, tambores, con-
têineres ou baias identificadas 

Reciclagem 

Latas va-
zias de tin-
tas e sol-

ventes 

Classe I Tambores identificados 
Inativação, disposição 
em aterro Classe I ou 

logística reversa 

Estopas su-
jas de óleos 
e solventes 

Classe I 
Sacos plásticos/tambores identi-

ficados 

Co-processamento, ina-
tivação ou disposição 

em aterro Classe I 

Supressão ve-
getal 

Resíduos 
florestais 

Classe II 
B 

Enleiramento nas esplanadas 
(área a ser suprimida) com iden-

tificação 

Enterrio ou disposição 
na área a ser restau-

rada 

Recuperação 
de áreas de-

gradadas 

Embala-
gens de fi-
tossanitá-

rios 

Classe I Tambores identificados 
Devolução ao fabricante 

(logística reversa) 
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Os resíduos florestais, resultantes das atividades de supressão vegetal serão 

relativamente expressivos. Porém, cabe ressaltar que, como demonstrado no PRAD da 

PCH São João II, boa parte do material gerado durante o processo de derrubada das 

árvores (folhas e galhadas), será utilizado para a recomposição da área de APP à margem 

do futuro reservatório. Busca-se, para o restante, soluções comerciais viáveis, como o 

beneficiamento para produção de cavacos de madeira, por exemplo. 

Quanto aos resíduos passivos de reutilização, o seu reaproveitamento e o 

encaminhamento destes para reciclagem, devem ser tomados como premissa (conside-

rando viabilidade técnica e econômica destas ações). Por meio da correta gestão de re-

síduos sólidos e do seu correto manejo no canteiro de obras, será possível a identificação 

de materiais reutilizáveis, que gerarão economia tanto por dispensarem a compra de no-

vos materiais como por evitar sua identificação como resíduo e gerar custo de destinação. 

Ainda, a logística reversa deverá ser estimulada, mesmo para aqueles mate-

riais cuja obrigatoriedade deste processo não seja regulamentada. 

A princípio, pode-se citar como alternativas para destinação final: o envio do 

material para aterro particular, implantação de aterro no canteiro de obras (mediante es-

tudos e autorizações pertinentes) ou parceria conjunta mediante levantamentos junto à 

prefeitura de Prudentópolis e órgão ambiental licenciador. 

Por fim, conforme os princípios constitucionais do direito ambiental, em espe-

cial o do poluidor-pagador e o da responsabilidade, o gerador da poluição (ou dos resí-

duos, neste caso) tem corresponsabilidade por toda sua vida útil. Desta forma, a destina-

ção dos resíduos gerados deverá ser formalizada, registrada e devidamente acompa-

nhada, qualquer que seja o método de destino. 

Além dos resíduos gerados, respectivas destinações e transportes, o pro-

grama também visa a orientação e instrução da mão de obra quanto aos assuntos aqui 

descritos. Desta forma, serão elaborados treinamentos acerca dos cuidados necessários 

com as diferentes tipologias de resíduos, bem como sobre a necessidade do correto ar-

mazenamento, manejo e destinação dos mesmo para o bom funcionamento das frentes 

de trabalho da PCH São João II. 

5.7.1.3.2 Efluentes 

Na implantação da PCH São João II, quanto à geração de efluentes líquidos, 

haverá geração de esgoto sanitário, líquidos oleosos e efluentes industriais, além da cap-

tação de águas pluviais através de sistemas de drenagem do canteiro de obras. O mau 

planejamento, manejo e gerenciamento destes pode levar a contaminações em solo, 

águas subterrâneas e/ou águas superficiais na região do empreendimento, como o rio 

São João. 

Visto que a mão de obra da PCH São João II não será disposta em alojamen-

tos dentro do canteiro de obra, ocasionando na geração de esgoto durante o dia apenas, 

e contando com um efetivo máximo de 150 pessoas, será proposto o aluguel de banheiros 
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químicos para o uso dos trabalhadores, sendo esvaziados/trocados, conforme a necessi-

dade, por empresa capacitada. Caso se confirme in loco a demanda por sistema comple-

mentar para o tratamento de esgotos, alternativas simplificadas serão estudadas e im-

plantadas no canteiro de obra. 

Os efluentes gerados pelos refeitórios passarão por tratamento simplificado a 

ser definido conforme a necessidade, como caixas de gordura e sumidouro. 

Para as frentes de trabalho descentralizadas (como as da supressão vegetal, 

por exemplo), os banheiros serão químicos e os efluentes poderão ser recolhidos por 

empresas terceirizadas com a devida habilitação legal e processos adequados para a 

destinação final de tais efluentes sanitários, ou poderão passar por processo de trata-

mento em caixas de gordura e fossas sépticas com sumidouro em casos de utilização de 

banheiros já existentes. 

Algumas atividades industriais geram efluentes oleosos, como oficinas, lava-

gem de veículos, etc. Estas áreas deverão, portanto, ser impermeáveis e contar com um 

sistema de coleta dos efluentes, que serão direcionados a um separador água-óleo. Este 

é um equipamento que não depende apenas da ação da gravidade. Por diferença de 

densidade, óleo e água formam uma mistura heterogênea onde o óleo permanece na 

faixa superior e a água na inferior. O óleo acumulado na superfície deverá ser coletado e 

armazenado para rerrefino. 

Além dos efluentes gerados durante a implantação e operação do empreen-

dimento, serão fornecidos aos trabalhadores, treinamentos e instruções a respeito dos 

efluentes resultantes, bem como do Modus operandi durante os trabalhos de lavagem de 

veículos ou possíveis situações de emergência com o vazamento de quaisquer resíduos 

líquidos. 

Atenção especial será dada à disposição adequada dos efluentes tratados, 

observando-se a necessidade de obtenção de outorga autorizando o lançamento dos 

mesmos. Basear-se-á na Resolução CONAMA n° 430 de 2011, que dispõe sobre a clas-

sificação dos corpos de água e seu enquadramento, bem como estabelece as condições 

e padrões de qualidade para o lançamento de efluentes. Para tal controle, faz-se neces-

sário monitoramento dos efluentes, descrito no Subprograma de Monitoramento e Con-

trole de Qualidade da Água. 

 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade sobre o desenvolvimento do PGRS baseado nos dados 

qualitativos e quantitativos de geração de resíduos será da diretoria técnica do empreen-

dimento. Esta atividade será realizada em conjunto com a construtora responsável, que 

fornecerá tais dados, subsidiando o desenvolvimento do plano. 

A implantação dos equipamentos e ações necessários à execução do geren-

ciamento de resíduos sólidos PCH São João II ficará ao encargo da construtora respon-

sável. A avaliação de resultados e proposição de quaisquer alterações e soluções que se 

façam necessárias será realizada pela diretoria técnica do empreendimento. O transporte 
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de resíduos deverá ser realizado por empresa qualificada para tal serviço, que será esco-

lhida criteriosamente pela diretoria técnica, junto ao empreendedor. 

Ressalta-se que o correto funcionamento do PGRS depende do comprometi-

mento de todos os funcionários envolvidos no dia a dia do empreendimento, não apenas 

das ações da construtora ou da diretoria técnica da PCH São João II. 

 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

As relações entre a gestão de resíduos sólidos e outros programas do RDPA 

estão descritas na Tabela 5-10. 

Tabela 5-13: Interfaces entre o Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos e outros progra-
mas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão So-
cioambiental 

Este programa realiza todo o controle socioambiental do empreendimento. 

Programa de Controle, 
Responsabilidade e Edu-

cação 

A comunicação, especialmente visual, que faz parte do escopo do pro-
grama, é uma ferramenta essencial para execução do PGRS. Além disso, o 

viés educativo deste programa paira sobre a conscientização acerca do 
destinamento correto de resíduos. 

Programa de Mobilização 
da Mão de Obra 

O sucesso da execução do PGRS depende da participação de todos os fun-
cionários envolvidos com o empreendimento, especialmente daqueles liga-

dos ao dia a dia da obra.  

Programa de Monitora-
mento e Controle Limno-

lógico 

O não cumprimento das premissas do PGRS pode levar a um desequilíbrio 
ambiental – observado, inclusive, no âmbito aquático. 

Plano Ambiental de Con-
trole e Uso do Entorno do 

Reservatório Artificial 

A poluição associada à falta de gerenciamento de resíduos pode inviabilizar 
determinados usos das águas do. 

Programa de Limpeza das 
Áreas de Intervenção 

Este programa acarretará na geração de resíduos florestais que também 
deverão ser gerenciados pelo subprograma aqui detalhado. 

Programa de Recupera-
ção de Áreas Degradadas 

Reconhecido o possível uso de fitossanitários, a destinação das embala-
gens destes produtos, assim como de outros resíduos, deve ser gerida pelo 

PGRS. 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas relacionadas a este subprograma dividem-se entre o desenvol-

vimento do plano e a execução deste, propriamente dita. De acordo com cotações reali-

zadas, o desenvolvimento do PGRS apresenta estimativa financeira de R$ 2.000,00. 

Os custos com a execução do subprograma envolvem algumas atividades que 

já são previstas nos escopos de outros programas, como sinalização/comunicação (Pro-

grama de Controle, Responsabilidade e Educação Socioambiental), treinamento (Pro-

grama de Mobilização da Mão de Obra) etc. 
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Outras atividades, como transporte e destinação dos resíduos, dependem di-

retamente da indicação qualitativa e quantitativa dos mesmos, de forma que a antecipa-

ção de tais custos é inviável por ora. 

 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

O gerenciamento de resíduos é dinâmico e deve estar em processo de avali-

ação e proposição de aperfeiçoamentos contínuos para buscar os melhores resultados 

possíveis. 

O plano aqui detalhado é baseado nas previsões para geração de resíduos. 

A partir do momento em que estes resíduos passem a ser gerados, dados de quantifica-

ção e qualificação deverão ser compilados, subsidiando análises e recomendações de 

manejo dos resíduos e melhorias no processo que se façam necessárias, aprimorando o 

sistema de forma contínua. 

A partir do início das atividades, relatórios internos mensais deverão ser ge-

rados a partir do registro das ações realizadas, da caracterização dos resíduos produzidos 

e de todo o manejo relativo. Semestralmente, compilação de tais dados deverá gerar re-

latório de acompanhamento parcial a ser enviado ao IAP. Destaca-se, neste ponto, que 

os dois subprogramas integrantes do Programa de Gerenciamento de Resíduos subsidi-

arão este relatório com seus dados. Ou seja, apenas um relatório de gerenciamento de 

resíduos (sólidos e de construção civil) deve ser entregue semestralmente ao IAP. 

Ao final da implantação deverão ser gerados relatórios dos resultados do ge-

renciamento de resíduos (global), em periodicidade condizente com a Licença Ambiental 

de Operação (LO) contendo dados qualitativos e quantitativos dos resíduos gerados de 

forma a se fazer um levantamento capaz de caracterizar, do ponto de vista dos resíduos 

sólidos e líquidos, a etapa de instalação do empreendimento. Também serão adicionados 

informações e registros acerca da logística de transporte e destinação dos mesmos, bem 

como detalhadas as ações geradoras de resíduos, que perdurarão para além da obra.  
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 CRONOGRAMA 

 

  

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

      Enchimento do reservatório

TRIMESTRE

OBRA OPERAÇÃOSUBPROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)
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5.7.2 SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRU-

ÇÃO CIVIL (PGRCC) 

 INTRODUÇÃO 

A construção civil constitui uma fonte de origem de resíduos prevista na clas-

sificação dos resíduos sólidos pela Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2012, que 

estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por ser uma fonte de resíduos com 

características diferenciadas (que exige cuidados específicos), outras legislações nor-

teiam os estudos acerca deste tema. 

Dentre estes instrumentos legais, destaca-se a Resolução nº 307, de 05 de 

julho de 2002, do CONAMA (e todas as suas alterações subsequentes), que “estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil”. 

A geração excessiva e a destinação incorreta de resíduos desta natureza po-

dem acarretar desequilíbrios ambientais e degradação da qualidade do meio. Na implan-

tação da PCH São João II, o maior volume de resíduos gerados será desta natureza. Este 

subprograma, também denominado Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção 

Civil (PGRCC), se constitui em diretrizes de gestão de resíduos que resultem das ativida-

des de escavação, preparação do terreno, concretagem e demais obras civis de maneira 

geral. 

 OBJETIVOS 

5.7.2.2.1 OBJETIVO GERAL 

Minimizar a geração de resíduos de construção civil, além de propor diretrizes 

para manejo e gerenciamento seguro destes, a fim de garantir manutenção da qualidade 

ambiental do empreendimento, proteção da mão de obra e dos recursos naturais e a pre-

servação da saúde pública nas frentes de trabalho para a concepção da PCH São João 

II. 

5.7.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar e quantificar os resíduos de construção civil gerados pela im-

plantação PCH São João II; 

 Classificar os resíduos de acordo com as normas legais aplicáveis (Re-

solução CONAMA nº 307/2002 e ABNT NBR 10.004:2004); 

 Propor diretrizes e rotinas claras para coleta, separação, acondiciona-

mento, armazenamento temporário, transporte e destinação dos resí-

duos gerados; 



 

Hidrelétrica São João II SPE Ltda. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 

Hidrelétrica São João II SPE Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-115 

 

 Assegurar destinação final e tratamento dos resíduos gerados compatí-

veis com a demanda e a tecnologia disponível, priorizando reutilização, 

reaproveitamento e reciclagem; 

 Estimular a logística reversa; 

 Garantir “implantação limpa” do empreendimento. 

 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

Baseado na Resolução nº 307/2002 do CONAMA (e em suas alterações da-

das em outras Resoluções relacionadas), os resíduos da construção civil podem ser agru-

pados em quatro classes, conforme disposto a seguir: 

 Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, carac-

terísticos de construção civil (concreto, argamassa etc.); 

 Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações, de caráter mais 

comum e urbano (papel, plástico, metal etc.); 

 Classe C: resíduos sem tecnologia ou aplicação economicamente viável 

de reciclagem ou recuperação (gesso, por exemplo); 

 Classe D: resíduos perigosos pela classificação da Norma ABNT NBR 

10.004:2004 (óleos, graxas, combustíveis, tintas, solventes, aditivos 

para concreto etc.). 

Os resíduos que serão destinados aos bota-foras são aqueles referentes às 

escavações em solo e em leito rochoso, conforme preconiza o Art. 4º da Resolução nº 

307/2002 do CONAMA. Os volumes previstos nestas escavações são de 13.500 m³ de 

solo e 32.000 m³ de rocha. Os resíduos deverão ser dispostos em camadas compactadas 

com o próprio equipamento de transporte. São previstas duas áreas de bota fora, sendo 

uma próxima à barragem e outra perto da casa de força. A área próxima à barragem tem 

dimensões previstas de 6.000 m², enquanto aquela próxima à casa de força está proje-

tada com cerca de 1.200 m². Destaca-se que as áreas destinadas para tal já são antropi-

zadas e que serão recuperadas (constando no escopo do PRAD) após a obra. 

Na referida resolução, tem-se que os resíduos da construção civil (RCC) não 

poderão ser dispostos nessas áreas, assim como também não devem ser destinados a 

aterros de resíduos domiciliares/comuns. As destinações previstas pela legislação são, 

para cada classe de RCC: 

 Classe A: reutilizados, reciclados da forma de agregados ou encaminha-

dos a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos 

futuros; 

 Classe B: reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armaze-

namento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza-

ção ou reciclagem futura; 

 Classe C: armazenados, transportados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas; 
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 Classe D: armazenados, transportados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 

A Tabela 5-14 a seguir apresenta um inventário inicial dos principais resíduos 

previstos a serem gerados pela implantação da PCH São João II, com sugestões de acon-

dicionamento temporário e destinação final para os mesmos. Cabe ressaltar que apenas 

a partir do início das obras dados qualitativos e quantitativos de RCC gerados poderão 

ser compilados. Além disso, os dados aqui dispostos são passíveis de mudança, visto 

que a execução do programa faz parte do escopo da empreiteira que será contratada para 

a obra, que pode possuir uma dinâmica de trabalho divergente da aqui proposta. 

Tabela 5-14: Levantamento dos principais resíduos de construção civil da PCH. 

TIPO DE RESÍDUO 
ACONDICIONAMENTO 

TEMPORÁRIO 
DESTINAÇÃO FINAL 

Solos e rochas (escavações) - Bota-fora 

Blocos de concreto e argamassas (en-
tulhos de construção) 

Caçambas identificadas 
Aterro Classe A ou reutiliza-
ção/reciclagem 

Plástico (embalagens, aparas de tubu-
lação etc.) 

Tambores identificados em local 
coberto 

Envio para reciclagem ou 
aterro sanitário 

Papelão (sacos e embalagens de insu-
mos) 

Tambores identificados ou far-
dos em local coberto 

Envio para reciclagem ou 
aterro sanitário 

Metal (ferro, aço, fiação etc.) 
Tambores identificados em local 
coberto 

Envio para reciclagem ou 
aterro sanitário 

Resíduos perigosos (embalagens e 
restos de tintas e óleos, estopas usa-
das, entre outros) 

Tambores/caçambas identifica-
dos em local coberto e imperme-
abilizado 

Logística reversa (quando ca-
bível) ou envio para aterro 
Classe I 

Uniformes, botas, panos (não contami-
nados com produtos químicos) 

Tambores/caçambas identifica-
dos em local coberto 

Envio para aterro sanitário 

 

Os efluentes líquidos merecem ressalvas neste ponto. A geração dos mesmos 

ocorre na central de concreto e na lavagem de agregados e da betoneira. Assim, são 

esperados altos teores de sólidos em suspensão, sendo que o encaminhamento para um 

sistema de decantação se faz necessário, a fim de que a água decante (e possa ser reu-

tilizada) e os sólidos sedimentem. Este material sedimentado pode ser considerado como 

resíduo inerte (Classe II-b), pela norma ANBT NBR 10.004:2004. Este sistema de decan-

tação deve estar centralizado junto aos demais tratamentos previstos. 

O detalhamento das ações relativas a efluentes está centralizado no Subpro-

grama de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) possuem prazos de validade 

que devem ser respeitados. Mesmo antes destes prazos, estes objetos podem sofrer ava-

rias, devendo ser trocados para garantir a segurança dos trabalhadores. O descarte dos 

EPIs deve ser realizado de acordo com o material constituinte do mesmo e do tipo de 

contaminação relativo ao seu uso. Os EPIs que não possam ser higienizados para reuti-

lização/reciclagem por terem contato com materiais perigosos devem ser armazenados 

em tambores específicos para esta classe de resíduos (Classe I). Aqueles EPIs que não 

estejam contaminados, mas que não sejam passíveis de reuso, devem ser descartados 

no lixo comum de acordo com o tipo de material e enviados para reciclagem ou para aterro 
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sanitário. Por fim, os materiais de proteção que puderem ser higienizados e reutilizados, 

assim deverá se proceder. 

O transporte dos resíduos é regulamentado pela Norma ABNT NBR 

13:221:2003. Especificamente para os resíduos perigosos, o transporte deverá ser reali-

zado segundo a Portaria nº 204 de 1997 do Ministério dos Transportes e o Decreto 96.044 

de 1988. 

As atividades que envolvem logística de resíduos desde seus locais de arma-

zenamento temporário até sua destinação final deverão ser executadas por empresas que 

possuam licenças e capacidade para tal atividade, além de equipamentos adequados 

para a logística das mais diversas tipologias residuais. 

Por fim, destaca-se que as opções de reutilização e reciclagem dos resíduos 

gerados devem ser consideradas e buscadas antes da destinação final dos mesmos em 

aterros, visto que, além de recomendado pelos instrumentos legais vigentes, esta é a 

melhor opção para uma gestão sustentável de resíduos. Para os resíduos de construção 

civil esta alternativa tem valorosa importância, visto que o consumo destes insumos pos-

sui valor considerável no montante dos custos. Portanto, quanto maior a reutilização e 

reciclagem dos resíduos no processo, mais eficiente ele é, tanto do ponto de vista econô-

mico quanto ambiental. 

Além dos resíduos gerados e respectivas destinações, o programa também 

visa a orientação e instrução da mão de obra quanto aos assuntos aqui descritos. Desta 

forma, serão elaborados treinamentos acerca dos riscos e cuidados necessários com as 

diferentes tipologias de resíduos, bem como sobre a necessidade do correto armazena-

mento, gerenciamento e destinação dos mesmo para o bom funcionamento das frentes 

de trabalho da PCH São João II. 

 RESPONSABILIDADE 

A execução das ações aqui previstas será de responsabilidade da empreiteira 

contratada para obra. No entanto, tal gerenciamento deverá ser realizado sob tutela da 

diretoria técnica do empreendimento, para garantir a integração entre este e os demais 

programas e ações a serem planejadas e implantadas. 

Algumas atividades necessárias à execução ótima deste subprograma estão 

relacionadas a outros programas/subprogramas, como treinamento e comunicação da 

mão de obra necessária. Desta forma, visto se tratarem de atividades sinérgicas entre os 

programas, suas responsabilidades serão compartilhadas. 

A sinergia entre este subprograma e o anterior (PGRS) é indubitável, de forma 

que muitas atividades relacionadas a um estarão diretamente relacionadas ao outro, tais 

como treinamento, comunicação etc. 

Mais uma vez destaca-se que os resultados do PGRCC estão diretamente 

relacionados à colaboração de todos os envolvidos na obra da PCH São João II, visto que 

o dia a dia do manejo de resíduos será de responsabilidade de todos. 
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 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

A conexão entre as ações decorrentes dentre programa com outros progra-

mas socioambientais deste RDPA estão descritas a seguir (Tabela 5-15). 

Tabela 5-15: Interfaces entre o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos de Construção Ci-
vil e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Soci-
oambiental 

Este é o programa responsável pelo controle socioambiental do empreendi-
mento. 

Programa de Controle, 
Responsabilidade e Edu-

cação Socioambiental 

Um dos objetivos do programa é a implantação de uma “construção mais 
limpa”, o que condiz com os objetivos do PGRCC. Além disso, a comunica-
ção e a educação socioambiental são ferramentas importantes para o su-

cesso do PGRCC. 

Programa de Mobilização 
da Mão de Obra 

O sucesso da execução do PGRCC depende da participação de todos os 
funcionários envolvidos com o empreendimento, especialmente aqueles li-

gados ao dia a dia da obra. 

Programa de Monitora-
mento e Controle Limnoló-

gico 

Caso as premissas do PGRCC não sejam cumpridas, pode ser observada 
certa degradação ambiental, inclusive no âmbito limnológico. 

Plano Ambiental de Con-
trole e Uso do Entorno do 

Reservatório Artificial 

A poluição associada à falta de gerenciamento de resíduos da construção 
civil pode inviabilizar determinados usos das águas e do entorno do lago da 

PCH. 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos necessários para execução ótima deste subprograma serão to-

talmente provenientes dos recursos financeiros civis da PCH São João II, ficando ao en-

cargo da empreiteira a ser contratada para execução das obras. Em outras palavras, o 

orçamento das operações civis, de dimensão extremamente maior, deverá englobar este 

aqui discutido. 

Este aporte financeiro, embora seja de inviável previsão aqui, deverá ser ba-

seado em alguns fatores, como logística de transporte, volume de resíduos, possível ne-

cessidade de tratamento de resíduo, tipo e local de destinação etc. 

 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

Os dados aqui apresentados se referem a um plano geral de gerenciamento 

dos resíduos da construção civil do empreendimento. A partir do início da obra, dados 

qualitativos e quantitativos dos resíduos deverão compor um banco de informações que 

subsidiarão análises periódicas e proposição de medidas efetivas de manejo dos resí-

duos. 

Mesmo a execução do plano sendo de responsabilidade da empreiteira, rela-

tórios mensais internos de acompanhamento das ações de manejo dos resíduos de cons-

trução civil, com dados quantitativos e qualitativos do gerenciamento de resíduos, deverão 
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ser entregues à diretoria técnica do empreendimento. Semestralmente, estes dados de-

verão ser condensados em um relatório de acompanhamento parcial a ser enviado ao 

IAP. Destaca-se, neste ponto, que os dois subprogramas integrantes do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos subsidiarão este relatório com seus dados. Ou seja, apenas 

um relatório de gerenciamento de resíduos (sólidos e de construção civil) deve ser entre-

gue semestralmente ao IAP. 

Ao final da implantação a empreiteira deverá entregar à diretoria técnica do 

empreendimento um relatório consolidado com os resultados globais do gerenciamento 

de resíduos sólidos (global), contendo dados qualitativos, quantitativos, de logística e ma-

nejo dos resíduos, entre outros. Este relatório, além de ser analisado criticamente pela 

diretoria técnica do empreendimento, será posteriormente enviado para o órgão ambien-

tal.  
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5.8 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE LIMNOLÓGICO 

A água é o principal recurso ambiental utilizado na geração hidrelétrica e, con-

sequente e conceitualmente, aquele em que mais se esperam interferências de um em-

preendimento hidrelétrico como a PCH São João II. Logo, admite-se que programas so-

cioambientais de monitoramento de qualidade de águas e hidrossedimentológico são bas-

tante comuns, ou até inevitáveis, em projetos de empreendimentos hidrelétricos. 

O projeto da PCH São João II prevê arranjo derivativo, conforme abordado no 

Capítulo 4 deste RDPA em tela, de forma que, a partir da implantação do empreendi-

mento, formar-se-á, além do reservatório, um Trecho de Vazão Reduzida (TVR). Assim, 

dois ambientes com características distintas serão observados: o leito alargado do rio São 

João e o TVR. 

A montante, próximo do reservatório, está localizado o Monumento Natural 

Salto São João, que consiste em queda d’água de 84 metros de altura (Unidade de Con-

servação). Este já confere característica peculiar ao curso d’água, que conta com diversas 

quedas e corredeiras até a sua confluência com o rio dos Patos, originando o rio Ivaí. A 

queda d’água do salto São João influencia diretamente nas características das águas do 

rio, pois o turbilhonamento ocasionado pela queda possui relação direta com fatores como 

oxigenação da água, por exemplo, que faz relação com diversos outros parâmetros de 

qualidade das águas. 

No viés hidrossedimentológico, tem-se um subprograma dedicado a atender 

as exigências normativas a este respeito, esquematizando projeto de instalação de esta-

ções de monitoramento hidrométrico (pluviométrico, fluviométrico, limnimétrico e sedi-

mentométrico) no corpo hídrico. 

Em termos de qualidade das águas, o subprograma adiante pormenorizado já 

considera medidas potencialmente necessárias de controle (não somente de monitora-

mento), haja vista que a Hidrelétrica São João II reconhece a importância da manutenção 

ou do aprimoramento nos níveis de qualidade de águas na bacia hidrográfica em que o 

empreendimento é projetado. 

Assim, o Programa de Monitoramento e Controle Limnológico é desenhado 

em dois subprogramas, um sobre qualidade das águas e outro sobre hidrossedimentolo-

gia, e se justifica por propiciar o aprofundamento de conhecimento sobre a temática, em 

vias de minimizar os impactos negativos relativos à instalação e operação da PCH São 

João II. 

5.8.1 SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO 

 INTRODUÇÃO 

A hidrossedimentologia consiste no estudo da dinâmica das águas e dos se-

dimentos a ela associados. Embasado pelo diagnóstico hidrológico e sedimentológico das 

áreas de influência da PCH São João II realizados no Relatório Ambiental Simplificado 
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(RAS), este programa estabelece as diretrizes concretas para o monitoramento destes 

parâmetros, em aprofundamento dos estudos. 

A necessidade de monitoramento de tais características na área da PCH São 

João II se justifica a partir da constatação de que o desvio do rio para geração de energia 

elétrica dá origem a novos ambientes, onde as vazões e velocidades de escoamento, 

tanto de fluidos quanto de sólidos, se alterarão. Tais alterações esperadas, especialmente 

no TVR, justificam a existência das medidas aqui descritas. 

Instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas são atividades 

regulamentadas pela Resolução Conjunta ANEEL/ANA nº 03/2010. Nesta, é estabelecido 

o número mínimo de estações de monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico 

e sedimentométrico para empreendimentos hidrelétricos, considerando suas áreas de 

drenagem incrementais. 

Cumprindo com tal protocolo, em fevereiro de 2017 foi enviado à ANA pro-

posta de implantação de rede de monitoramento hidrométrico, que foi aprovada com re-

dução de escopo proposto, conforme consta no Ofício nº 177/2017/SGH-ANA, referente 

ao Documento nº 00000.017204/2017-36. Portanto, destaca-se que a proposta aqui apre-

sentada já obteve aprovação do órgão responsável. Este documento se encontra no 

ANEXO D deste RDPA. 

 OBJETIVOS 

5.8.1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Monitorar as condições hidrossedimentológicas da região de implantação da 

PCH São João II, no reservatório e no trecho de vazão reduzida – TVR (jusante da barra-

gem e montante da casa de força). 

5.8.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propor instalação de estações hidrométricas conforme orientação da 

Resolução Conjunta ANEEL/ANA 03/2010; 

 Acompanhar as variações espaciais e temporais de vazões de descarga 

sólida e líquida afluentes e defluentes da região de implantação da PCH 

São João II; 

 Registrar os níveis d’água no reservatório e trecho de vazão reduzida 

da PCH São João II; 

 Incrementar as informações hidrométricas disponíveis acerca dos recur-

sos hídricos, especialmente sobre o rio São João; 

 Subsidiar avaliação das condições hidrossedimentológicas de ocorrên-

cia no reservatório e TVR, contribuindo para o gerenciamento ambiental 

da bacia, assim como para o planejamento de usos múltiplos das águas. 
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 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

A PCH São João II trata-se do único empreendimento hidrelétrico inventariado 

e aprovado para a bacia hidrográfica, e, por isso, sua área de drenagem incremental é a 

mesma de sua própria área de drenagem, igual a 638,6 km². Tal parâmetro é base para 

quantificação de estações de monitoramento necessárias. 

Assim, de acordo com as classificações estabelecidas na Resolução Conjunta 

ANEEL/ANA 03/2010, seriam necessárias 9 estações no entorno da PCH São João II: 3 

pluviométricas, 1 limnimétrica, 3 fluviométricas e 2 sedimentométricas.  

O monitoramento pluviométrico visa a aferição de informações de precipita-

ção, enquanto o limnimétrico tem por objetivo a coleta de dados de nível d’água (do re-

servatório, neste contexto). Já o monitoramento fluviométrico oferece resultados de nível 

d’água (do rio) e de vazão (descarga líquida), atualizando a curva de descarga. Por fim, 

o monitoramento sedimentométrico busca levantar dados de sedimentos em suspensão 

e de fundo, a fim de determinar a descarga sólida total. 

Baseado na Resolução Conjunta supracitada, o Ofício nº 02/SJII/2017 foi en-

viado à ANA contendo proposta de monitoramento. A única alteração na proposta em 

relação ao escopo da legislação balizadora é que a proposta contemplava apenas 2 es-

tações fluviométricas, não 3, em função das poucas contribuições afluentes no trecho 

hídrico de interesse. Em resposta, a ANA enviou o Parecer Técnico de nº 168/2017/SGH, 

documento que apresenta análise da proposta enviada pela Hidrelétrica São João II. 

Em juízo da proposta, a ANA indicou redução de escopo de monitoramento, 

por avaliar que as informações a serem coletadas podem ser duplicadas face à insignifi-

cância nas áreas de contribuição de cada estação. Assim, foi requerida instalação das 

seguintes estações hidrométricas (Tabela 5-16), além da estação limnimétrica localizada 

junto ao barramento. 

Tabela 5-16: Estações hidrométricas necessárias para a PCH São João II. 

TIPO DE MONITORAMENTO NÚMERO DE ESTAÇÕES 

Pluviométrico 3 

Limnimétrico 1 

Fluviométrico 3 

Sedimentométrica 2 

 

As estações de monitoramento pluviométrico, limnimétrico e fluviométrico se-

rão automatizadas e telemetrizadas, sendo que as informações dos parâmetros deverão 

ser registradas em intervalos horários e, com esta mesma periodicidade, ser disponibili-

zadas à ANA. 

Na estação sedimentométrica o monitoramento deve ocorrer quatro vezes por 

ano, simultaneamente às medições fluviométricas (descarga líquida), a fim de definir e 

atualizar as curvas de descarga líquida e sólida. 
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Os parâmetros a serem avaliados nas campanhas de monitoramento sedi-

mentométrico, baseando-se na Resolução Conjunta ANA/ANEEL 03/2010, são: 

 Concentração de sólidos suspensos (filtração e peneiramento); 

 Análise granulométrica de sedimentos em suspensão (tubo remoção 

pela base, pipetagem e peneiramento); 

 Granulometria (fração fina e grossa); 

 Concentração e distribuição de areia; 

 Granulometria do sedimento de leito (peneiramento e pipetagem). 

Destaca-se, ainda, que o prazo para início da operação dos pontos de moni-

toramento em cada estação hidrométrica deve se dar conforme observado na Tabela 

5-17, baseando-se nas determinações da mesma referência normativa. 

Tabela 5-17: Prazos para início da operação das estações hidrométricas. 

TIPO DE MONITORAMENTO PRAZO PARA INÍCIO DA OPERAÇÃO 

Pluviométrico Até 180 dias após início das obras 

Limnimétrico Até 30 dias antes do enchimento do reservatório 

Fluviométrico Até 180 dias após início das obras 

Sedimentométrico Até 180 dias após início das obras 

 

A Hidrelétrica São João II enviou proposta de pontos e a ANA, em sua análise 

previamente citada, apresentou duas outras opções de ponto único para instalação de 

estação hidrométrica (para monitoramento fluviométrico, pluviométrico e sedimentomé-

trico). A estação limnimétrica junto ao barramento foi proposta e aprovada sem ressalvas. 

Apresenta-se, na Figura 5-14, as duas opções indicadas por este órgão para 

localização única das demais estações, além das duas opções de pontos enviadas na 

proposta para a ANA (a título de informação, visto que estes pontos não serão utilizados). 

Ressalta-se que apenas uma deverá ser escolhida após análise pertinente a ser reali-

zada. A nomenclatura apresentada já é aquela aprovada pela ANA, sendo que apenas os 

códigos destas serão determinados posteriormente pelo órgão, adequando-se à nomen-

clatura já utilizada. 
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Figura 5-14: Projeção dos pontos de monitoramento hidrométricos propostos. 

 

Obs.: Apenas um ponto sugerido pela ANA será utilizado para instalação das estações fluviométrica, pluviométrica e sedi-
mentométrica. 

 

A escolha do ponto, diante das duas possibilidades apresentadas pela ANA, 

será realizada posteriormente por depender de negociações fundiárias, de incursões a 

campo para determinação de melhor acesso ao local, etc. De forma automatizada e com 

telemetrização horária operarão as estações pluviométricas, fluviométricas e limnimétrica. 

Com frequência trimestral, serão realizadas simultaneamente medições de 

descarga sólida (na estação sedimentológica) e líquida (na estação fluviométrica), além 

de coletas e análises de qualidade da água. Estas têm por objetivo definir e atualizar as 

curvas de descarga líquida e sólida. 

Tendo em vista o tempo de obra planejado, são previstas 5 campanhas de 

monitoramento fluviométrico e sedimentométrico para atualização das curvas de des-

carga sólida. 

A descarga líquida deverá ser aferida, preferencialmente, com medidores 

acústicos de efeito doppler (ADCP, do inglês Acoustic Doppler Current Profiler). Uma al-
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ternativa ao ADCP é o molinete hidrométrico de eixo horizontal, sendo aplicado de ma-

neira detalhada, de acordo com as normas do DNAEE (Departamento Nacional de Águas 

e Energia Elétrica). 

As medições de descarga sólida determinarão concentração instantânea e 

descarga de sedimentos, além da concentração de sedimentos em suspensão em 

toda a seção transversal. Análises laboratoriais sedimentológicas também serão rea-

lizadas, a fim de monitoramento da qualidade da água. 

A fim de monitorar as estações, um hidrometrista as observará mensal-

mente, verificando integridade, higiene, condições de acesso, verticalidade da régua, 

legibilidade das escalas, facilidade de leitura, etc. Quando forem observadas altera-

ções nas condições das estações que prejudiquem a operação das mesas, a reinsta-

lação deverá ser executada. Todas as informações da inspeção deverão ser registra-

das, indicando as condições da estação quando da visita, além de providências exe-

cutadas ou necessárias. 

 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade técnica sobre as atividades de monitoramento e controle 

hidrossedimentológico é da diretoria técnica do empreendimento, composta pela empresa 

e pelos profissionais envolvidos nos estudos da PCH São João II desde sua concepção. 

No entanto, destaca-se que equipes formadas por técnicos especializados em 

hidrometria serão estruturadas a fim de executar os serviços de campo (instalação, ope-

ração e monitoramento/manutenção das estações). 

A importância do tema referido neste programa, uma vez que envolve os re-

cursos hídricos da região – tratados com rigor desde o início dos estudos da PCH, requer 

acompanhamento próximo da diretoria técnica do empreendimento, em caráter de apoio, 

controle e tomada de decisões. 

Fica ainda, a cargo da diretoria técnica da Hidrelétrica São João II, a respon-

sabilidade primária, sobre este subprograma, pela tomada de decisões, assim como sobre 

as implicações destas no ambiente. 

 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Tabela 5-18: Interfaces entre o Subprograma de Monitoramento Hidrossedimentológico e outros 
programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socioambi-
ental 

Como este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do 
empreendimento, os dois programas estão intrinsecamente ligados 

Programa de Controle, Respon-
sabilidade e Educação Socioam-

biental 

Visto que aspectos como erosão, também (mas não somente) con-
trolados por tal programa, podem alterar significativamente a sedi-

mentologia do lago, o pleno funcionamento dos programas está rela-
cionado. Além disso, ações educativas em relação aos corpos hídri-

cos auxiliam na manutenção da qualidade destes. 
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Programa de Mobilização da Mão 
de Obra 

No período relativo às obras da PCH há maior probabilidade de 
ocorrência de despejos de resíduos indevidos no corpo hídrico, quer 
seja através de eventualidades, quer seja por má instrução dos tra-

balhadores. 

Programa de Gerenciamento de 
Resíduos 

A destinação incorreta de resíduos, sejam eles sólidos ou de cons-
trução civil, pode alterar a dinâmica hidrossedimentológica do corpo 

receptor de tal carga poluidora. 

Plano Ambiental de Conservação 
e Uso do Entorno do Reservató-

rio 

A manutenção da dinâmica hidrossedimentológica é premissa bá-
sica para que alguns dos usos múltiplos possíveis para águas de re-

servatórios artificiais sejam aplicáveis. 

Programa de Limpeza das Áreas 
de Intervenção 

A degradação de material florestal alagado no corpo hídrico potenci-
almente acarreta em diversos problemas de qualidade da água, 

como o aumento do material sedimentável. 

Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas 

A recuperação e manutenção da faixa marginal de vegetação, assim 
como a recuperação do solo no canteiro, evitam, entre outras fun-

ções ecológicas, o assoreamento do corpo hídrico, justificando a re-
lação entre os programas. 

Programa de Monitoramento da 
Flora 

A vegetação marginal atua como um filtro para os corpos hídricos. 
Monitorar as condições de desenvolvimento das áreas de recupera-
ção e garantir que novas áreas não sejam desmatadas acarretam na 

manutenção desta “barreira” natural. 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

Os dispêndios esperados para este subprograma são aqueles relativos à ins-

talação e operação das estações hidrométricas. Posto isto, destaca-se que aquelas esta-

ções que devem ser automatizadas e telemetrizadas (1 fluviométricas, 1 pluviométricas e 

1 limnimétrica) terão seus custos mais significativos relacionados à instalação, visto que 

as operações destas serão automáticas. 

Assim, em cotação realizada recentemente, tem-se que o valor estimado re-

querido para instalação de todas as estações hidrométricas necessárias (conforme des-

crito neste subprograma) é de R$ 80.000,00. 

Já a realização das campanhas de monitoramento fluviométrico e sedimento-

métrico para atualização das curvas de descarga líquida e sólida, considerando, ainda, 

os demais parâmetros sedimentológicos a serem monitorados demandarão o investi-

mento de R$ 6.000,00 por ano. 

 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

Sabendo-se que a instalação e operação das estações de monitoramento aqui 

propostas deve iniciar em período anterior ao enchimento do reservatório (e operação da 

PCH), nesta mesma temporalidade o acompanhamento dos resultados deve começar. 

No contexto deste subprograma, os dados coletados serão monitorados a fim 

de avaliar e acompanhar o processo de assoreamento do corpo hídrico, através de aná-

lise e atualização constante da curva cota-área-volume. 
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Acerca da instalação das estações de monitoramento, será gerado um Rela-

tório de Instalação, conforme modelo indicado pela ANA, que será encaminhado a esta 

instituição, assim como ao IAP. 

Os dados provenientes das estações automatizadas e telemetrizadas (pluvio-

métricas, fluviométricas e limnimétrica) serão gerados em periodicidade horária. Já os 

dados de descarga sólida e líquida serão gerados trimestralmente. Assim, relatórios tri-

mestrais (parciais) serão gerados com os dados destas medições. Ao final de cada ano 

de monitoramento será realizado um relatório final, contendo análises conclusivas acerca 

do monitoramento realizado naquele período. 
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 CRONOGRAMA 

 

 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

      Enchimento do reservatório

Planejamento

Elaboração do plano

Instalação da infraestrutura necessária

Execução do plano

RELATÓRIO

MÊS TRIMESTRE

OBRA OPERAÇÃO

ATIVIDADES

SUBPROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL (PGRCC)



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-130 

 

5.8.2 SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE 

DA ÁGUA 

 INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal n 9.433/1997) traz fun-

damentos para gerenciamento dos recursos hídricos, sendo que uma das diretrizes res-

salta que a gestão não deve dissociar quantidade de qualidade de águas. Soma-se, como 

diretriz, a integração entre gestão ambiental e gestão de recursos hídricos – ponto funda-

mental do presente subprograma. 

O uso hídrico para produção elétrica é um potencial deteriorador de qualidade 

de águas, especialmente associado a formação do reservatório (transformação de ambi-

ente lótico para lêntico), de forma que o monitoramento/controle deste recurso se torna 

indispensável à adequada gestão ambiental do empreendimento. 

Nos estudos de diagnóstico realizados para a PCH São João II avaliou-se o 

rio São João a partir da Portaria SUREHMA nº 019/1992 e a partir de análises primárias 

de qualidade das águas na região de implantação da PCH. 

A partir da Portaria SUREHMA, o rio São João é enquadrado como Classe II. 

Salienta-se que esta classificação não é um indicativo atual da faixa de valores de todos 

os parâmetros de qualidade das águas do rio São João, mas sim um balizador de limite 

de manutenção do rio, de acordo com características de sua bacia hidrográfica. 

As análises primárias de qualidade da água a nível de diagnóstico foram rea-

lizadas em duas campanhas, sendo uma em outubro de 2009 e outra em janeiro de 2010, 

em uma malha de 5 pontos amostrais. Tais pontos de coleta e análise estão representa-

dos na Figura 5-15. Em cada uma das amostras coletadas foram realizadas análises dos 

principais parâmetros na determinação da qualidade das águas de uma bacia. 
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Figura 5-15: Localização dos pontos de coleta na bacia hidrográfica. 

 

 

O Índice de Qualidade da Água (IQA) foi calculado para todos os pontos, com-

binando os diversos parâmetros analisados de acordo com metodologia da Agência Na-

cional das Águas – ANA. Na primeira campanha, apresentou-se média de 62,2, com va-

lores que variaram de 57 a 69. Já na segunda campanha, a média do IQA foi de 64,6 e 

seus valores variaram de 58 a 69 (ver Tabela 5-19). Nesta faixa de valores, o IQA pode 

ser classificado como “bom” em todos os pontos, indicando corpos hídricos de boa quali-

dade, o que faz equivalência aos rios Classe II. 
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Tabela 5-19 Resultados do IQA. 

PONTO 

VALOR DO IQA 
CLASSIFICAÇÃO MÉ-

DIA 1ª Coleta (outu-
bro/2009) 

2ª Coleta (janeiro/2010) 

P 01 57 69 BOA 

P 02 60 60 BOA 

P 03 61 68 BOA 

P 04 64 58 BOA 

P 05 69 62 BOA 

MÉDIA 62,2 64,6 BOA 

 

Os parâmetros que apresentaram valores fora do limite legislado para rios 

Classe II foram DBO (Pontos 3 e 4, 1ª Coleta), Coliformes Fecais (Ponto 2 e 4, 2ª Coleta), 

Ferro (todos os pontos nas duas campanhas) e Fósforo Total (Ponto 5, 2º Coleta). Des-

taca-se que no dia da primeira amostragem as chuvas eram intensas na região, de forma 

que o aumento de alguns valores para determinados parâmetros nos pontos coletados 

nesta temporalidade era esperado, tanto pelo aumento da turbulência das águas, como 

pela lixiviação de substâncias presentes no solo da área de drenagem. 

O fósforo constitui-se como um parâmetro importante em se tratando de for-

mação de reservatórios, visto o potencial de eutrofização a este relacionado. Apenas no 

Ponto 05, na segunda coleta, foi observado valor significativo para tal parâmetro. Este 

pode ser relacionado ao uso do solo local, essencialmente agrícola, mas não constitui 

fator de preocupação por ser pontual e em região muito a montante do rio – o que indica, 

ainda, boa capacidade de autodepuração do mesmo, pois tais valores não foram obser-

vados nos demais pontos. 

Ainda em caráter introdutório, cita-se que as consultas aos usos múltiplos das 

águas da bacia hidrográfica do rio São João, através da análise das outorgas de captação 

e descarte, não indicam usos conflitantes com da instalação e operação do empreendi-

mento sobre este tema. Isto porque todas as outorgas existentes se encontram a mon-

tante do empreendimento. A grande maioria das outorgas de captação existentes são 

para usos insignificantes. Dos 5 pontos de captação significantes outorgados, apenas 1 

se encontra próximo à PCH São João II, sendo que a captação é realizada em poço (sub-

terrânea). A Figura 5-16 apresenta os pontos de usos múltiplos das águas outorgados. 
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Figura 5-16: Pontos de usos múltiplos das águas outorgados na bacia hidrográfica do rio São 
João. 

 

 

Por meio de análises de parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos da 

água, em confrontamento com dados de vazão e dados climatológicos, as condições lim-

nológicas dos corpos hídricos de interesse poderão ser traduzidas e mensuradas, subsi-

diando análises críticas e tomadas de decisão para quaisquer eventuais medidas de con-

trole que se façam, porventura, necessárias. 

 OBJETIVOS 

5.8.2.2.1 OBJETIVO GERAL 

Monitorar variáveis limnológicas físicas, químicas e microbiológicas nas águas 

do rio São João, na região da PCH São João II, em períodos antes, durante e após a 
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implantação da mesma, de modo a subsidiar a tomada de decisões e o controle já pre-

visto. 

5.8.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propor pontos de monitoramento de qualidade da água no rio São João 

na região de implantação da PCH São João II; 

 Gerar e analisar o banco de dados acerca da qualidade da água nos 

pontos monitorados – com extrapolação de resultados para toda região 

de influência do projeto; 

 Avaliar possíveis interferências na qualidade da água decorrentes da 

implantação e operação do empreendimento; 

 Propor medidas de controle limnológico cabíveis baseado em eventuais 

alterações na qualidade da água; 

 Garantir manutenção equilibrada dos ecossistemas aquáticos, possibili-

tando e viabilizando os usos múltiplos das águas; 

 Enriquecer a base de dados de qualidade das águas, subsidiando ações 

de órgãos governamentais (SANEPAR, ÁGUASPARANÁ, prefeitura 

municipal etc.). 

 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

A fim de melhor descrever os procedimentos para execução deste subpro-

grama, a metodologia foi fracionada em cinco pontos principais, sendo eles: o estabeleci-

mento da rede de monitoramento, a determinação dos parâmetros a serem monitorados, 

a frequência de monitoramento proposta, a descrição dos indicadores ambientais que se-

rão avaliados e as medidas de controle previstas. 

5.8.2.3.1 REDE AMOSTRAL DE MONITORAMENTO 

A definição da rede amostral de monitoramento de qualidade da água é o 

primeiro grande trabalho no monitoramento da qualidade da água, visto que é a partir 

deste que qualquer avaliação se faz possível. Por isto, é de suma importância buscar 

assertividade e suficiência amostral, além de distribuição que abranja todas as áreas de 

interesse do empreendimento. 

Para tanto, faz-se necessário distribuir os pontos da forma mais otimizada 

possível, englobando as seguintes regiões: montante do reservatório; o reservatório; ju-

sante do barramento (TVR); e jusante da casa de força, onde as águas do rio São João 

já terão sido restituídas. Deve-se, ainda, buscar realizar as medidas sempre no mesmo 

ponto ou o mais próximo possível. 
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De acordo com a Resolução Conjunta ANA/ANEEL 03/2010, em aproveita-

mentos com área inundada inferior a 3 km² (como o caso em tela) a instalação de esta-

ções de qualidade da água não se faz necessária. No entanto, sabendo-se da importância 

de tal tema para a PCH em tela, o monitoramento pontual da qualidade das águas se faz 

relevante. 

Propõe-se, então, a criação de uma rede de monitoramento com 4 pontos. 

Destes, apenas o Ponto 4 corresponde a um ponto amostrado no RAS, naquela ocasião 

chamado de “P01”, e é aquele localizado a jusante da casa de força, localidade onde já 

terá ocorrido a restituição das águas do rio São João. A Figura 5-17 apresenta a localiza-

ção de tais pontos e Tabela 5-20 a seguir apresenta as coordenadas dos pontos amostrais 

propostos, bem como o descritivo de suas localizações em relação ao empreendimento. 

Figura 5-17: Distribuição espacial da rede amostral de monitoramento. 
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Tabela 5-20: Localização e descrição dos pontos de monitoramento. 

PONTO COORDENADAS (UTM) DESCRIÇÃO 

Ponto 1 
499.478 m E A montante do empreendimento, a 3,6 km do início do 

lago da PCH 7.226.600 m S 

Ponto 2 
501.289 m E 

Lago da PCH 
7.228.120 m S 

Ponto 3 
501.713 m E Trecho de vazão reduzida (TVR), 1,4 km a jusante do 

barramento 7.228.850 m S 

Ponto 4 
501.254 m E 

A jusante do empreendimento, a 1 km da casa de força 
7.230.930 m S 

 

Acerca da localização dos pontos amostrais, cabem aqui algumas considera-

ções. O Ponto 1 e o Ponto 4 correspondem aos pontos propostos pela ANA para instala-

ção das estações hidrométricas e, conforme detalhado no Subprograma de Monitora-

mento Hidrossedimentológico, apenas um destes pontos será escolhido. Assim, um des-

tes pontos irá corresponder ao ponto de monitoramento Fluviométrico, Pluviométrico e 

Sedimentométrico. O Ponto 2 proposto também corresponde a um ponto lá aprovado pela 

ANA para o monitoramento Limnimétrico (PCH São João II Barramento). Tem-se, então, 

que nos dois pontos onde monitoramento hidrossedimentológico ocorrerá, também ocor-

rerão campanhas de avaliação da qualidade das águas e dos sedimentos, o que enrique-

cerá as análises a serem realizadas de forma conjugada. 

O número de pontos amostrais proposto e o posicionamento geográfico dos 

mesmos podem ser alterados em função de informações relevantes, tais como acesso ou 

mesmo demanda de monitoramento em outro ponto, face a situações intervenientes que 

ocorram. 

5.8.2.3.2 PARÂMETROS DE COLETA E MONITORAMENTO 

Os procedimentos de coleta de água, armazenamento e preservação das 

amostras, além das análises físico-químicas e bacteriológicas, seguirão, em sua maioria, 

os padrões estabelecidos pelo “Standard Methods for Examination of Water and Waste-

water” (APPHA, 2005), além de outros padrões e metodologias legais aplicáveis. 

Os seguintes parâmetros físicos, químicos e biológicos deverão ser analisa-

dos para as águas superficiais nos pontos amostrais citados: Cianobactérias, Clorofila-a, 

Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totais, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), Ferro, Fósforo Total, Nitrato (NO3
-), Nitrito (NO2

-), 

Nitrogênio Amoniacal, Nitrogênio Total Kjeldahl, Óleos e Graxas, Oxigênio Dissolvido, pH 

(a 25ºC), Profundidade (Disco de Secchi), Sólidos Sedimentáveis, Sólidos Suspensos To-

tais, Temperatura da Água, Temperatura do Ar e Turbidez. 

Destaca-se que dados hidrológicos de estações hidrométricas, em especial 

daquelas que serão instaladas para monitoramento da PCH São João II (com localização 

já aprovada pela ANA, conforme descrito no subprograma anterior), serão utilizados na 

análise e confrontação dos dados com as condições regionais. 
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A medição de sólidos (sedimentáveis e suspensos totais) é de suma impor-

tância face às particularidades do projeto (arranjo derivativo, com formação de TVR). Tan-

gente às alterações das condições hidrodinâmicas inerentes ao projeto, tais avaliações 

figuram com elevada importância. 

Como parâmetro de comparação dos dados obtidos, será utilizada a Portaria 

nº 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, em especial os pa-

drões estabelecidos nesta para corpos d’água Classe II. 

Ademais, frisa-se que a biota aquática também será monitorada, sendo que 

tais dados de bioindicadores também serão utilizados como subsídio para avaliação da 

qualidade da água. A descrição destas ações se encontra detalhada no Programa de 

Monitoramento e Manejo da Biota Aquática. 

5.8.2.3.3 FREQUÊNCIA 

O Programa de Monitoramento e Controle Limnológico deverá ser desenvol-

vido em quatro fases: 

 Fase 01: planejamento e mobilização da obra; 

 Fase 02: período das obras; 

 Fase 03: primeiro ano de operação; 

 Fase 04: a partir do segundo ano de operação até o fim da vida útil do 

empreendimento. 

A cada uma das fases propostas cabe uma frequência de análise distinta. 

Conhecer a realidade dos recursos hídricos antes de qualquer interferência 

direta nestes ou no uso do solo lindeiro constitui medida importante na prevenção de 

problemas e previsão de cenários possíveis. Na Fase 01, que corresponde ao período de 

planejamento e mobilização das obras, compreendido após obtenção da LI e o início efe-

tivo das obras, deverá ser realizada uma campanha de análise, para formação de um 

panorama limnológico do corpo hídrico anterior à implantação do empreendimento. Esta 

análise deverá ser realizada no mesmo mês de início das obras, mas antes deste marco, 

evitando diferenças sazonais significativas entre os dados desta etapa e da subsequente. 

Frisa-se que os resultados obtidos no RAS também subsidiam esta caracterização preli-

minar. 

Na Fase 02, em sequência ao início da implantação, propõe-se monitora-

mento mensal. Este monitoramento é de grande valia, pois no período das obras há 

grande movimentação de insumos relacionados à implantação das estruturas civis, acar-

retando em elevação dos riscos de assoreamento, vazamento de efluentes etc. 

A Fase 03 corresponde ao período de 12 meses a partir do início da operação 

da PCH São João II. Este é o período temporal em que se espera a estabilização do corpo 

hídrico às mudanças implantadas. Neste período as análises deverão continuar a ser re-

alizadas mensalmente. 
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Por fim, a Fase 04 compreende o espaço temporal que vai desde o segundo 

ano de operação do empreendimento (após estabilização do reservatório) até o fim de 

sua vida útil. Nesta fase, espera-se que a conformação hídrica do corpo d’água esteja 

estável. Assim, propõe-se que a frequência de análise passe a ser trimestral, abarcando 

as quatro estações do ano e suas variações climáticas, subsidiando análise sazonal das 

características hídricas. 

Tal frequência é, inclusive, indicada pela Resolução Conjunta ANA/ANEEL 

03/2010. Embora não haja para a PCH São João II a obrigatoriedade de instalação de 

estação de monitoramento, as análises periódicas de qualidade da água, nesta fase, de-

verão ocorrer simultaneamente às medições de descarga líquida e sólida, conforme des-

crito no Subprograma de Monitoramento Hidrossedimentológico e preconizado pela refe-

rência legislativa supracitada. 

Ressalta-se que a frequência amostral aqui proposta considera o cenário es-

perado de qualidade da água baseado nos dados obtidos quando do estudo dos recursos 

hídricos no RAS. 

Em eventos extremos, emergenciais ou caso sejam observadas alterações 

relevantes nos parâmetros monitorados, coletas e análises de qualidade da água poderão 

ocorrer em frequência maior do que as estabelecidas em cada fase. 

A Tabela 5-21 a seguir sintetiza as informações de frequência amostral des-

critas. 

Tabela 5-21: Frequência amostral de cada etapa de monitoramento. 

ETAPA FREQUÊNCIA 

Etapa 01 Uma campanha (pós LI e pré obra) 

Etapa 02 Mensal 

Etapa 03 Mensal 

Etapa 04 Trimestral 

 

5.8.2.3.4 INDICADORES AMBIENTAIS 

Os dados brutos referentes às analises destes parâmetros em cada uma das 

campanhas para todos os pontos amostrais permitirão a geração de um banco de dados 

sobre o panorama limnológico dos corpos hídricos na região da PCH São João II. Os 

resultados deverão também gerar índices que, tradicionalmente, são utilizados em moni-

toramentos desta natureza. 

A. Índice de Qualidade da Água – IQA 

O cálculo do IQA (Índice de Qualidade das Águas), desenvolvido pela CE-

TESB, indica a qualidade da água relativa à temporalidade e/ou espacialidade. Esta me-

todologia utiliza, de acordo com o apontado pela Agência Nacional das Águas – ANA, 

nove parâmetros. A cada um dos parâmetros é atribuído um peso, que é fixado em função 

da sua importância na determinação da qualidade da água. Os parâmetros utilizados, 

seguindo uma ordem decrescente de peso no cálculo do IQA, são: oxigênio dissolvido, 
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coliformes totais, pH, temperatura, DBO, nitrato total, fósforo total, turbidez e sólidos to-

tais. 

O cálculo do Índice é feito por meio do produto ponderado desses nove parâ-

metros, de acordo com a seguinte equação: 

𝐼𝑄𝐴 = ∏ 𝑞𝑖
𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Em que:  

 IQA: índice de qualidade das águas, que pode variar de 0 a 100; 

 qi: qualidade do i-ésimo parâmetro. Um número entre 0 e 100, obtido do 

respectivo gráfico de qualidade, em função de sua concentração ou me-

dida (resultado da análise); 

 wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua 

importância para a conformação global da qualidade, isto é, um número 

entre 0 e 1. 

O peso (wi) pode ser calculado a partir da equação que segue: 

∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

Sendo n o número de parâmetros utilizados no cálculo do IQA. 

No Paraná, faixas de IQA utilizadas estão mostradas na Tabela 5-22, con-

forme segue. 

Tabela 5-22: Faixas de avaliação da qualidade da água. 

FAIXAS DE IQA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

0 a 25 Péssima 

26 a 50 Ruim 

51 a 70 Razoável 

71 a 90 Boa 

91 a 100 Ótima 

 

B. Índice de Estado Trófico – IET 

O Índice de Estado Trófico (IET), que será calculado a partir da concentração 

de fósforo, avalia a qualidade da água quanto ao grau de trofia, ou seja, o seu enriqueci-

mento por nutrientes e o efeito deste fato relacionado à dinâmica aquática. 

Este é um indicador que pode ser calculado também na fase rio, antes do 

enchimento do reservatório, de forma que análise evolutiva dos dados será possível. O 

IET será calculado a partir das seguintes equações: 

Rio Reservatório 
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𝐼𝐸𝑇 = 10 (6 − (
0,42 − 0,36(ln 𝑃𝑡)

ln 2
)) − 20 𝐼𝐸𝑇 = 10 (6 − (

1,77 − 0,42(ln 𝑃𝑡)

ln 2
)) 

Em que: 

 Pt: concentração de fósforo total medida à superfície da água, em µg.L-

1; 

 ln: logaritmo natural. 

A partir de tais dados, os corpos d’água podem ser classificados quanto ao 

estado de trofia, conforme as faixas mostradas na Tabela 5-23. 

Tabela 5-23: Faixas de classificação do estado trófico. 

VALOR IET QUALIFICAÇÃO 

IET ≤ 47 Ultraoligotrófico 

47 < IET ≤ 52 Oligotrófico 

52 < IET ≤ 59 Mesotrófico 

59 < IET ≤ 63 Eutrófico 

63 < IET ≤ 67 Supereutrófico 

IET > 67 Hipereutrófico 

 

C. Índice de Qualidade da Água em Reservatórios (IQAR) 

Estabelecido pelo IAP, este indicador é utilizado para avaliar a degradação da 

água dos reservatórios. Baseia-se em uma matriz que apresenta seis classes de quali-

dade da água, estabelecidas a partir do cálculo dos percentis 10%, 25%, 50%, 75% e 

90% de cada uma das variáveis utilizadas. Tais variáveis recebem, ainda, pesos em fun-

ção do seu nível de importância para a avaliação da qualidade da água no reservatório 

Mesmo face às pequenas dimensões do reservatório a ser formado pela PCH 

São João II, este índice deverá ser calculado para acompanhamento das suas condições 

e características 

Tal matriz pode ser verificada na Tabela 5-24. 



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-141 

 

Tabela 5-24: Matriz de classes de qualidade e pesos utilizados no IQAR. 

VARIÁVEIS 
PESO 

(w) 

CLASSES DE QUALIDADE (q) 

1 2 3 4 5 6 

Déficit de Oxigênio dis-
solvido (%) ¹ 

17 ≤5 6-20 21-35 36-50 51-70 >70 

Clorofila a (µg/l) 15 ≤1,5 1,5-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 
11,0-
32,0 

>32 

Fósforo total (PO2-mg/l) 12 ≤0,010 
0,011-
0,025 

0,026-
0,040 

0,041-
0,085 

0,086-
0,210 

>0,210 

Profundidade – Disco 
de Secchi (m) 

12 ≥3 3-2,3 2,2-1,2 1,1-0,6 0,5-0,3 <0,3 

Demanda química de 
oxigênio – DQO (mg/l) 

² 
12 ≤3 3-5 6-8 9-14 15-30 >30 

Tempo de residência 
(dias) 

10 ≤10 11-40 41-120 121-365 366-550 >550 

Nitrogênio inorgânico 
total (N-mg/l) ² 

8 ≤0,15 
0,16-
0,25 

0,26-
0,60 

0,61-
2,00 

2,00-
5,00 

>5,00 

Cianobactérias (nº de 
células /ml) ³ 

8 ≤1.000 
1.001-
5.000 

5.001-
20.000 

20.001-
50.000 

50.001-
100.000 

>100.000 

Profundidade média 
(metros) 

8 ≥35 34-15 14-7 6-3,1 3-1,1 <1 

Obs.¹: Média da coluna d’água; 

Obs.²: Média das profundidades I e II; 

Obs.³: Concentração da profundidade I. 

 

O IQAR é calculado a partir da seguinte equação: 

𝐼𝑄𝐴𝑅 =  
∑(𝑤𝑖 ∗ 𝑞𝑖)

∑ 𝑤𝑖
 

Em que: 

 wi: peso da variável i; 

 qi: classe de qualidade em relação à variável i (variando de 1 a 6). 

Os valores do IQAR são classificados em 6 faixas, e tal discretização pode 

ser vista na Tabela 5-25 a seguir. 

Tabela 5-25: Faixas de classificação do IQAR. 

VALOR DO IQAR QUALIFICAÇÃO 

0 a 1,50 Não impactado a muito pouco degradado 

1,51 a 2,50 Pouco degradado 

2,51 a 3,50 Moderadamente degradado 

3,51 a 4,50 Criticamente degradado a poluído 

4,51 a 5,50 Muito poluído 

≥ 5,51 Extremamente poluído 

 



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-142 

 

5.8.2.3.5 MEDIDAS DE CONTROLE 

Todas as medidas de controle idealizadas fazem referência às ações de ou-

tros programas do RPDA da PCH São João II, dado o caráter executivo associado a estes. 

Estas medidas e ações no escopo do presente programa socioambiental merecem des-

taque, visto que as mesmas têm grande importância para a qualidade das águas. 

O reservatório a ser formado é pequeno, de modo a também reduzir natural-

mente a preocupação sobre temas como a eutrofização. Por outro lado, as interferências 

geradas sobre a qualidade das águas no reservatório tendem a ser transportadas para o 

trecho de vazão reduzida. Uma eventual sobrecarga orgânica no lago da PCH, por exem-

plo, pode contribuir para a diminuição das condições bióticas à jusante do barramento no 

rio São João. 

A primeira medida a ser destacada aqui diz respeito à supressão vegetal – 

Programa de Limpeza das Áreas de Intervenção. Na área do reservatório da PCH, o ala-

gamento efetivo é de apenas 15,0 ha, sendo que mais de 85% correspondem às florestas. 

A descrição metodológica do programa apontado traz que a totalidade da área a ser ala-

gada terá sua vegetação suprimida. Esta constitui, essencialmente, medida de controle 

fundamental à manutenção da qualidade das águas do lago, visto que o alagamento desta 

fitomassa consistiria em fonte de carga orgânica, induzindo, eventualmente, processos 

de floração de algas no reservatório. 

Outras medidas e ações essenciais são aquelas atreladas ao Subprograma 

de Controle Ambiental de Obras (Programa de Controle, Responsabilidade e Educação 

Socioambiental). O controle de estabilidade de solos, erosão e geração de resíduos (só-

lidos e outros), dentre outras ações que se relacionam com a qualidade de águas, promo-

vem prevenção de poluição (direta ou indireta) durante o período de obras – etapa de 

maior fragilidade ambiental. 

Também fundamental à proteção dos cursos hídricos é a constituição de ve-

getação marginal (Área de Preservação Permanente – APP). Ao redor do reservatório da 

PCH em tela, o estabelecimento de uma “mata ciliar” não tem funcionalidade apenas para 

a biodiversidade terrestre, como também protege o rio São João de eventuais contamina-

ções provenientes de atividades potencialmente poluidoras que ocorrem às margens do 

rio (como cultivos agrícolas, por exemplo). Destaca-se que o Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas (PRAD) trata profundamente deste assunto. 

Ainda sobre reconstituição vegetacional, destaca-se previsão, além da APP 

do lago, de recomposição e manutenção da vegetação da encosta da margem esquerda 

do lago da PCH São João II, como também da faixa compreendida entre o canal de adu-

ção e o rio São João, na margem esquerda do TVR, conforme preconizado pela Condici-

onante nº 5 da LP da PCH. 

A formação e manutenção de um grande maciço florestal ao longo da margem 

do rio São João constitui uma medida importante para a qualidade ambiental local (quali 

e quantitativamente), especialmente face aos usos agrícolas associados às terras da re-

gião próxima ao empreendimento. 
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Ainda tangente ao reservatório, apesar de seu pequeno porte, há de se res-

saltar o PACUERA. É através deste programa socioambiental que se dá o ordenamento 

dos usos múltiplos do reservatório. Nas terras adjacentes ao lago, existirão “permissões 

e proibições” sobre o uso hídrico do rio São João. As recomendações configuram-se como 

medidas de controle também para a qualidade das águas, uma vez que o regramento tem 

como premissa a redução dos impactos negativos sobre o curso hídrico. 

Combinado a todas ações supracitadas, cita-se novamente o Programa de 

Controle, Responsabilidade e Educação Socioambiental – neste caso tangente ao Sub-

programa de Responsabilidade Social e ao Subprograma de Educação Socioambiental. 

As atividades previstas nestes subprogramas, a serem realizadas junto à prefeitura de 

Prudentópolis e às comunidades rurais próximas ao empreendimento (destaque para a 

Comunidade Barra Bonita), também objetivarão a conscientização da população urbana 

e rural, promovendo conhecimento acerca da importância da preservação dos recursos 

hídricos. Espera-se, a partir de ações educativas, desenvolvimento do cuidado prático 

com o ambiente hídrico – especialmente com o vale do rio São João. 

 RESPONSABILIDADE 

De forma análoga ao subprograma previamente descrito, a responsabilidade 

técnica sobre as atividades de monitoramento e controle da qualidade da água é da dire-

toria técnica da PCH São João II. 

A execução das ações aqui descritas será de responsabilidade de um labora-

tório especializado em amostragem e análises ambientais. Preferencialmente, laborató-

rios situados próximos à região de implantação do empreendimento deverão ser escolhi-

dos, haja vista que algumas análises precisam ser realizadas pouco tempo após as cole-

tas. 

As análises críticas pertinentes serão realizadas pela diretoria técnica. A partir 

destas análises, a determinação de eventuais medidas de controle poderá ser realizada 

de forma assertiva e direcionada. Destaca-se que toda a tomada de decisões será reali-

zada em conjunto com a Hidrelétrica São João II, pois esta é, institucionalmente, a res-

ponsável primária por este e todos os demais programas e subprogramas. 

 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Tabela 5-26: Interfaces entre o Subprograma de Monitoramento e Controle da Qualidade da 
Água e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão 
Socioambiental 

Como este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do empreendi-
mento, os dois programas estão intrinsecamente ligados 

Programa de Controle 
Responsabilidade e 

Educação Socioambi-
ental 

Visto que aspectos como erosão, também (mas não somente) controlados por 
tal programa, podem alterar a qualidade da água, o pleno funcionamento dos 

programas está relacionado. Além disso, a conscientização sobre a relação do 
ser humano com o ambiente é importante sob o ponto de vista da manutenção 

dos recursos hídricos. 
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PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Mobiliza-
ção da Mão de Obra 

No período relativo às obras da PCH há maior probabilidade de ocorrência de 
despejos de resíduos indevidos no corpo hídrico, quer seja através de eventu-
alidades, quer seja por má instrução dos trabalhadores. Desta forma, o viés 
de treinamento e capacitação deste programa figura como um aliado da ma-

nutenção da qualidade da água. 

Programa de Gerencia-
mento de Resíduos 

A destinação incorreta de resíduos, sejam eles sólidos ou de construção civil, 
pode alterar a qualidade da água e modificar a dinâmica límnológica do corpo 

receptor de tal carga poluidora. 

Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do 
Entorno do Reservató-

rio 

A manutenção de boa qualidade da água é premissa básica para que alguns 
dos usos múltiplos possíveis para águas de reservatórios artificiais sejam apli-
cáveis. Por outro lado, um correto planejamento e uso das águas do reserva-

tório e de seu entorno garantirão que suas águas se mantenham com bons ín-
dices de qualidade. 

Programa de Limpeza 
das Áreas de Interven-

ção 

O alagamento do material florestal, ainda que pequeno, pode representar uma 
fonte expressiva de matéria orgânica disponível no ambiente aquático. A de-

gradação deste material no corpo hídrico potencialmente acarreta em diversos 
problemas de qualidade da água, como a eutrofização. 

Programa de Recupera-
ção de Áreas Degrada-

das 

A recuperação e manutenção da faixa marginal de vegetação, assim como a 
recuperação do solo nos canteiros, evitam, entre outras funções ecológicas, o 
assoreamento do corpo hídrico e o carreamento de poluentes e contaminan-

tes para o mesmo, justificando a relação entre os programas. 

Programa de Monitora-
mento da Flora 

A vegetação marginal atua como um filtro para os corpos hídricos. Monitorar 
as condições de desenvolvimento das áreas de recuperação e garantir que 
novas áreas não sejam desmatadas acarretam na manutenção desta “bar-

reira” natural florestal, auxiliando no controle da qualidade da água. 

Programa de Monitora-
mento e Manejo Biota 

Aquática 

Sabendo que as condições da qualidade da água influenciam diretamente 
todo o componente biótico que nela está disposto, a conexão se estabelece e 

justifica. Além disto, a biota aquática atua como importante bioindicador de 
qualidade da água. 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

A composição do preço estimado para execução do subprograma foi realizada 

através de cotação realizada recentemente para serviço similar na região. Cada campa-

nha, para cada um dos pontos amostrais, deverá custar R$ 550,00. 

Sabendo que em cada uma das fases há um número diferente de campanhas 

amostrais, a Tabela 5-27 apresenta a estimativa de recursos financeiros para cada etapa: 

Tabela 5-27: Estimativa de recursos financeiros para execução do subprograma por fase. 

PARÂMETRO FASE 01 FASE 02 FASE 03 FASE 04 

Número de pontos 4 4 4 4 

Número de campanhas 1 28 12 4/ano 

Número total de coletas/análi-
ses 

4 112 48 16/ano 

Valor da etapa (R$) 2.200,00 61.600,00 26.400,00 8.800,00/ano 
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Sabe-se da dificuldade em fixar recursos financeiros nesta etapa do estudo, 

especialmente pelas variações nos preços analíticos decorrentes da agregação de valo-

res como a inflação etc. Porém, os valores apresentados foram baseados em valores 

reais de análises similares de qualidade da água, o que dirime parte das restrições do 

método. 

Além disto, ressalta-se que a Fase 03 pode se estender para além do primeiro 

ano de operação e que, ainda, a frequência de análises pode aumentar caso haja de-

manda para tal. Ou seja, possíveis alterações metodológicas e/ou de escopo deverão, 

obviamente, impactar os custos previstos. 

Quanto às medidas de controle, a grande maioria destas possui seu escopo 

relacionado às atividades de outros programas – assim como seus investimentos neces-

sários. A execução de algumas ações, em caráter emergencial, somente acontecerá caso 

haja demanda. Ao passo que não se consegue prever detalhadamente ações corretivas 

para problemas que não existem de fato, estimar o custo destas é inviável. 

 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

As análises propostas serão realizadas pela diretoria técnica do empreendi-

mento. Os resultados das análises relativas ao subprograma serão expressos em forma 

de relatoria, com a seguinte frequência: 

 Um relatório ao fim da Fase 1, com as análises referentes à etapa pré-

obra; 

 Relatórios trimestrais nas Fases 2, 3 e 4. 

Estes relatórios terão destinação interna e servirão para análise da diretoria 

técnica do empreendimento, junto ao empreendedor, balizando possíveis tomadas de de-

cisão que se façam necessárias. 

Quanto às emissões e envios de relatórios para o IAP, ao fim da Etapa 01 

será realizado um relatório analítico representativo contendo os dados da campanha 

única de monitoramento realizada. 

Ao longo da Etapa 02 serão enviados relatórios semestrais ao órgão, sendo 

que ao longo desta, após o enchimento do reservatório, deverá ser gerado um relatório 

consolidado contendo dados e análises conclusivas sobre o tema. 

Na Etapa 03 os relatórios serão semestrais, e na Etapa 04, anuais. 
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5.9 PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RE-

SERVATÓRIO ARTIFICIAL (PACUERA) 

5.9.1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Art. 1º da Resolução CONAMA nº 302 de 20 de março de 

2002, a elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno é obrigatória 

quando da instituição de reservatórios artificiais. 

É fato que o reservatório a ser formado pela instalação do barramento no rio 

São João pela PCH São João II tem por função principal a geração de energia elétrica. O 

Art. 1º da Lei Federal nº 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos) traz que “a 

gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas”. Desta 

forma, além de premissa legal, o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos faz parte 

da correta gestão de tais recursos. 

Por definição, de acordo com Resolução CONAMA supracitada, PACUERA é 

o “conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, recu-

peração, o uso e ocupação do entorno do reservatório artificial”. De forma prática, o de-

senvolvimento de tal plano regulamenta o uso de uma parcela dos recursos naturais re-

lativos ao reservatório propriamente dito, bem como do seu entorno, proporcionando o 

desenvolvimento consciente de usos hídricos. 

O PACUERA visa estabelecer zoneamento do reservatório bem como de seu 

entorno, de forma que sejam respeitados os dispositivos legais, os valores paisagísticos 

da comunidade local e a capacidade de suporte ambiental da área.  

A condução dos estudos se dá, compulsoriamente, possibilitando a participa-

ção da sociedade na tomada de decisões. Para isto, é realizada consulta pública a fim de 

que sejam conhecidas as intenções da população. Esta ação, além de representar um 

fator ético, é tecnicamente essencial, visto que a construção participativa e colaborativa 

entre os interessados é a melhor forma de garantir aplicabilidade e efetividade de qual-

quer medida proposta. 

O pleno estudo e aplicação do PACUERA é a garantia da compatibilização 

dos diversos usos possíveis (terrestres e aquáticos), conciliando interesses sociais, 

econômicos e ambientais. É importante que o uso antrópico das áreas marginais ao re-

servatório da PCH se faça em concordância às normas operacionais do próprio empre-

endimento, assim como com a conservação ambiental e o interesse social. 

Ademais, destaca-se que apesar do pequeno porte do reservatório a ser for-

mado pela PCH São João II (cerca de 17 hectares), o mesmo ainda possibilita que uma 

gama de usos seja indicada para o espelho d’água, guardadas as restrições relativas à 

segurança e à manutenção do equilíbrio ambiental. 
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5.9.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver diretrizes para planejamento e controle socioambiental do reser-

vatório e de seu entorno, compatibilizando os diversos usos sociais, econômicos e ambi-

entais possíveis de tais áreas, evitando degradação ambiental, minimizando impactos ne-

gativos e maximizando as potencialidades da região. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar os potenciais existentes referentes aos usos do reservató-

rio e de seu entorno; 

 Aprofundar diagnóstico ambiental da área proposta, estabelecendo a 

capacidade de suporte destes ambientes; 

 Desenvolver análise integrada dos dados regionais, potenciais e de ca-

pacidade de suporte da área; 

 Propor zoneamento do reservatório da PCH São João II e do seu en-

torno; 

 Formulação de regras e diretrizes que visem a conservação, uso e ocu-

pação do entorno do reservatório; 

 Parametrizar, compatibilizar e controlar a integração sustentável do 

aproveitamento dos potenciais ambientais, econômicos e sociais do 

reservatório da PCH São João II e de seu entorno. 

5.9.3 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

O PACUERA é composto por compilação de normas e diretrizes necessárias 

para controlar a conservação, recuperação, uso e ocupação do reservatório e de seu en-

torno. 

Para que as atividades relacionadas ao desenvolvimento deste plano sejam 

assertivas, primeiramente deve-se definir a área de abrangência do PACUERA. Para tal 

definição, faz-se necessário estudar uma macrorregião e, a partir das constatações reali-

zadas nesta, restringir e determinar a área de abrangência do plano propriamente dito, 

aproximando-se da área do reservatório. 

Assim, propõe-se que se estude, em princípio, as áreas das propriedades lin-

deiras ao reservatório, além do próprio espelho d’água. Isto porque, a partir das conside-

rações sobre seus usos do solo, graus de sensibilidade ambiental, usos realizados no 

reservatório, acessos, características e relações com as áreas diretamente afetadas pelo 

empreendimento, será possível o estabelecimento de inferências sobre as possíveis in-

terferências destas no funcionamento da PCH. 
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O referido zoneamento deste programa, deve ser proposto de modo que sua 

faixa exceda aquela que em propriedade da PCH São João II. Isto justifica-se pelo fato 

de que algumas atividades realizadas para além da APP, mas próximas a estas, podem 

ter implicação direta em alguns aspectos do empreendimento (por exemplo, na qualidade 

da água). 

A partir da determinação da área de abrangência do plano, a consolidação do 

mesmo deverá ocorrer. Para tal, algumas etapas e áreas de trabalho são previstas, con-

forme descrito na sequência. 

 LEVANTAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS 

Para a implantação do programa, visando consulta às informações públicas, 

parcerias institucionais com órgãos públicos devem ser firmadas. Preferencialmente, 

membros da administração pública (prefeitos, subprefeitos, secretários municipais etc.) 

deverão participar ativamente do processo de construção do PACUERA – tanto em cará-

ter informativo como deliberativo, quando couber. 

Além da possibilidade do firmamento de parcerias, muitas das informações 

necessárias já foram levantadas e encontram-se disponíveis nos estudos realizados para 

elaboração do RAS, na fase de licenciamento prévio da PCH São João II. 

Entretanto, para a correta definição do plano, a construção de um diagnóstico 

participativo, que conte com a visão e os interesses da própria comunidade, é ponto-

chave para garantir que a sequência dos estudos atenda à realidade local. 

Ainda, os programas e subprogramas apresentados neste RDPA deverão ser 

considerados, pois suas diretrizes e aplicações/resultados gerarão bancos de dados a 

serem utilizados para realização de diagnóstico da área. 

Dados espaciais cartográficos deverão ser elaborados, mapeando tematica-

mente a região de estudo, através da utilização de imagens geoespaciais (adequadas a 

este tipo de análise) da região em um Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

Após a consolidação de todas as informações levantadas na etapa preliminar, 

irá ser gerado o Diagnóstico Socioambiental da área de abrangência do PACUERA. O 

objetivo deste diagnóstico é a apresentação de caracterização detalhada regional e da 

área de interesse pelos pontos de vista ambiental e socioeconômico. 

A dinâmica de integração entre os resultados dos programas deste RDPA, a 

partir da aplicação de indicadores e de análises críticas integradas e estratégicas, é fun-

ção essencial do Programa de Gestão Socioambiental. Visto o caráter integrador do PA-

CUERA e deste programa, além da singularidade dos dois quanto às tomadas de decisão, 

dados provenientes do SGA subsidiarão a estruturação do diagnóstico. 

O mapeamento fundiário da APP é parte essencial desta etapa. Desta forma, 

após aplicação da metodologia IAP preconizada pela Portaria IAP nº 069/2015, chegou-
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se à resultado inferior ao que dispõe a Lei Federal nº 12.651/2012. Consequentemente, 

a área de prevenção permanente que deve cercar o lago artificial da PCH São João II terá 

extensão mínima de 30 metros a partir da linha de cota máxima de inundação. Para o 

desenvolvimento posterior deste PACUERA, a APP do reservatório deve ser levada em 

conta. 

Análises integradas dos componentes ambientais da região devem ser reali-

zadas para melhor entendimento das nuances levantadas. Sendo o diagnóstico ambiental 

o primeiro produto do PACUERA, este deve caracterizar a região de estudo e apresentar 

a unidades socioambientais homogêneas para a área de estudo, que subsidiarão a tarefa 

seguinte do plano. 

De antemão, sabe-se da inexistência de moradias próximas ao barramento 

ou lago a ser formado futuramente em utilização, sendo este margeado apenas por faixas 

de terra predominadas por agricultura manual ou maciços florestais em regeneração. 

Desta forma, não há, até o momento, interesse para o aproveitamento diverso do reser-

vatório formado. Entretanto, possiblidades de usos sobre interesses futuros não estão 

descartadas, desde que condizente com as premissas conservacionistas (como piscicul-

tura, pesca etc.). 

Em resumo, o Diagnóstico Socioambiental irá subsidiar a próxima etapa com 

informações acerca da situação socioambiental atual da região, possibilitando o zonea-

mento de fato do reservatório artificial e seu entorno. Para tal, será necessário setorizar 

os ambientes aquático e terrestre, baseando-se nas informações supracitadas (legisla-

ção, capacidade de suporte, condições ambientais, usos do solo, demandas de uso, in-

fraestrutura atual e perspectivas futuras etc.). 

 ZONEAMENTO SOCIOAMBIENTAL 

Esta fase de trabalho visa subdividir, quando cabível, a área de estudo em 

zonas homogêneas de interesse, de acordo com aspectos socioambientais, de segurança 

e as demandas e usos compatíveis e demandados na região. 

O zoneamento será dividido entre os meios aquático e terrestre. 

 Meio Aquático: 

o Zona de Segurança Operacional (ZSO): que deve abranger as 

áreas hídricas próximas às estruturas civis de montante do em-

preendimento (barragem e canal de adução); 

o Zona de Uso Restrito (ZUR): deve abranger áreas de entrada 

dos afluentes e outras nas quais sejam detectadas sensibilida-

des ambientais, baseando-se nas características de proteção 

ambiental, hidrodinâmicas e de qualidade da água; 

o Zona de Usos Múltiplos (ZUM): que deve abranger as demais 

áreas hídricas do reservatório. 

 Meio Terrestre: 
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o Zona de Segurança Operacional (ZSO): que, analogamente à 

zona de mesmo nome do meio aquático, corresponde às áreas 

do solo no entorno das estruturas civis de montante do empre-

endimento (barragem, canal de adução e emboque do túnel); 

o Zona Preferencial de Preservação (ZPP): que corresponde à 

APP do lago, além das áreas onde serão realizadas as regula-

rizações florestais previstas para o empreendimento; 

o Zona de Conservação Ambiental (ZCA): que abrange os de-

mais fragmentos florestais adjacentes; 

o Zona de Uso Rural (ZUR): relativa às áreas onde são realiza-

das atividades rurais (agrícolas); 

o Zona de Lazer ou Turismo (ZLT): correspondente a áreas que 

possam ser usadas para finalidades recreativas pela comuni-

dade. 

Ao fim, estabelecidas as áreas, deverão ser desenvolvidos mapas temáticos 

com a distribuição espacial de tais zonas. 

 PROPOSIÇÃO DE USOS POTENCIAIS E DIRETRIZES 

A partir do zoneamento regional, diferentes usos deverão ser propostos para 

cada zona desde que levadas em consideração as características socioambientais de 

cada local e atividade, além da compatibilidade entre os mesmos. 

A partir da delimitação dos usos permitidos, possíveis e proibidos para cada 

zona, diretrizes e normas de utilização das áreas deverão ser elaboradas a fim de para-

metrizar as atividades e as formas de controle necessárias à correta manutenção dos 

ambientes. Práticas conservacionistas deverão ser priorizadas para garantir maior equilí-

brio e sustentabilidade entre os diferentes interesses envolvidos. 

Embora saiba-se da possibilidade de potencial de uso do reservatório, faz-se 

necessária a correta determinação dos mesmos e restrição doutros. Isto se deve ao fato 

do reservatório da PCH São João II ser margeado integralmente por propriedades parti-

culares, necessitando assim de autorização/iniciativa dos proprietários de terra para o 

desenvolvimento das atividades permitidas. Além desta característica lindeira, a necessi-

dade da existência de APP e extensas áreas florestais contribui para maior dificuldade na 

acessibilidade de futuros usos do reservatório. 

Os usos ditos permitidos, são aqueles inerentes à zona por concessão e pro-

priedade, que não interfiram nos demais usos propostos e que não configurem fonte de 

desequilíbrio ambiental. Estes caracterizam-se por poderem causar danos ambientais 

caso sua prática seja desregrada, ou seja, exigem atendimento documental e prático es-

pecífico conforme a atividade. 

Por exclusão, os usos proibidos são aqueles que não se encaixam nas cate-

gorias anteriores, ou seja, os usos não compatíveis às características socioambientais de 

cada zona. 
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Ainda, reitera-se a importância da participação da comunidade no estabeleci-

mento de ações e diretrizes mais assertivas. Algumas ações, como monitoramento e con-

trole da ictiofauna do reservatório, por exemplo, terão maior eficácia se combinadas ao 

conhecimento prévio daqueles que conhecem e ocupam a região, cedido de forma cons-

trutiva aos estudos. 

Para finalização desta etapa, deverá ser realizada consulta pública ao PACU-

ERA, conforme preconiza o Art. 4º da Resolução nº 302 de 20 de março de 2002 do 

CONAMA, embasando-se na Resolução CONAMA nº 09 de 03 de dezembro de 1987. 

Acima de tudo, tal consulta visa garantir a publicidade e participação da comunidade na 

composição do plano. 

 CONTROLE E MONITORAMENTO 

Finalizada a elaboração, a fase executiva deve ser iniciada. Esta etapa con-

siste em viabilizar os usos propostos, quer seja por meio de parcerias institucionais com 

órgãos públicos ou privados (prefeituras, cooperativas, proprietários etc.), quer seja por 

sinalizar acessos, viabilizar implantação de infraestrutura, entre outras ações que devem 

ser detalhadas no plano, a depender do zoneamento e uso proposto. 

O monitoramento deverá ser realizado através da confrontação dos dados ge-

rados por este programa com outros dados e com os resultados dos monitoramentos pro-

postos nos demais programas socioambientais, para que haja constante avaliação dos 

usos propostos e a sugestão de alteração dos usos e diretrizes dos mesmos, quando 

cabível e necessária, possa ser feita. 

O plano deve estar presente desde a fase de planejamento de obras, após a 

obtenção da Licença de Instalação (LI), visto que envolve ações antes e após alagamento 

das áreas. 

Seu desenvolvimento deverá ser realizado durante a instalação, sendo que 

sua aprovação pelo órgão (mediante consulta pública) deverá acontecer antes da solici-

tação de Licença Ambiental de Operação (LO). 

5.9.4 RESPONSABILIDADE 

Por ser de caráter essencialmente gerencial e analítico, a elaboração do PA-

CUERA será de responsabilidade da diretoria técnica do empreendimento. As tomadas 

de decisões sempre serão realizadas junto à Hidrelétrica São João II, haja vista que a 

responsabilidade institucional do pleno desenvolvimento do PACUERA e de todos os de-

mais programas deste RDPA é do empreendedor. 

A execução das medidas propostas, quando fugir do escopo da diretoria téc-

nica e das demais equipes internas estruturadas para execução do RDPA, por serem de 

natureza multidisciplinar, será designada a empresas terceiras e capacitadas conforme 

demanda. 
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5.9.5 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Tabela 5-28: Interfaces entre o PACUERA e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socio-
ambiental 

Este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do empreendi-
mento. 

Plano de Ações Emergenci-
ais 

Relacionado intimamente com a segurança da barragem, a conexão en-
tre os dois planos se consolida a partir deste objetivo comum. 

Programa de Indenizações 
A correta conservação de áreas lindeiras depende diretamente do su-

cesso da negociação fundiária. 

Programa de Melhoria de In-
fraestrutura 

A melhoria de estruturas, especialmente viárias, pode exercer grande in-
fluência sobre o entorno do reservatório, durante implantação e operação 

da PCH, a partir da facilitação de acesso à região. 

Programa de Controle, Res-
ponsabilidade e Educação 

Socioambiental 

O controle eficiente das atividades relacionadas às obras pode garantir a 
viabilidade de usos futuros das águas e do entorno do reservatório da 

PCH. Ainda, as ações de comunicação são ferramentas essenciais para 
execução do PACUERA. A relação sustentável do componente antrópico 
com o meio ambiente é essencial na conservação e uso consciente dos 

recursos naturais. 

Programa de Mobilização da 
Mão de Obra 

Falta de capacitação e treinamento pode levar a desequilíbrios ambien-
tais, com más práticas antrópicas em relação ao meio ambiente. 

Programa de Gerenciamento 
de Resíduos 

A destinação incorreta de resíduos pode inviabilizar possíveis usos da 
área do entorno e da própria lâmina d’água da PCH. 

Programa de Monitoramento 
e Controle Limnológico 

Muitos dos possíveis usos múltiplos das águas dependem intrinseca-
mente da qualidade da água, de forma que o monitoramento (e eventual 
controle) exercido por tal programa subsidiará o zoneamento do lago da 

PCH. 

Programa de Limpeza das 
Áreas de Intervenção 

Os usos possíveis da água represada dependem do sucesso desta ope-
ração. 

Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas 

A restauração da faixa marginal de vegetação, assim como a reabilitação 
do solo, exerce várias funções ambientais, do bojo do PACUERA. 

Programa de Monitoramento 
de Flora 

O controle do desmatamento e o monitoramento das áreas florestadas, 
especialmente na APP do reservatório, são medidas que corroboram 

com o previsto nas atividades do PACUERA. 

Programa de Monitoramento 
e manejo da Fauna Terrestre 

A conservação do entorno do lago também engloba o correto manejo e 
monitoramento faunístico, pois estas ações são grandes fomentadoras 

da qualidade ambiental. 

Programa de Monitoramento 
e manejo da Biota Aquática 

O componente biótico dos recursos hídricos está diretamente relacionado 
à qualidade e aos usos das águas e do entorno do lago. 

 

5.9.6 RECURSOS FINANCEIROS 

O custo estimado para elaboração deste plano é da ordem de R$ 20.000,00, 

referente aos preços praticados em orçamentos de 2017. Esta projeção foi feita contem-

plando custos de análise e desenvolvimento de dados, visitas de campo para articulação 

com a população, com os órgãos e para mapeamento local, além da consulta pública. 

A previsão de custos para execução de quaisquer medidas que venham a ser 

propostas no plano seria muito imprecisa. Primeiro porque o plano efetivamente não está 

elaborado; segundo, pois a exequibilidade das ações que porventura sejam propostas 

será absorvida quase totalmente pelas atividades previstas para os demais programas. 
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Por exemplo, o estabelecimento da APP, medida importantíssima do PACUERA, é res-

ponsabilidade do PRAD. 

Além disso, parcerias institucionais com órgãos locais, como prefeituras, coo-

perativas etc. serão firmadas para execução de algumas ações, visto que algumas ne-

cessidades que sejam apontadas podem não fazer parte do escopo primário da Hidrelé-

trica São João II. 

5.9.7 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

O resultado do estudo aqui planejado é o próprio Plano Ambiental de Conser-

vação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial. Este conterá alguns produtos gerados, 

como mapas temáticos da área de estudo, diagnóstico ambiental, zoneamento ambiental 

e proposição de uso com diretrizes compatíveis às zonas propostas. 

Ao longo do desenvolvimento do PACUERA, relatórios semestrais serão ge-

rados contendo as informações acerca das atividades desenvolvidas. 

Já a execução do PACUERA, após aprovado, que será detalhada no desen-

volvimento do mesmo, deverá gerar relatórios periódicos (anuais, a princípio) de acom-

panhamento das ações previstas – em concordância aos demais monitoramentos e rela-

tórios que vierem a ser gerados a partir dos programas detalhados neste RDPA. 

Este acompanhamento deverá consistir, basicamente, em monitorar se as di-

retrizes previstas para cada zona estão sendo respeitadas. Ressalta-se que o PACUERA, 

assim como as diretrizes ambientais de maneira generalista, deve ser ajustável às condi-

ções temporais. Assim, os relatórios de acompanhamento devem servir para que os ter-

mos do plano se adéquem a novas demandas que possam surgir. Ademais, os resultados 

dos monitoramentos previstos nos demais programas também subsidiarão o acompanha-

mento do PACUERA. 

  



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-155 

 

5.9.8 CRONOGRAMA 
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      Enchimento do reservatório

MÊS TRIMESTRE

OBRA OPERAÇÃO
PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO 

ENTORNO DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL (PACUERA)

ATIVIDADES

Levantamento, consolidação de dados e diagnóstico 

socioambiental

Zoneamento e proposição de usos

Consulta pública

Execução e monitoramento do plano

RELATÓRIO

Consolidação e emissão do PACUERA
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5.10 PROGRAMA DE LIMPEZA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

5.10.1 SUBPROGRAMA DE DEMOLIÇÃO, DESINFECÇÃO E DESINFESTAÇÃO 

(DDD) 

 INTRODUÇÃO 

O Subprograma de Demolição, Desinfecção e Desinfestação (DDD) consiste 

no planejamento e posterior execução de ações que visem preservar o reservatório, dimi-

nuindo risco de seu comprometimento por meio de estruturas e/ou benfeitorias “potenci-

almente contaminantes” inseridas na sua área de abrangência. 

Quando do enchimento do reservatório da PCH São Joao II haverá o alaga-

mento de poucas áreas atualmente ocupadas por estruturas e benfeitorias, sendo que o 

desenvolvimento do DDD se justifica na medida que promove ações de remoção de ma-

teriais e rejeitos que possam comprometer a qualidade da água do rio São João, assim 

como o possível uso múltiplo de suas águas e até propagação de doenças de veiculação 

hídrica. 

A justificativa legal da obrigatoriedade de realização desta limpeza de áreas 

afetadas está na Lei Federal nº 3.824/1960, que dispõe “(...) é obrigatória a destoca e 

consequente limpeza de bacias hidráulicas, dos açudes, represas ou lagos artificiais, 

construídas (...) por empresas particulares que gozem de concessões ou quaisquer favo-

res concedidos pelo Poder Público”. 

No mais, trata-se de um Subprograma ligado diretamente ao Programa de 

Indenizações, apenas, pois as estruturas deverão ser indenizadas por contrapartidas fi-

nanceiras, abarcadas nas negociações fundiárias. 

 OBJETIVOS 

5.10.1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Orientar e organizar as ações de limpeza das áreas a serem inundadas, es-

pecialmente no que tange à remoção de estruturas físicas na bacia de alagamento da 

PCH São João II. 

5.10.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evitar a contaminação/poluição de águas do reservatório por fontes pon-

tuais; 

 Prevenir a ocorrência e disseminação de doenças potenciais que te-

nham veiculação hídrica; 
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 Prevenir acidentes durante eventuais usos múltiplos do reservatório; 

 Contribuir para a melhoria dos aspectos cênicos do reservatório; 

 Prover destinação adequada aos materiais/estruturas a serem removi-

dos; 

 Apoiar indenização justa e de acordo com interesse dos proprietários 

das terras afetadas, que possuem estruturas em áreas alagáveis. 

 METODOLOGIA 

O DDD está alicerçado em um tripé, em alusão à sua própria nomenclatura, 

de tipos de atividades possíveis com objetivo semelhante. Demolição, Desinfecção e De-

sinfestação são aqui definidas da seguinte maneira: 

 Demolição: desmonte, remoção e destinação de entulhos de edifica-

ções, redes de infraestrutura e outras benfeitorias ou estruturas civis na 

área atingida pelo reservatório; 

 Desinfecção: neutralização dos elementos terrestres que possam vir a 

contaminar o reservatório após o seu enchimento, como açudes; 

 Desinfestação: eliminação de materiais e dejetos que possam apresen-

tar potencial de agentes patogênicos ou de contaminação das águas, 

bem como remoção de animais capazes de transmitir doenças (ratos, 

morcegos etc.). 

O diagnóstico de infraestrutura existente na bacia de acumulação da PCH São 

João II teve início quando dos estudos preliminares de diagnóstico socioambiental, du-

rante elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) em fase de licenciamento 

ambiental prévio. Por meio de visitas técnicas de cunho faunístico, florístico, socioeconô-

mico, arqueológico, fundiário, etc. foi realizada visitação das áreas diretamente afetadas 

pelo empreendimento, e, inclusive, possibilitou-se análise de uso de estruturas identifica-

das. 

As estruturas passíveis de DDD têm vínculo direto ao uso do solo praticado 

na região, histórica e atualmente, sendo que menções sobre esta temática se fazem im-

portantes. 

O vale do rio São João, nas proximidades da comunidade rural Barra Bonita, 

é ocupado por atividades antrópicas há algum tempo, evidência reforçada pelos estudos 

de flora. Práticas de produção agrícola rudimentares (pouco tecnológicas e mecanizadas) 

predominam na localidade, com enfoque em culturas como amendoim, feijão, milho e 

frutíferas. 

As condições de acesso configuram-se como principal empecilho para desen-

volvimento de culturas mecanizadas e produção de grande escala. O manejo desenvol-

vido ali é manual, visto que, inclusive, tratores rurais tem trânsito dificultado às terras pró-

ximas à PCH em tela. 
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Arrendamento é o sistema fundiário adotado que prepondera, tendo os pro-

prietários de terras pouco contato com a localidade atualmente – muitos deles desconhe-

cem as práticas e a ocupação do solo presentes. Com raras exceções, majoritariamente 

durante as visitas realizadas ao local pelas equipes da Hidrelétrica São João II não foram 

encontradas pessoas nas propriedades, fossem elas proprietárias, arrendatárias, funcio-

nárias, ou quaisquer outras. 

A partir do mapeamento das áreas realizado, identificaram-se edificações em 

duas localidades próximas ao rio São João e ao sítio de implantação da PCH, de madeira 

e sob indícios de subutilização/abandono (ver Figura 5-18). As áreas arredores possuem 

pomares pequenos e diversos materiais rejeitados sobre o solo. 

Figura 5-18: Edificações na região diretamente afetada pelo empreendimento. 

  

  

 

Pode-se assegurar, também pelos tratos fundiários referentes ao Programa 

de Indenizações, que nenhuma edificação de uso significativo habitacional (casas, aloja-

mentos, ranchos) ou de serviço (barracões, equipamentos públicos, áreas de lazer etc.) 

está localizada em área afetada diretamente pelo empreendimento. Conforme ilustrado, 

nas duas localidades em que há estruturas estão edificações descuidadas em madeira, 

apenas. 
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O acesso dificultado à localidade é fator de isolamento e precarização de tal 

infraestrutura. Este mesmo fator prejudica o desenvolvimento expressivo de produção 

agrícola, também minimizando, de forma indireta, potenciais usos que poderiam estar as-

sociadas às estruturas em tela. 

Devido ao estado de conservação e a subutilização destas edificações, so-

mado ao interesse dos proprietários, não se preveem necessárias reconstruções ou relo-

cações como contrapartida. As negociações fundiárias em curso deverão incluir a valora-

ção das edificações, conforme interesse do proprietário de terras, sendo que o reaprovei-

tamento de equipamentos/materiais poderá ser realizado como destinação final. 

A solução financeira dá fim à questão fundiária, mas não cumpre função me-

todológica para o DDD. Deste modo, após descrita a conjectura em que se enquadra a 

PCH sobre a limpeza de sua área diretamente afetada, fazem-se explanações sobre os 

métodos a serem empregados na execução deste subprograma. 

Deverão ser identificadas e demolidas todas as construções e obstáculos que 

possam interferir nos aspectos cênicos e de segurança para o reservatório, incluindo os 

paióis, cercas, porteiras etc. As cercas serão desfeitas e desmanchadas, os fios de arame 

deverão ser retirados das estacas, enrolados em madeira roliça e transportados para 

áreas de destino final de resíduos sólidos. As porteiras deverão ser desinstaladas e trans-

portadas para fora da área de inundação. Todo este material poderá ser reaproveitado, 

de modo que as operações devem prezar pela conservação. 

As estacas de madeira, por exemplo, poderão ser reutilizadas para isolamento 

das áreas do PRAD. 

Nas edificações, o trabalho deverá ser mais minucioso e controlado. Também 

em busca de reaproveitamento máximo dos materiais (ou preservação por parte do pro-

prietário), indica-se necessidade de operações manuais. O desmonte poderá ser iniciado 

pelos materiais superiores (telhas e coberturas), e continuado de forma sequencial. 

Para as fossas sépticas, em eventualidade necessária, a operação consistirá 

em lançamento de cal virgem para neutralização e posterior aterramento e compactação 

adequados. 

Para os depósitos de resíduos, em eventualidade necessária, a limpeza de-

verá ser feita de forma simples, coletando e transportando para áreas de destino final os 

resíduos sólidos, devidamente identificados e preparados. 

Para os currais e pocilgas, em eventualidade necessária, a operação consis-

tirá na raspagem de todos os detritos orgânicos para uma só região e posterior lança-

mento de cal virgem. Logo em seguida, deverá ser feita uma abertura no solo para depo-

sição e aterramento dos detritos. 

Caso verificada a necessidade de desinfestação, a mesma será arquitetada 

preliminarmente às operações supracitadas e deverá ter coordenação de uma equipe de 

fauna – se possível, a mesma responsável pelo Programa de Monitoramento e Manejo 

da Fauna Terrestre. 
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 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade executiva sobre este subprograma tem a construtora res-

ponsável pelas obras da PCH São João II. 

No entanto, primariamente, a tomada de decisão sobre o tema é da Hidrelé-

trica São João II, assim como as negociações fundiárias necessárias para tal. 

 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

O Subprograma apresenta relação com vários outros programas deste RPDA 

(ver Tabela 5-29) 

Tabela 5-29: Interfaces entre o Subprograma de DDD e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socioam-
biental 

Como este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do em-
preendimento, os dois programas estão intrinsecamente ligados 

Programa de Controle, Respon-
sabilidade e Educação Socio-

ambiental 

O DDD requererá um controle grandioso assim como as obras civis. Ati-
vidades sobrepostas deverão ser realizadas conjuntamente. 

Programa de Recuperação das 
Áreas Degradadas 

Os resíduos das atividades de DDD poderão auxiliar na restauração de 
áreas degradadas. 

Programa de Monitoramento e 
Controle Limnológico 

Um dos objetivos da DDD é preservar a qualidade da água, sendo que a 
relação entre os programas deverá trazer resultados positivos. 

Programa de Gerenciamento 
de Resíduos 

A DDD produzirá resíduos sólidos, sendo necessário o detalhamento 
deste no âmbito do PGR. 

Plano Ambiental de Conserva-
ção e Uso do Entorno do Re-

servatório Artificial 

Os usos possíveis da água represada dependem do sucesso desta ope-
ração. 

Programa de Monitoramento e 
Manejo da Fauna Terrestre 

O manejo de fauna está condicionado a execução da DDD, devendo 
existir uma sinergia grande entre estes dois programas. 

Programa de Monitoramento e 
Manejo da Biota Aquática 

O manejo de biota aquática está condicionado a execução da DDD, de-
vendo existir uma sinergia grande entre estes dois programas. 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos destinados ao DDD estão totalmente incluídos no escopo das 

obras civis e tem reduzido porte em termos relativos. Deste modo, sua previsão torna-se 

desnecessária e pouco precisa. 

Despesas específicas não existirão, devido à alta sinergia com outras medi-

das de controle, mas as existentes estarão vinculadas a: mão de obra, aquisição de fer-

ramentas manuais e produtos necessários, transporte de materiais, destinação de resí-

duos e limpeza das áreas. 
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 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

O acompanhamento deste subprograma será feito por meio de relatório único, 

a ser expedido ao fim das operações de DDD e anteriormente ao enchimento do reserva-

tório, contendo descritivo das atividades realizadas, alicerçadas por registros fotográficos. 
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 CRONOGRAMA 
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Neutralização/desinfecção de fontes contaminantes

SUBPROGRAMA DE DEMOLIÇÃO, DESINFECÇÃO E 

DESINFESTAÇÃO (DDD)

ATIVIDADES

RELATÓRIO

Planejamento

Demolição de construções
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5.10.2 SUBPROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL 

 INTRODUÇÃO 

O presente programa socioambiental tem como principal objetivo a prepara-

ção dos locais para o recebimento das estruturas do empreendimento, incluindo o reser-

vatório. A Supressão Vegetal complementa o DDD, englobando diretrizes de melhores 

práticas para desmatamento nas Áreas Passíveis de Supressão – APS. 

A justificativa legal da obrigatoriedade de realização desta limpeza de áreas 

afetadas está na Lei Federal nº 3.824/1960, que dispõe que “(...) é obrigatória a destoca 

e consequente limpeza de bacias hidráulicas, dos açudes, represas ou lagos artificiais, 

construídas (...) por empresas particulares que gozem de concessões ou quaisquer favo-

res concedidos pelo Poder Público”. 

A supressão vegetal é uma atividade presente na maioria dos empreendimen-

tos hidrelétricos, e, independentemente de seu porte, merece atenção especial durante 

as etapas de planejamento e execução. Na PCH São João II, a APS tem menos de 25 

hectares, contando com reservatório, estruturas civis, bota-fora, canteiro de obras, aces-

sos etc. 

O corte da vegetação nativa, quando feito de maneira ordenada e conforme 

planejamento, acarreta diminuição significativa dos impactos ambientais negativos em 

longo prazo, principalmente os relacionados à qualidade da água no reservatório e à pre-

servação da biodiversidade. Ademais, o atendimento legal pleno sobre o assunto se faz 

imprescindível, especialmente as referências legislativas que seguem: 

 Lei Federal n° 3.824, de 23 de novembro de 1960, que dispõe sobre a 

limpeza das bacias hidráulicas de reservatórios; 

 Lei Nº 10.711, de 05 de agosto de 2003, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências; 

 Lei Nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utiliza-

ção e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá ou-

tras providências; 

 Portaria MMA Nº 253 de 18 de agosto de 2006 e Portaria IAP nº 120 de 

09 de Julho de 2007 que instituem e regulamentam o Documento de 

Origem Florestal (DOF) em substituição à Autorização para Transporte 

de Produtos Florestais (ATPF). 

O Inventário Florestal da PCH São João II é base fundamental para o conte-

údo do presente programa socioambiental, assim como todos outros referentes aos temas 

florestais. O mesmo encontra-se no ANEXO E deste Relatório de Detalhamento dos Pro-

gramas Ambientais. 
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 OBJETIVOS 

5.10.2.2.1 OBJETIVO GERAL 

Regrar o processo de remoção da vegetação existente nas Áreas Passíveis 

de Supressão (APS) da PCH São João II, respeitando todos os parâmetros legais, ambi-

entais e socioeconômicos. 

5.10.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudar as condições bióticas e abióticas da APS, com base em uma 

visão extrativista; 

 Propor boas e adequadas práticas técnicas para execução da supres-

são vegetal; 

 Garantir a supressão restrita apenas às áreas necessárias; 

 Evitar redução da qualidade da água por afogamento de fitomassa; 

 Direcionar técnicas, métodos, etapas e parâmetros de qualidade para 

garantir e mensurar o sucesso executivo operacional; 

 Controlar a procedência, quantidade e classificação da madeira esto-

cada em pátios; 

 Garantir destinação adequada do material florestal suprimido; 

 Alinhar os serviços ambientais executados aos interesses civis e ener-

géticos. 

 METODOLOGIA 

Os métodos de trabalho da supressão vegetal são definidos, basicamente, 

através de um plano executivo que indique as principais técnicas e precauções a serem 

adotadas. Entretanto, para o caso em pauta, faz-se necessária a apresentação de outras 

etapas metodológicas que solidificam o conteúdo do plano executivo: a caracterização da 

APS e uma subdivisão espacial da mesma. 

No presente programa socioambiental optou-se por uma divisão metodológica 

em que o plano executivo ainda seja o principal conteúdo, mas que a estruturação deste 

trabalho esteja nos tópicos precedentes. A seguir, apresentam-se as características prin-

cipais da APS, que interferem nos serviços de supressão vegetal, e segmenta-se a área 

de trabalho em “subáreas”, a fim de se otimizar o planejamento e as operações de campo. 
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5.10.2.3.1 ÁREAS PASSÍVEIS DE SUPRESSÃO (APS) 

A PCH São João II é estudada, em seu caráter construtivo, em duas frentes 

de obras interligadas superficialmente pelo canal adutor. A montante no arranjo civil estão 

o reservatório, as estruturas de barramento do rio, vertedouro e canal de adução. A ju-

sante, adução em canal, conduto forçado, casa de força e canal de restituição. 

O arranjo civil do aproveitamento hidrelétrico está mostrado na Figura 5-19.  

Figura 5-19: Arranjo civil da PCH São João II, com detalhes para a APS. 

 

 

O uso/ocupação do solo existente na APS está demonstrado na Figura 5-20 

e na Tabela 5-30 , após fotointerpretação e validação dos dados in loco, caracterizando 

toda localidade do estudo em tela. 

Tabela 5-30: Uso do solo classificado na Área Passível de Supressão (APS). 

USO/OCUPAÇÃO 
ÁREA 

Absoluta (m2) Absoluta (hectares) Relativo 

Uso Antrópico 37.374,48 3,74 14,97% 

Formação Pioneira 45.263,30 4,53 18,12% 

Floresta 167.102,02 16,71 66,91% 

TOTAL 249.739,80 24,97 100,00% 
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Figura 5-20: Espacialidade do uso do solo na APS. 

 

 

Das classes traçadas, duas delas interessam à supressão vegetal, onde se 

concentrarão Das classes traçadas, duas delas interessam à supressão vegetal, onde se 

concentrarão as atividades de fato: formação pioneira e floresta. Em áreas de uso antró-

pico, as culturas agrícolas e as plantações florestais (se fosse o caso) devem ser subtra-

ídas pelo próprio proprietário/arrendatário de terras – e não pela Hidrelétrica São João II. 

É original da região a unidade fitoecológica Floresta Ombrófila Mista, em suas 

classes Aluvial e Montana. Em termos fitofisionômicos, esta caracteriza-se pela presença 

da Araucaria angustifolia (conhecida como Pinheiro-do-Paraná), em função de seu des-

tacado aspecto morfológico (copa, folhagem e fuste) e da posição sociológica que ocupa 

(RODERJAN, 1994). Na Figura 5-21 é possível se observar feições florestais da APS em 

tela, que representam mais de 60% de toda área. 



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-167 

 

Figura 5-21: Feições de Floresta Ombrófila Mista próximas ao empreendimento. 

  

 

Em geral, observam-se fragmentos florestais com altos níveis de degradação, 

em regeneração iniciada recentemente, após abandono de uso/ocupação nestes solos. 

Também há, em menor escala, fitofisionomia diferente onde se observam pou-

cos indivíduos de grande porte, aparentemente “negligenciados” pela exploração comer-

cial madeireira realizada em décadas anteriores. A presença dos indivíduos isolados de 

grande porte não apresenta suficiência para classificar a área como uma “Floresta Média”, 

visto que todos os aspectos predominantes apontam nítidas características de estágio 

sucessional inicial. 

Conforme parâmetros dendrométricos estabelecidos na Resolução CONAMA 

nº 02/1994, e amostragem de mais de 450 indivíduos em 1.900 m², pode-se afirmar que 

a APS tem sua classificação definida por “Floresta Inicial” em sucessão ecológica. Dois 

parâmetros merecem destaque: o intervalo de diâmetro e intervalo de altura dos indiví-

duos. Conforme este, 62% do universo amostral encontra-se em estágio inicial; conforme 

aquele, 89%. 

Para um erro global próximo a 12%, o resultado final do Inventário Florestal 

da PCH São João II aponta que são 4.291,20 m³ madeireiros que demandam supressão 

na APS do empreendimento hidrelétrico. O montante está caracterizado em raros indiví-

duos de grande volume e muitos indivíduos (predominantes) de baixo volume. O volume 

médio por indivíduo da APS é de apenas 0,106 m³. 

Além das florestas, as formações pioneiras também caracterizam a APS, re-

presentando quase 20% do total em área. 

Na localidade do empreendimento, as áreas de formações pioneiras são do-

minadas pela influência da Floresta Ombrófila Mista, e os estágios preliminares da suces-

são, em geral, se caracterizam pelo predomínio de espécies de Poaceae e Asteraceae, 

que formam as fases de capoeirinha até cerca de 3 a 4 anos. 

Está exposto na Figura 5-22 um típico exemplo de formação pioneira da APS. 
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Figura 5-22: Exemplo de áreas classificadas como “formação pioneira”. 

 

 

5.10.2.3.2 SUBÁREAS DE TRABALHO 

O trabalho de supressão vegetal, mesmo em uma área reduzida como a da 

PCH São João II, tende a ser heterogêneo. Seja por diferenças pedológicas, edáficas, de 

uso do solo, de acesso, de tipologia florestal ou qualquer outra possível, as atividades a 

serem adotadas são, comumente, variáveis espacialmente. 

Na APS estudada, há diferenças destacáveis entre as áreas florestais locali-

zadas nas ilhas do rio São João, na margem esquerda do reservatório, na margem direita 

e ao longo das estruturas civis de adução/geração de energia elétrica. Deste modo, foram 

tomadas quatro subáreas para trabalho de supressão vegetal em definição metodológica: 

ilhas, margem esquerda do reservatório, margem direita do reservatório e circuito de adu-

ção. 

Vale esclarecimento, ainda, sobre a logística de execução da supressão ve-

getal. A divisão aqui proposta apenas objetiva segmentar, por localidades, as diferenças 

existentes entre as atividades/ações a serem adotadas. Sendo assim, não necessaria-

mente, as quatro estarão desassociadas e serão diferentes durante a operação da lim-

peza das áreas de intervenção. 

 Ilhas 

Denominada “ilhas”, a subárea situa-se em meio ao corpo hídrico do rio São 

João, em abrangência a ser ocupada pelo reservatório da PCH São João II. Causa inter-

ferência ali a sobrelevação de nível d’água local, e a consequente submersão deste am-

biente físico estratégico. Estas formações são atípicas no rio São João e distanciam as 

margens em largura 10 vezes maior que o perfil comum do corpo hídrico. 

O conjunto de três ilhas, uma principal e duas ilhotas, configura-se como maior 

espaço contíguo florestal da APS, como mostrado na Figura 5-23. A ilha principal tem 

pouco mais de 4 hectares e as outras duas, somadas, não ultrapassam meio hectare, 

perfazendo a subárea com 4,57 hectares totais afetados (quase 20% de toda APS e quase 

30% das áreas florestais na APS). 
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Figura 5-23: Subárea composta pelas ilhas inseridas no rio São João, com “zoom” em detalhe. 

 

 

É evidente, pelas imagens aéreas e pelas constatações in loco, que as forma-

ções florestais existentes estão bastante descaracterizadas e em fase inicial de regene-

ração, após abandono de atividade antrópica ali desenvolvida (agricultura, inclusive). Por 

meio de relatos históricos e dados do inventário florestal, averígua-se que as intervenções 

antrópicas realizadas em toda área da ilha principal fazem com que predominem, atual-

mente, formações arbustivas na localidade. 

O espaço é caracterizado por topografia plana e acesso relativamente facili-

tado. Pela margem esquerda do rio, o acesso pode ser feito através de simples travessia 

sem apoio de veículos, botes, barcos ou qualquer outra estrutura. Em tempos em que o 

acesso à margem esquerda era facilitado, e a agricultura dominava a localidade, a explo-

ração do terreno da ilha principal se deu de modo a deixar resquícios evidentes na vege-

tação e nos solos. 

Mesmo após abandono de atividades econômicas, existem trilhas e marcas 

de acesso humano à localidade. Fatores estes que freiam/impedem a sucessão ecoló-

gica. 

 Margem esquerda do reservatório 

O alagamento da bacia de acumulação da PCH São João II, na cota 560 me-

tros, cobrirá parte da margem esquerda no vale do rio São João. Ademais, grande parte 

das estruturas civis projetadas para a PCH se encontram nesta subárea (barramento e 
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vertedouro). A região tem feições de encostas íngremes, acesso relativamente compli-

cado e poucas características de florestas conservadas. 

A subárea compreendida na margem esquerda do reservatório (e da APS) 

tem traços de antropização mais marcantes que aqueles observados nas ilhas. Em pouco 

mais de 8 hectares, há florestas iniciais, formação pioneira e uso antrópico, como está 

explicitado na Figura 5-24. 

Figura 5-24: Subárea composta pelas áreas da APS na margem esquerda do rio São João. 

 

 

Fica evidenciado pela ilustração que a APP na margem esquerda do rio São 

João é minimamente conservada, não superando a condição legal (50 metros de largura) 

a partir da linha d’água. “Áreas verdes” não se configuram em florestas conservadas, 

muito devido à presença humana na localidade. 

O acesso principal à subárea, mostrado também de forma ilustrativa, encon-

tra-se em estado de alta degradação há pouco tempo. Carros de pequeno porte, cami-

nhonetes e, inclusive, tratores rurais estão impossibilitados de chegar a localidade, preju-

dicando os usos antrópicos da localidade e favorecendo a sucessão ecológica de certo 

modo. 

Há acessos e edificações inseridas nas áreas marcadas como “floresta”, ex-

plicitando a presença humana nas áreas florestais desta subárea. Predominam altas de-

clividades no acesso à APS, sendo que a área alagada tem padrão parcialmente plano e 
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paisagem aberta. Também há marcas locais de processos erosivos, especialmente nas 

proximidades de áreas íngremes. 

 Margem direita do reservatório 

Com 4,49 hectares contíguos, esta subárea tem a formação florestal mais ex-

pressiva de toda APS, especialmente em termos qualitativos (habitats conservados). So-

mente a subárea “ilhas” tem dimensão maior, em apenas 2,5%. 

São marcas desta localidade a inacessibilidade, altas declividades no vale do 

rio São João, formações florestais mais conservadas e baixas características de antropi-

zação. Na Figura 5-25 evidencia-se o perfil descrito. 

Figura 5-25: Subárea composta pelas áreas da APS na margem direita do rio São João. 

 

 

Na proximidade do barramento há um relevo mais plano, onde o alagamento 

tem abrangência maior, sendo que no restante da subárea evidencia-se a declividade 

acentuada do vale do rio São João – que limita a interferência do empreendimento na 

APS. 

O acesso praticamente inexiste, uma vez que, por via terrestre, não há estra-

das que levam à APS nesta subárea. Uma área de plantio adjacente tem acesso por via 

rural distante, que contorna todo o vale do rio São João e tem dimensão cerca de 10 

vezes superior à distância espacial (caso houvesse acesso linear direto). A partir dessa 
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propriedade, é possível caminhamento em meio à floresta fechada com bosque até a 

subárea em tela. 

Em travessia do rio São João, especialmente em períodos mais secos, tam-

bém é possível o acesso à localidade. Este depende do dificultado acesso à margem 

esquerda, da travessia até a ilha principal e de nova travessia até a margem direita. 

O volume madeireiro dessa subárea é aquele mais expressivo, principalmente 

devido aos traços de isolamento e consequente maior preservação florestal. 

 Circuito de adução 

A subárea aqui definida engloba a intervenção de predominância linear cau-

sada por todo circuito adutor, de geração e restituição hídrica da PCH São João II. As 

estruturas civis partem do desvio do reservatório (junto à barragem) e percorrem a parte 

baixa da encosta do vale do rio São João. 

Na margem esquerda do rio São João, em trecho mais a jusante, também há 

traços de intervenção humana e alguns remanescentes florestais, como pode ser visto na 

Figura 5-26. 

Figura 5-26: Subárea composta pelas áreas da APS no circuito adutor da PCH. 

 

 

Nota-se a existência de um trecho central com formação florestal, inclusive de 

característica volumosa em termos madeireiros. A acessibilidade de montante para ju-
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sante faz com que a ocupação antrópica se manifeste nas formações pioneiras. Em sen-

tido contrário, de jusante para montante, o uso antrópico permanece, de modo que o 

acesso para tal se dá por estrada rural existente – sentido norte-sul. 

O trecho central referido possui alguns indivíduos de porte expressivo, apesar 

de serem também constatadas interferências antrópicas por meio de espécies invasoras 

e outras marcas. Em pontos da região em estudo, de padrão relativamente planificado, a 

erosão se manifesta em diferentes intensidades. 

5.10.2.3.3 PLANO EXECUTIVO 

Uma vez que as subáreas da APS e suas características já estão definidas, 

existem informações suficientes para subsidiar os procedimentos executivos. Estes são 

compostos por todas as operações necessárias ao bom andamento da supressão vegetal, 

sempre procurando o melhor rendimento do ponto de vista produtivo, social e ambiental. 

O sucesso de um Plano Executivo está diretamente vinculado ao planeja-

mento estrutural/organizacional, uma vez que a supressão vegetal se relaciona direta-

mente com outras atividades de instalação da PCH e depende de mais de uma equipe. 

As atividades estão estruturadas sob responsabilidade de três equipes, como pode ser 

visto na Figura 5-27. 

Figura 5-27: Organograma hierárquico de resposabilidade do procedimento de supressão vege-
tal. 

 

 

A diretoria técnica do empreendimento controla todas as atividades técnicas 

descritas no RDPA, inclusive as de cunho florestal. Para a limpeza das áreas de interven-

ção deverão existir: uma equipe técnica, uma comercial e uma operacional. 

A equipe técnica é aquela formada por engenheiros e técnicos florestais, tam-

bém responsável pelos outros programas socioambientais de flora, e idealizada para os 

cuidados ambientais e ecológicos. 

Equipe comercial é o nome dado ao time de profissionais que se responsabi-

lizará pelos tratos comerciais dos produtos florestais. Mesmo com um reduzido volume 

madeireiro a ser suprimido, os comerciantes farão contato com a indústria madeireira para 

buscar destinação de lenha, tora e resíduos – conforme viabilidade e demanda. 
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Para a execução da supressão vegetal também se prevê uma equipe própria: 

a equipe operacional. Operadores de máquinas florestais e motosserristas capacitados 

comporão esta classe, para as atividades de corte, limpeza e translado dos materiais flo-

restais até a indústria madeireira. 

A descrição das equipes com a segregação das macroatividades é importante 

para o entendimento global do Plano Executivo. 

Na PCH São João II, a supressão se concentra em área diminuta e majorita-

riamente concentrada no reservatório: pouco menos de 17 hectares florestais e cerca de 

4,5 hectares em formações pioneiras. 

O trabalho deverá se iniciar nos canteiros de obras e localidades de interven-

ção civil (acessos, barramento, canal adutor, conduto forçado e casa de força), conforme 

evolução das frentes de obra. Em seguida, o reservatório deverá ser totalmente limpo de 

modo que próximo ao término das obras, logo antes do fechamento do barramento, a 

supressão vegetal esteja concluída. 

Com os serviços sendo executados logo antes das intervenções, evita-se que 

rebrotas tomem conta das áreas limpas e que sejam necessárias roçadas posteriores, 

especialmente numa região em que há muitos propágulos nas proximidades. 

As ações enquadradas em responsabilidade da “equipe operacional” estão 

mostradas na Figura 5-28. É importante ressaltar que estas etapas de trabalho não ocor-

rem de forma isolada – e muitas vezes ocorram simultaneamente, pois em certas situa-

ções poderão existir frentes múltiplas de trabalho. 

Figura 5-28: Atividades de supressão vegetal 

 

 

A “Pré-Supressão” incorpora todas as atividades necessárias ao planeja-

mento logístico para o sucesso da operação. Esta etapa é absolutamente semelhante em 

todos as subáreas, não sendo necessárias especificações técnicas subordinadas ao uso 

de solo, risco de erosão e declividade. 
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Inicialmente serão marcadas e delimitadas as áreas a serem suprimidas com 

balizas em um intervalo de distância suficiente para garantir que os trabalhadores envol-

vidos consigam visualizar com precisão esta limitação e não ultrapassem estas áreas. 

Após a marcação da área a ser suprimida, é necessária demarcação dos pá-

tios que receberão as toras, lenhas e subprodutos florestais, prontos para destinação final. 

É importante indicar em qual pátio cada produto madeireiro será armazenado, pois o Do-

cumento de Origem Florestal (DOF) será emitido por pátio. 

Após a delimitação dos pátios, comumente são realizadas as melhorias e im-

plementações necessárias na malha viária. No contexto do presente estudo, apenas as 

estradas utilizadas para as obras civis requerem implementações, uma vez que os maci-

ços florestais são pequenos e estão bem concentrados nas proximidades do canteiro de 

obras (seja por jusante ou montante). Esta atividade se sobrepõe totalmente àquelas pre-

vistas no Programa de Melhoria da Infraestrutura. 

Ainda antes do início da “Supressão Vegetal”, é importante que, caso seja 

identificada a necessidade de resgatar algum propágulo florestal, que o resgate seja rea-

lizado. O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas prevê esta ação em busca de 

manutenção das capacidades genéticas e ecológicas locais (conservação da biodiversi-

dade). 

A “Supressão Vegetal” engloba todas as operações de intervenção direta nas 

áreas a serem suprimidas (floresta e formação pioneira). É a fase mais sensível de todo 

o processo e o momento em que mais exige observância das normas de segurança no 

trabalho, bem como das condutas de fiscalização a fim de evitar danos ambientais cola-

terais. 

A supressão se iniciará partir da sinalização das árvores de interesse econô-

mico, para garantir o aproveitamento máximo da madeira comercial e evitar desperdícios. 

Após análise do inventário florestal, verificou-se que são poucas as árvores com potencial 

comercial para toras na APS da PCH São João II. De modo geral, na margem direita do 

reservatório e no trecho médio do circuito adutor serão abatidos indivíduos de maior vo-

lumetria e interesse econômico. O restante será diretamente direcionado para lenha ou 

para um picador, convertido em cavaco ou tratadas como resíduo para auxiliar em recu-

peração de áreas degradadas. 

Após a completa marcação das árvores com interesse comercial, deverá ser 

feito o bosqueamento, que consiste na retirada do sub-bosque. Em outras palavras, se 

fará a supressão das árvores com DAP abaixo de 30 cm, que serão direcionadas, em sua 

maioria, para usos alternativos a serraria e laminação. 

Uma vez que o bosqueamento estiver concluído, o abate das árvores se inici-

ará – corte selecionado dos indivíduos com DAP superior a 30 cm. Esta atividade é aquela 

que requer mais atenção e cuidado para com os trabalhadores, em preservação do ma-

terial florestal, das florestas/habitats vizinhos e da segurança dos operadores. 

Logo após o abate, o arraste é a atividade necessária, que consiste na remo-

ção da árvore abatida para a esplanada, onde ocorrerão as primeiras operações de be-

neficiamento (destopamento e desgalhamento). A espacialidade da APS da PCH em tela 
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permite que as esplanadas estejam nas adjacências do abate, diminuindo a abrangência 

do trabalho. 

Após o processamento primário, a madeira será transportada e empilhada em 

local propício para carregamento (comercialização). Esta etapa está vinculada à demanda 

madeireira no período de execução dos trabalhos, assim como a destinação a ser definida 

para cada classe madeireira. 

Dentro desta sequência operacional, as etapas gerais executivas apresenta-

das poderão ter algumas alterações entre os subprojetos. As considerações particulares 

à supressão vegetal por subprojeto (ou subárea), assim como especificações dos proce-

dimentos, estão detalhadas a seguir. Destaca-se que toda vegetação de extração com-

pulsória será removida devidamente. 

 Subárea “circuito de adução” 

Em ordem sequencial de trabalho, esta subárea deverá ser aquela por onde 

se iniciarão as operações de supressão vegetal. O acesso principal de obras, possivel-

mente o único (caso o acesso de montante não se viabilize), percorre o traçado do circuito 

adutor de jusante para montante, no sentido em que se darão as intervenções civis inici-

ais. 

As operações iniciais de obras são as aberturas e a consolidação dos aces-

sos, por meio, inclusive, de supressão vegetal. Em algumas localidades há talvegues que 

precisarão passar por pequenas obras viárias para trânsito de máquinas e mão de obra 

para operações florestais – sinergia com o Programa de Melhoria de Infraestrutura e o 

Subprograma de Controle Ambiental de Obras (Programa de Controle, Responsabilidade 

e Educação Socioambiental). 

Como discutido anteriormente, na porção média do canal é onde se localizam 

formações florestais, além de pequenos remanescentes nas proximidades da casa de 

força e no início do canal adutor. O trabalho de supressão vegetal se concentrará, basi-

camente, nestas localidades da subárea em questão. 

Há presença de material lenhoso significativo em alguns indivíduos, esparsos 

e raros. Ademais, nos maciços florestais existem sub-bosques em desenvolvimento, ape-

sar das trilhas e passagens internas existentes. 

Após marcação de árvores mais expressivas, o bosqueamento deverá ser ini-

ciado. Este será desenvolvido em áreas de formações pioneiras e nas áreas de formações 

florestais, facilitando o abate de indivíduos volumosos. Em seguida se dará o abatimento, 

sendo que ao longo de todo trecho linear há espaçamento para esplanadas e pátios. In-

clusive, algumas estruturas de madeira e áreas abertas já existentes poderão ser utiliza-

das, reforçando a desnecessidade de aberturas de novas áreas florestais para as opera-

ções secundárias. 

O bosqueamento poderá ser feito por um trator de esteira com lâmina aco-

plada, devido à declividade moderada no local, garantindo uma alta produtividade. É im-

portante que durante o processo os operadores acumulem os resíduos em local prede-

terminado, facilitando as próximas etapas. A topografia das áreas também indica a possi-

bilidade de uso de picador próximo as pilhas de resíduos para processar a madeira no 

próprio local de extração, evitando serviços de carga e descarga nas esplanadas. 
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Para abatimento e arraste, especialmente daqueles indivíduos maiores, reco-

menda-se processo mecanizado com possível uso de tratores florestais (Feller Buncher 

e Skidder). O trabalho com motosserras não será dispensável, prestando auxílio no aba-

timento, assim como no traçamento, no destopamento e no desgalhamento nas esplana-

das próximas. 

Os resíduos florestais poderão ser utilizados para o Projeto de Recuperação 

de Áreas Degradadas (PRAD) nas proximidades, não requerendo grandes deslocamen-

tos. Já as toras e lenhas deverão escoar pelo acesso de jusante até a indústria madeireira, 

preferencialmente. 

 Subárea “margem esquerda do reservatório” 

Em concomitância aos trabalhos no circuito adutor ou logo em sequência, se 

dará a limpeza da margem esquerda do reservatório. Caso o acesso de montante se via-

bilize para as operações florestais, as atividades em ambas áreas poderão desenvolver-

se conjuntamente, sob uma ou duas frentes de trabalho. 

Deste modo, os acessos estarão estabelecidos (restritos a jusante ou não) 

para que os trabalhadores, as máquinas e os equipamentos acessem a localidade. 

Os remanescentes florestais existentes na localidade encontram-se distribuí-

dos ao longo da via de acesso existente, facilitando as travessias e toda logística de tra-

balho. Não foram identificados indivíduos de grande porte em número expressivo. As ma-

tas de APP não possuem largura em atendimento legal e sequer são preservadas por 

serem acesso ao curso hídrico, visitado esporadicamente. Outros maciços têm traços 

avançados de transformação, mesmo em encostas e localidades íngremes. 

Após marcação de árvores para abate posterior, conforme necessidade, o 

serviço de bosqueamento poderá ser feito por um trator de esteira com lâmina acoplada, 

garantindo alta produtividade, semelhantemente ao indicado para a subárea do circuito 

adutor. Também há possibilidade de utilização de picador próximo às pilhas de resíduos 

para processar a madeira no próprio local de extração, devido ao volume esperado e 

predominância de floresta em estágio sucessional inicial. 

O abatimento de indivíduos florestais (alto DAP) poderá ser realizado através 

de motosserras operadas por profissionais treinados especificamente para este tipo de 

atividade, uma vez que serão poucos indivíduos nesta classe de trabalho. Já o arraste 

das toras, considerando a declividade identificada, poderá ser feito por um trator florestal. 

Apesar da operação de arraste ser potencialmente prejudicial ao solo, estas áreas não 

apresentam risco de erosão elevado e não tem operação restrita em dias chuvosos. 

As operações de traçamento, destopamento e desgalhamento poderão ser 

feitas nas esplanadas situadas nas adjacências, também através do uso de motosserras. 

Devido à existência de edificações e áreas abertas, não se prevê necessidade 

de criação de esplanadas ou pátios em áreas novas. Os barracões, vias e toda infraes-

trutura existente serão priorizadas em apoio à supressão vegetal. 

Para escoamento do material lenhoso poderão ser utilizados tanto o acesso 

de jusante como o de montante (se viabilizado). Os resíduos, novamente, poderão ser 

depositados em áreas de futura restauração florestal – PRAD. 
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Vale ressalva quanto ao importante papel da logística de trabalho e escoa-

mento nesta subárea para com a supressão a ser realizada nas ilhas e na margem direita. 

Uma vez que se prevê acesso em travessia do rio São João, o trabalho na margem es-

querda do reservatório também servirá de preparação para os demais. As esplanadas e 

pátios deverão ser reaproveitadas. 

 Subárea “ilhas” 

Esta subárea se difere das demais por ser cercada por corpos hídricos (solo 

hidromórfico), ter relevo totalmente plano e apresentar homogeneidade florestal. Reitera-

se que a subárea é composta não somente pela ilha principal (90% da área total), mas 

também por duas ilhotas vizinhas. 

Anteriormente às operações florestais, deverá ser estabelecida passagem so-

bre o rio São João, garantindo o acesso entre as ilhas e destas com a margem esquerda. 

Como esta subárea independe das obras civis, pois somente requer limpeza quando do 

enchimento do reservatório, os serviços de supressão (e travessias) deverão ser prioriza-

dos em épocas de maior estiagem. 

A vegetação existente na localidade não apresenta indivíduos florestais com 

alto volume madeireiro, sendo raros aqueles com alguma possibilidade de aproveitamento 

comercial/industrial direto (toras). As roçadas deverão ocupar maior tempo de trabalho, 

sendo que estas poderão ser realizadas manualmente (roçadeiras manuais), devido à 

restrição de acesso para máquinas florestais e tratores. 

Em análise similar, espera-se que o abatimento de indivíduos maiores tam-

bém possa apenas ser executado por motosserristas, capacitados e certificados devida-

mente. O trabalho combinado de abate e roçada requererá tempo relativamente maior – 

condição condizente com os interesses e a dinâmica das obras civis. 

A homogeneidade florestal e o relevo plano existentes ali facilitam o planeja-

mento in loco e a execução das atividades de limpeza. 

As ações de processamento (traçamento, destopamento e desgalhamento) e 

empilhamento deverão ser realizadas prioritariamente na margem esquerda, área já limpa 

e com espaços definidos para tal. Para estes, os mesmos operadores de motosserras 

poderão ser encarregados. O uso de um picador, por sua vez, também poderá ser viabi-

lizado na margem esquerda. 

Por obviedade, o escoamento se dará semelhantemente àquele da supressão 

vegetal na margem esquerda, pelo acesso de jusante e/ou pelo acesso de montante. Já 

os resíduos, a serem destinados para o PRAD eventualmente, poderão ser utilizados na 

margem esquerda ou até mesmo na direita. 

 Subáreas “margem direita do reservatório” 

Nesta subárea, por fim, estão as maiores condições de inacessibilidade, ma-

terial florestal de volumetria considerável, alguns pontos de relevo acidentado e feições 

de menor antropização. 

Novamente o acesso é fator limitante da operação florestal, sendo que nesta 

subárea há dependência direta da supressão vegetal (e sua logística) a ser realizada an-

teriormente nas ilhas e margem esquerda do rio São João. Assim como uma passagem 
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sobre o rio São João ligando a margem esquerda à ilha principal, deverá ser previamente 

estabelecida uma passagem sobre o mesmo corpo hídrico entre as ilhas e sua margem 

direita. 

Há de se destacar que um possível acesso pela margem direita não é impos-

sível, apenas inviável, de modo que este poderá ser realizado, em eventual necessidade 

extrema operacional, sem maiores ônus de planejamento e execução. 

Como na localidade predominam características mais avançadas de suces-

são ecológica (estágio médio), o perfil das ações de supressão vegetal é diferente das 

outras subáreas descritas. As operações se iniciarão pela remoção do sobosque por meio 

de roçadas e serão continuadas com o abatimento das espécies de maior porte. O maior 

enfoque e a maior sensibilidade nesta subárea se dão sobre o abate de indivíduos com 

alto DAP. 

Tanto as roçadas como as operações de abate não deverão ser realizadas 

com apoio de maquinário, vista a dificuldade posta no acesso através do rio São João. 

Indica-se uso de roçadeiras manuais e motosserras (por profissionais capacitados e cer-

tificados) com cuidados ambientais e de segurança do trabalho. Nos pontos de maior 

declividade, na encosta do vale do rio São João, maiores cuidados operacionais deverão 

ser tomados: direcionamento de corte, seccionamento de corte, abertura de saídas de 

emergência etc. 

As esplanadas poderão ser utilizadas nas ilhas (já limpas), na margem es-

querda ou mesmo na própria margem direita, assim que o trabalho se desenvolva a partir 

da linha d’água do rio. O processamento do material florestal também requererá organi-

zação especial, pois haverá alguns indivíduos de grande porte para serem traçados e 

transportados até os pátios – planejados para o carregamento de caminhões florestais na 

margem esquerda. 

 RESPONSABILIDADE 

Como já explicitado, a diretoria técnica será responsável pelo planejamento, 

monitoramento, fiscalização e análise florestal/ambiental. A comercial, por sua vez, será 

responsável pela organização documental e fiscalização de vendas/comercialização. Já 

a equipe operacional encabeçará os serviços de campo, responsabilizando-se por ques-

tões logísticas, operacionais, trabalhistas etc. 

A empresa contratada para supressão terá responsabilidade sobre a execu-

ção técnica, sob tutela da coordenadoria operacional. Deverá ser prezada máxima quali-

ficação para garantir o bom andamento das operações, visto o risco associado a algumas 

atividades. 

As outras tomadas de decisões relacionadas a cronogramas, processos, ou 

grandes mudanças, estará sob responsabilidade da diretoria técnica do empreendimento. 
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 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

O programa apresenta relação com vários outros programas deste RDPA (ver 

Tabela 5-31). 

Tabela 5-31: Interfaces entre o Subprograma de Supressão Vegetal e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão 
Socioambiental 

Como este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do empreendi-
mento, os dois programas estão intrinsecamente ligados 

Programa de Indeni-
zações 

Todas as áreas a ser suprimidas serão indenizadas. 

Programa de Con-
trole, Responsabili-

dade e Educação So-
cioambiental 

A supressão vegetal requererá um controle grandioso assim como as obras civis. 
Atividades sobrepostas deverão ser realizadas conjuntamente. Além disso, ques-
tões relacionadas a comunicação também são pertencentes aos dois programas. 

Programa de Recupe-
ração de Áreas De-

gradadas 

Os resíduos da supressão vegetal poderão auxiliar na restauração de áreas de-
gradadas. 

Subprograma de Mo-
nitoramento e Con-
trole Limnológico 

Um dos objetivos da supressão vegetal é preservar a qualidade da água, sendo 
que a relação entre os programas deverá trazer resultados positivos. 

Subprograma de Ge-
renciamento de Resí-

duos sólidos 

A supressão vegetal produzirá resíduos agrossilvopastoris, sendo necessário o 
detalhamento deste no âmbito do PGR. 

Plano Ambiental de 
Conservação e Uso 

do Entorno do Reser-
vatório Artificial 

Os usos possíveis da água represada dependem do sucesso desta operação. 

Programa de Monito-
ramento da Flora 

Um intenso monitoramento deverá ser feito para restringir a supressão apenas ao 
essencial. 

Programa de Monito-
ramento da Fauna 

Terrestre 

A afugentamento da fauna residente na área a ser suprimida depende, dentre ou-
tras ações, do correto desempenho das atividades de supressão vegetal, contri-

buindo, inclusive, para a redução do encontro de elementos da fauna silvestre du-
rante o enchimento do reservatório. 

Programa de Monito-
ramento da Biota Aqu-

ática 

Este programa evitará a permanência de resíduos vegetais ou a própria vegeta-
ção na área a ser alagada, prevenindo alterações na qualidade da água. 

Programa da Mobiliza-
ção da Mão de Obra 

O trabalho de supressão vegetal, por se tratar de uma operação de intervenção 
direta, necessita de funcionários capacitados no âmbito ambiental e de segurança 

no trabalho, principalmente. 

Programa de Preser-
vação do Patrimônio 
Histórico e Cultural 

Durante a supressão vegetal, podem ocorrer perdas de material arqueológico. As-
sim, faz-se necessário que as atividades deste programa ocorram em concordân-

cia temporal à supressão vegetal. 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

O valor estimado desta operação é da ordem de R$ 500.000,00 – valor base-

ado em cotações feitas no início do ano de 2017, com empresas prestadoras deste ser-

viço especializado. 
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As operações apresentam muitas variáveis, desde equipamentos a serem uti-

lizados, metodologias aplicáveis, bem como as características de logística e trabalho da 

equipe executiva. Fatores estes que reduzem a precisão do orçamento. 

O valor deste programa se restringirá à fase de obras, não sendo necessário 

aporte financeiro após a sua finalização. 

Além disto, há previsão de inclusão destes custos no orçamento das obras 

civis. Nesta situação, o valor estimado para a operação particular, em termo de programa 

socioambiental, será nulo. 

 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

A avaliação dos resultados será feita através de relatórios de acompanha-

mento que deverão conter as seguintes informações: área suprimida, volume de resíduos, 

volume de toras, volume de lenha, tempo decorrido, acidentes e situação anormais, efici-

ência dos métodos e relatórios com as informações de cada pátio em utilização. 

Todas estas informações terão que ser emitidas para cada subprojeto, cons-

tando o volume já extraído e o volume restante, atualizado pela captação dos dados das 

áreas já exploradas. Esta informação é de grande importância para a equipe comercial, 

pois desta maneira é possível precisar o estoque de madeira remanescente. 

Além de seguir estes critérios, o DOF será um documento importante para 

controle e avaliação dos resultados. 

A equipe operacional será responsável pelo fornecimento destes dados e a 

equipe técnica deverá organizar os resultados em relatórios técnicos, que posteriormente 

serão usados para controle e tomada de decisão. Prevê-se necessidade de um relatório 

ao final do trabalho sobre toda a APS. 
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 CRONOGRAMA 
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      Enchimento do reservatório

TRIMESTRE

OBRA OPERAÇÃO
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ATIVIDADES

Planejamento

Mobilização de equipamentos e mão de obra

Supressão vegetal*

Destinação de produtos, subprodutos e resíduos 

florestais

Desbobilização de equipamentos e mão de obra

SUBPROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL

RELATÓRIO
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5.11 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) 

5.11.1 INTRODUÇÃO 

Entende-se por degradação ambiental o estado em que um ou mais compo-

nentes do meio ambiente afetados por processos antrópicos ultrapassam sua capacidade 

de resiliência, de tal maneira que as alterações sofridas afetam o comportamento consi-

derado natural e/ou de produtividade. Uma área degradada reúne aspectos ambientais 

com níveis de alteração não suportados pela capacidade natural de regeneração ou que 

requererão prolongado prazo para tal. 

A ação de recuperação ambiental está associada ao retorno da área degra-

dada a uma forma de utilização, visando à estabilidade do ambiente e à busca de um 

novo “equilíbrio dinâmico”. A Instrução Normativa ICMBio nº 11/2014 é a grande baliza-

dora dos procedimentos e premissas apresentados. 

Usualmente, em projetos de empreendimentos hidrelétricos, são previstas ati-

vidades de restauração de ambientes florestais e de reabilitação do solo em localidades 

de intervenções provisórias. 

Tem-se que restauração é o retorno do ambiente às condições prévias a sua 

degradação, ou seja, ao estado “mais natural possível”. Para que isso ocorra, são aplica-

das técnicas de engenharia a fim de proporcionar a aceleração ou viabilização de um 

processo de sucessão ecológica, em prol de toda biodiversidade local. 

Por sua vez, o processo de reabilitação está vinculado a um futuro reaprovei-

tamento de uma localidade afetada, ou seja, é o ato de propiciar o restabelecimento de 

função produtiva (interesse econômico) ou ainda funções naturais à área. 

No contexto do empreendimento em tela, não são previstas atividades de re-

abilitação de solos. Isto porque as áreas que normalmente passam por processos de re-

abilitação, como canteiros e bota-fora, estarão localizadas em área a ter vegetação res-

taurada, não se fazendo necessário direcionamento metodológico específico para tal – 

pois o objeto de trabalho seria coincidente.  

Vale ainda ressaltar, de forma introdutória, que os diagnósticos florestais rea-

lizados na região do empreendimento constituem a base informativa do presente pro-

grama socioambiental. Durante os estudos preliminares (RAS), foi realizado estudo fitos-

sociológico em toda abrangência da PCH e em suas adjacências. Na etapa atual de tra-

balho, elaboração do RDPA, foi realizado o Inventário Florestal da PCH São João II com 

objetivo central de caracterização quantitativa da Área Passível de Supressão (APS). 

Conforme observado em tais estudos, a cobertura vegetal natural presente na 

região em estudo encontra-se descaracterizada, principalmente devido à expansão das 

atividades antrópicas. No entanto, ainda se encontram alguns maciços florestais relativa-

mente expressivos na localidade. 
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A montante do empreendimento está localizado o Monumento Natural Salto 

São João (Unidade de Conservação de proteção integral). No entanto, a região mais pró-

xima ao empreendimento apresenta maciços florestais e formações pioneiras intercala-

dos com áreas antropizadas destinadas a culturas agrícolas como feijão, amendoim, mi-

lho, entre outras (ver Figura 5-29). 

Figura 5-29: Diferentes usos do solo observados na região da PCH. 

 

 

O vale do rio São João é marcado pelo relevo acidentado, o que dificulta o 

acesso a alguns pontos e favorece, de certo modo, a regeneração natural do ambiente. 

Tal característica é acentuada atualmente, haja visto que as maiores intervenções feitas 

nas proximidades da PCH não são recentes. 

A Figura 5-30 apresenta visão (de montante para jusante) da localidade pro-

jetada para o reservatório da PCH São João II, além de ilustrar as características de relevo 

e paisagem da região. 
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Figura 5-30: Vista da região do reservatório da PCH São João II. 

 

 

A restauração florestal a ser promovida a partir do empreendimento na região 

tem significância majorada quando analisada frente às condições atuais de conservação. 

Analiticamente, devido à Área Passível de Supressão (APS) possuir 24,97 hectares e a 

área a ser restaurada possuir 92,3 hectares. Isto porque a restauração da vegetação se 

dará não somente na APP do reservatório, como também na encosta à margem esquerda 

do reservatório e no trecho compreendido entre o TVR no rio São João e o canal adutor 

– proposições estas trazidas na Condicionante nº 5 da LP da PCH São João II. 

Estes benefícios vão além dos limites da flora (do ponto de vista ambiental), 

chegando também à fauna regional, em ampliação de seus habitats e formação de maio-

res corredores biológicos próximos aos cursos hídricos, como também protegendo os 

próprios cursos hídricos e suas características físicas, químicas e biológicas. 

Conforme menção feita, a restauração florestal da PCH em tela passa por três 

justificativas distintas: a constituição da vegetação marginal no reservatório (APP legal), 

o atendimento à Condicionante nº 5 da LP e a denominada “regularização florestal”. 

A vegetação marginal ao reservatório incorpora-se ao empreendimento hidre-

létrico, assim como as áreas alagáveis, a partir estabelecimento da PCH. Uma vez que 

há mudanças diretas no corpo hídrico, também a proteção do mesmo passa a ser de 

responsabilidade do empreendedor. 

No caso em estudo, além das áreas referentes à APP do reservatório, as 

áreas a serem restauradas trazidas em condicionante (encosta na margem esquerda do 

reservatório e trecho compreendido entre o TVR no rio São João e o canal de adução) 

também serão apensadas ao empreendimento em proteção permanente, tornando mais 

expressiva a atividade de recuperação ambiental. 

É também parte do PRAD a “regularização florestal”. Este termo é utilizado 

para o atendimento legal de duas normativas. A Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata 

Atlântica) exige a Compensação Ambiental para áreas suprimidas através de “...destina-

ção de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características 
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ecológicas...”. Já o Decreto Estadual nº 1.940/1996 promulga através da Reposição Flo-

restal que empresas “...consumidoras de matéria prima de origem florestal são obrigadas 

a efetuar direta ou indiretamente a reposição florestal em quaisquer das modalidades pre-

vistas neste Decreto, em quantidade equivalente ao seu consumo.”.  

Nos trabalhos da PCH São João II, a área de supressão vegetal é de 21,24 

hectares e o volume madeireiro esperado (conforme inventário florestal) é da ordem de 

4.291,90 m³. 

Sequencialmente no presente programa estão apresentadas as considera-

ções metodológicas gerais e específicas para atendimento de restauração florestal em 

cada necessidade particular. A caracterização de cada área a ser restaurada também é 

fundamento essencial para entendimento. 

5.11.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

Propor diretrizes gerais que garantam sucesso na execução da restauração 

de áreas degradadas pelo empreendimento e outras áreas de responsabilidade da Hidre-

létrica São João II. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Neutralizar os impactos da supressão vegetal compulsória; 

 Restaurar a vegetação nativa de acordo com sua tipologia original, na 

futura APP legal do entorno do reservatório, na encosta adjacente à 

margem esquerda, na área entre o TVR e o canal adutor e em áreas 

designadas à regularização florestal; 

 Prevenir e controlar a desenvolvimento de processos erosivos; 

 Garantir o avanço da sucessão ecológica; 

 Permitir restabelecimento de formação vegetacional em quantidade e 

qualidade compatíveis ou superiores aos impactos negativos da PCH 

São João II. 

5.11.3 METODOLOGIA 

Em busca de facilitação do entendimento metodológico, há uma subdivisão 

de tópicos aqui feita. Primeiramente é feita uma caracterização das áreas passíveis de 

restauração, uma vez que o perfil de cada localidade é que aponta aptidão para técnicas 

e medidas a serem adotadas. Ainda de forma fundamental, são postas considerações 

sobre métodos gerais de restauração florestal, com detalhes que serão pertinentes às 

individualidades dos locais a serem restaurados. Finalmente, conforme sequência lógica, 
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são apresentados os métodos propostos para restauração florestal das áreas sob respon-

sabilidade da Hidrelétrica São João II. 

 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM RESTAURADAS 

O planejamento da restauração ambiental dá-se a partir do reconhecimento 

do nível de degradação ambiental em cada tipologia de uso de solo local, pois somente 

assim torna-se possível a quantificação e a qualificação adequadas de técnicas/ações a 

serem executadas. 

As áreas passíveis de restauração no projeto da PCH São João II são: a APP 

do reservatório, a encosta adjacente à margem esquerda do reservatório, o trecho situado 

entre o canal de adução e o TVR no rio São João. 

A APP marginal ao reservatório da PCH São João II apresenta diferenças en-

tre as margens direita e esquerda, conforme observado na Figura 5-31, na Figura 5-32 e 

na Tabela 5-32. Conforme metodologia posta da Portaria IAP nº 69/2015, o estudo apre-

sentado no “Memorial de Cálculo da APP” concluiu necessidade mínima de largura de 30 

metros para vegetação marginal – protocolizado em fevereiro de 2016 junto ao IAP (Ofício 

nº 002/2016–SJII). 

Tabela 5-32: Áreas por uso do solo em cada margem da APP do reservatório. 

USO DO SOLO MARGEM ESQUERDA (ha) MARGEM DIREITA (ha) APP TOTAL (ha) 

Remanescente florestal 2,95 2,20 5,15 

Uso antrópico 1,27 0 1,27 

Total 4,22 2,20 6,42 

Obs.: entende-se por uso antrópico áreas destinadas a reflorestamentos, agricultura ou pastagem. 
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Figura 5-31: Uso do solo na APP do reservatório. 

 

 

Figura 5-32: Paisagens próximas ao rio São João na adjacência do reservatório. 
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É evidente, pela análise visual e quantitativa, que a APP na margem direita 

do reservatório se encontra bem conservada, de forma que a maior parte dos trabalhos 

de restauração florestal da APP se dará na margem esquerda. 

A encosta justaposta à APP do reservatório na margem esquerda também 

será objeto de PRAD, conforme posto na Condicionante nº 5 da LP do empreendimento. 

Esta pode ser visualizada nas ilustrações da Figura 5-33 e seu uso do solo encontra-se 

pormenorizado na Figura 5-34 e na Tabela 5-33. 

Figura 5-33: Vista aérea da região de implantação da PCH São João II. 
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Figura 5-34: Uso do solo na encosta adjacente à margem esquerda do lago. 

 

 

Tabela 5-33: Áreas por uso do solo na encosta. 

USO DO SOLO ÁREA (HA) 

Remanescente florestal 39,4 

Uso antrópico 14,3 

Total 53,7 

Obs.: entende-se por uso antrópico áreas destinadas a reflorestamentos, agricultura e pastagem. 

 

Esta área, tal como a anterior, tem predominância por remanescentes flores-

tais, representando quase 75% da área total. A localidade apresenta grande declividade, 

chegando próximo a 45º. Nas áreas de uso antrópico observa-se produção agrícola, não 

mecanizada justamente devido às características íngremes e de acesso do local, predo-

minando plantio de culturas como feijão e amendoim. 

A área compreendida entre o TVR e o canal de adução também é objeto do 

PRAD (restauração florestal). Esta área está disposta lateralmente ao trecho de cerca de 
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2.700 metros do rio São João que terá suas águas desviadas, em parte, para geração de 

energia elétrica. A localidade pode ser visualizada na Figura 5-35, que apresenta as ad-

jacências do rio São João visto de jusante para montante. 

Figura 5-35: Vista aérea do trecho final próximo à casa de força. 

 

 

Na área descampada na parte inferior da imagem estará localizada a casa de 

força e as estruturas civis de adução estarão todas nesta margem do rio (margem es-

querda – lado direito da fotografia). 

O uso do solo pode ser visto na Figura 5-36 e se encontra detalhado na Tabela 

5-34. Destaca-se que, quando da restauração da vegetação nesta localidade, parte será 

equivalente à APP prevista para o rio São João. Na atualidade, previamente à formação 

do TVR, o rio São João nesta localidade apresenta trechos de cerca de 20 metros de 

largura. Após a redução da vazão hídrica, espera-se diminuição da largura desta. Assim, 

a APP prevista para o rio São João neste trecho após a formação do TVR é de 30 metros. 
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Figura 5-36: Uso do solo no trecho compreendido entre o TVR e o canal de adução. 

 

 

Tabela 5-34: Áreas por uso do solo no trecho compreendido entre o TVR e o canal de adução. 

USO DO SOLO APP RIO SÃO JOÃO (ha) ÁREA RESTANTE (ha) ÁREA TOTAL (ha) 

Remanescente florestal 6,1 15,0 21,1 

Uso antrópico 0,9 10,1 11,0 

Total 7,1 25,0 32,2 

Obs.: Entende-se por uso antrópico áreas destinadas a reflorestamentos, agricultura e pastagem. 

 

Seguindo a tendência notada nas áreas anteriormente descritas, observa-se 

predominância também de remanescentes florestais, representando cerca de 65% de 

todo o trecho. Destaca-se que a faixa que será correspondente à APP de 30 metros re-

presenta 22% do total, sendo que apenas 12% desta é destinada a usos antrópicos. 

De forma geral, observa-se que as áreas passíveis de PRAD apresentam co-

bertura florestal relativamente extensa. No entanto, estas áreas se encontram em estágio 
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inicial de regeneração natural. Ou seja, embora quantitativamente estas áreas sejam en-

tendidas como “florestas”, qualitativamente estas estão em estado de alta degradação e 

pouco capacitadas para que se regenerem sem assistência. 

As áreas de uso antrópico encontram-se descentralizadas ao longo do trecho, 

sendo que a porção média é aquela mais conservada. 

Destaca-se que os canteiros de obras e bota fora (tanto do barramento quanto 

da casa de força) estão projetados neste trecho, em áreas ocupadas por usos antrópicos.  

A espacialidade do uso do solo da região está estabelecida na Figura 5-37, e 

seu detalhamento quantitativo é apresentado na Tabela 5-35. 

Figura 5-37: Uso do solo nas áreas passíveis de PRAD. 

 

 

Tabela 5-35: Resumo das áreas por uso do solo no trecho de PRAD. 

USO DO SOLO APP DO RESERVATÓRIO (ha) TVR (ha) ENCOSTA (ha) TOTAL (ha) 

Remanescente florestal 5,2 21,1 39,4 65,7 

Uso antrópico 1,3 11,0 14,3 26,6 
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Total 6,4 32,2 53,7 92,3 

Obs.: Entende-se por uso antrópico áreas destinadas a reflorestamentos, agricultura e pastagem. 

 

Ainda em caráter expositivo, apresentam-se as análises relativas (percentu-

ais) e comparativas quanto às áreas de PRAD (Figura 5-38) e quanto às tipologias de uso 

do solo (Figura 5-39). 

Figura 5-38: Síntese das informações referentes às áreas de PRAD. 

APP 

 

TVR 

 

ENCOSTA 

 

TOTAL 

 

 

Figura 5-39: Síntese das informações referentes ao uso do solo. 

REMANESCENTE FLORESTAL 

 

USO ANTRÓPICO 

 

TOTAL 

 

 

 

Em análise geral, as formações florestais predominam na região, embora, de 

acordo com dados do inventário, apresentem características de degradação, sendo clas-

sificadas, em sua maioria, como “florestas iniciais”. O TVR é a localidade onde mais existe 

uso antrópico dos solos (quase 35%) e na APP, opostamente, onde mais há remanes-

cente florestal (80%) – elucidando o caráter homogêneo de todas áreas de PRAD, se-

gundo este aspecto. 

Sob viés inverso, devido a relativa homogeneidade supracitada, a encosta 

possui, em área, 60% dos remanescentes florestais e 54% do uso antrópico. A APP, por 

sua vez, engloba 8 e 5%, respectivamente, de remanescente florestal e uso antrópico. 
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 MÉTODOS GERAIS 

A recuperação de um ecossistema, especificamente a restauração florestal 

aqui proposta, busca o estabelecimento de cenário florestal climácico e equilibrado. Tam-

bém, em geral, a capacidade de regeneração do ambiente degradado induz naturalmente 

uma restauração não-assistida. Neste sentido, a execução de um PRAD deve buscar o 

encaixe da solução (técnicas de engenharia) na sequência regenerativa do ambiente, de 

modo a permitir ou acelerar o processo natural. 

As atividades de PRAD tem uma sequência executiva teórica que, em grande 

parte dos casos, requer adaptações devido às particularidades pontuais de cada locali-

dade. Na restauração florestal há casos de áreas totalmente incapazes de regeneração 

natural (por modificação agressiva no solo, por exemplo), assim como caso diametral-

mente oposto de áreas em que há existência isolada de grandes indivíduos e nenhum 

sub-bosque ou bosque. Nesta extensa gama de atuação, a sequência executiva de ativi-

dades aqui apresentada mostra uma linha de trabalho, em que certas etapas poderão não 

existir ou que a própria sequência executiva poderá ser desfeita. 

Geralmente os PRADs se iniciam com a sinalização/delimitação das áreas a 

serem recuperadas. Esta medida tem caráter educativo, bem como preventivo: educativo 

no sentido de delimitar a área que está sendo recuperada para evitar intervenção humana 

e preventivo no sentido de impedir que animais indesejados à regeneração acessem a 

área. Quando esta técnica é realizada através de cercamento, deve-se permitir o acesso 

de pequenos animais dispersores de propágulos e sementes (como alguns roedores), 

evitando o uso de arames farpados e adequando o espaçamento à fauna. 

Ainda em caráter preliminar, deve-se desenvolver o manejo (ou recuperação) 

do solo, que se inicia através de um diagnóstico. O reconhecimento pode ser feito através 

da análise de características físico-químicas do solo, como: porosidade, textura, quanti-

dade de micro e macro nutrientes, relação carbono-nitrogênio, entre outras. Em necessi-

dade de descompactação, realiza-se o revolvimento do horizonte superficial de maneira 

manual (com o uso de enxadas e pás) ou mecânica (com subsoladores). Em caso de os 

solos não apresentarem capacidade orgânica devido à degradação, pode ser realizada a 

transposição direta de solo e serapilheira, preferencialmente de áreas circunvizinhas. 

Também relativas aos solos, mas importantes durante todo processo de recu-

peração, destacam-se as práticas de controle erosivo. A estabilidade dos solos pode ser 

garantida por meio de barreiras físicas (como diques de madeira que também servem de 

abrigo para fauna dispersora) e por curvas de nível feita no terreno. Comumente estas 

técnicas são aplicadas em fases iniciais, assim como são mantidas durante o PRAD, pois 

a erosão indesejada pode tornar-se prejudicial também nas fases sequentes. 

A Resolução CONAMA nº 429/2011 indica 3 modalidades de restauração flo-

restal (no caso “restauração de APP”) que resultam em incremento da biodiversidade: 

condução da regeneração natural de espécies nativas; plantio de espécies nativas; e as 

duas atividades associadas. Permeando tais modalidades, se destaca a “nucleação” 

como alternativa técnica de indução, ou aceleração, à regeneração natural do ambiente. 

As primeiras técnicas de incremento da biodiversidade a serem aplicadas e 

as mais indicadas são as de nucleação. Esta pode ser iniciada pela construção de poleiros 
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e abrigos para a fauna dispersora de sementes (por exemplo, avifauna), que, como já 

citado, podem ser construídos de maneira conjunta com os diques de contenção erosiva, 

ser feitos com transposição dos resíduos da supressão vegetal ou ainda por meio do 

plantio de espécies atrativas para fauna (poleiros vivos). Outra técnica que pode ser utili-

zada é a “chuva de sementes”, que consiste em dispersar aleatoriamente sementes cole-

tadas em árvores matrizes da região, de preferência em áreas que serão suprimidas. Esta 

técnica deve estar alinhada com a supressão vegetal, pois antes de ocorrer o desmata-

mento, as árvores “porta-sementes” devem ser marcadas e ter suas sementes coletadas. 

Além das técnicas de nucleação descritas, os PRADs contam com o plantio 

direto de mudas, principalmente focado no enriquecimento das áreas que demonstram 

baixa diversidade e das florestas remanescentes em estágios médio e inicial. 

O plantio apresenta relativa eficiência quando executado junto as técnicas de 

nucleação e manejo, no momento adequado e sob utilização das espécies/espaçamento 

adequados. Além do enriquecimento, o plantio tem foco na perpetuação de espécies cli-

mácicas, eventualmente mais raras, escassas e com menos capacidade de propagação 

na região. 

Quando da execução do plantio, é essencial a busca pela compatibilidade 

com a tipologia florestal particular, adequada à fitofisionomia local (Resolução CONAMA 

nº 429/2011). Para que o plantio de mudas apresente o sucesso esperado, alguns tratos 

silviculturais também se fazem necessários em manutenção e controle. 

A abertura de covas no tamanho ideal é de extrema importância, principal-

mente no plantio de espécies de grande porte, como o Pinheiro-do-Paraná e a Imbuia, 

pois o coveamento adequado garante a estabilidade da muda e espaço suficiente para 

desenvolvimento das raízes. Outros dois fatores silviculturais essenciais são: delimitação 

do local de plantio e definição do estágio em que a muda será plantada. Isto porque a 

afinidade com energia luminosa varia conforme a espécie. Em geral, o enriquecimento 

tem enfoque em espécies não heliófilas (que se desenvolvem melhor em sombra ou pe-

numbra), típicas climácicas. 

Em caráter preventivo, o controle das formigas cortadeiras é medida funda-

mental – a fim de evitar danos às mudas e facilitar o estabelecimento das mesmas. Em 

áreas mais degradadas, dependendo do resultado da análise de solo, podem ser neces-

sárias práticas de adubagem para garantir o estabelecimento das mudas. 

É importante destacar, ainda, a importância do monitoramento constante da 

área e verificação da necessidade de empregar outras práticas silviculturais, principal-

mente visando garantir a menor taxa de mortalidade das mudas. O controle de espécies 

invasoras e a rega das mudas são atividades comuns neste sentido. 

 MÉTODOS ESPECÍFICOS 

A partir das características das áreas a serem restauradas apresentadas an-

teriormente, combinadas aos métodos gerais de PRAD, apresenta-se, neste ponto, as 

especificidades metodológicas de trabalho para cada localidade. 
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A fim de sintetizar as apresentações, por similaridade metodológica e proxi-

midade das áreas, optou-se por apensar os métodos específicos em dois grandes grupos 

onde a restauração florestal irá ocorrer: a área de APP do reservatório e encosta adja-

cente à margem esquerda do reservatório; e a faixa compreendida entre o TVR no rio São 

João e o canal de adução. Por fim, apresentam-se considerações especificas acerca da 

Compensação Ambiental e da Reposição Florestal. 

 Área de APP do reservatório e encosta 

A proteção do curso hídrico modificado pelo reservatório (reconstituição de 

APP) se mostra importante ao passo que visa assegurar qualidade de águas tanto no 

reservatório como no Trecho de Vazão Reduzida (TVR), a jusante do barramento. Em 

largura, como já abordado, a APP do reservatório é projetada em 30 metros. 

Na extensão indicada, pouco mais de 6 hectares deverão perfazer a faixa de 

APP legal futura do reservatório. Aproximadamente 80% deste total já se enquadra como 

formação florestal em estágio inicial de regeneração, sendo que o restante tem uso do 

solo voltado à agricultura (pouco mais de 1 hectare). A margem direita, como já abordado 

anteriormente, não apresenta outros usos do solo diferentes de cobertura florestal. 

Neste contexto, tem-se que os métodos específicos de PRAD variarão entre 

as duas margens, dadas as diferenças quali-quantitativas entre elas. Os métodos previs-

tos para a APP da margem esquerda e encosta são descritos conjuntamente devido à 

contiguidade associada. 

Para a margem direita, inicialmente é previsto um “censo qualitativo”, ao início 

do trabalho de supressão vegetal, em busca profunda por características específicas. 

Após avaliação inicial citada, de acordo com a diversidade vegetacional e qualidade dos 

bosques individuais, medidas de enriquecimento deverão ser realizadas, bem como con-

trole de espécies invasoras/exóticas. 

Espécies climácicas e de grande relevância ecológica, eventualmente ausen-

tes nos bosques, poderão ser plantadas de forma direta. Para tal se farão necessárias 

técnicas de plantio como coveamento, coroamento de mudas e controle de pragas (for-

migas cortadeiras). É importante que o local e o espaçamento entre mudas sejam estu-

dados previamente, de modo a favorecer o desenvolvimento das espécies escolhidas, 

conforme necessidades individuais: espalhamento de raízes, afinidade/necessidade para 

com energia luminosa, ocupação do dossel etc. Este plantio não se configura como “plan-

tio total”, mas sim uma adaptação de arranjo florestal a partir de adensamento e aumento 

de biodiversidade pontual. 

Algumas espécies invasoras e exóticas já foram identificadas nos estudos de 

inventário florestal, de modo que o combate às mesmas deverá ser necessário. A supres-

são destes indivíduos deve ser realizada preservando o bosque e as espécies vizinhas. 

Sua necessidade deve exceder a época de implantação de PRAD, pois espécies como a 

Uva-do-japão e o Pinus podem, eventualmente, se estabelecer durante toda recuperação 

florestal. 

Quando do início das atividades específicas de PRAD, em sequência meto-

dológica, não são previstas atividades de cercamento ou tratamento físico-químico de 



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-198 

 

solos – visto que a área apresenta bom estado de conservação e cobertura vegetal, difícil 

acesso geográfico sem criação de gado justaposta. 

Pode-se sumarizar a situação proposta para a margem direita como condução 

assistida da regeneração natural. O enriquecimento e o isolamento dos fatores de degra-

dação deverão prover, em médio/longo prazo, capacidade de auto sustentação à locali-

dade. Vale ressaltar que coletas de sementes poderão ser feitas ali para apoio à nuclea-

ção em outras áreas de PRAD, como descrito na sequência. 

Já a margem esquerda, há maior necessidade de intervenções e demanda 

por diferentes ações/métodos. Nesta margem ocorrerá restauração desde a cota de inun-

dação do reservatório até o topo da encosta, conforme anteriormente detalhado. 

Assim, primeiramente cabe destacar que o isolamento da área deverá ser re-

alizado apenas nos locais estritamente necessários, visando não isolar a região da pre-

sença da fauna local, evitando apenas intervenções humanas, pois não há criação de 

gado na localidade. Ou seja, não se prevê isolamento da APP do reservatório na margem 

esquerda, visto que a área justaposta à mesma (ou seja, a encosta) também será restau-

rada. 

Os locais em que o cercamento será necessário são dois: a parte alta da en-

costa em divisa com planaltos sobre o vale do rio São João e nos limites fronteiriços às 

áreas de obras/operação da PCH São João II. Indica-se necessidade de cercamento sim-

ples com estacas de madeira e arame liso, em espaçamento longo que permita a trans-

posição da fauna que habita os maciços florestais. Os palanques de cerca se constituem, 

ademais, como poleiros para zoocoria, enriquecendo a flora indiretamente (nucleação). 

Visto que em alguns talhões a agricultura manual se desenvolve há longos 

períodos, prevê-se descompactação (escarificação) e outros possíveis tratamentos que 

possam reabilitar os solos preliminarmente – assim como em áreas de pátios madeireiros 

e esplanadas. Também nesta fase e nestas localidades, especialmente aquelas íngremes 

em que a agricultura avançou sobre a encosta, poderão ser feitas barreiras físicas para 

controle erosivo. Estas, construídas com troncos provenientes da supressão vegetal, tam-

bém se configurarão como “ilhas de nucleação”, pois propágulos, sementes e matéria 

orgânica ficarão concentrados em “degraus” na encosta. Processos de anemocoria e, 

principalmente, barocoria destoam, uma vez que a parte superior do vale é coberta por 

florestas e matrizes vegetais. 

Técnicas como transposição de galharia, instalação de poleiros artificiais/na-

turais, chuva de sementes e remoção de espécies exóticas (indesejadas à sucessão eco-

lógica) são previstas para toda localidade. Todas favorecerão a condução da sucessão 

ecológica a partir da nucleação e do isolamento da degradação. Soma-se o plantio para 

enriquecimento neste contexto, de modo que, em averiguada sua necessidade, espécies 

florestais mais raras e com baixa probabilidade de desenvolvimento natural poderão ser 

induzidas – também com coveamento, coroamento de mudas, adubação e controle de 

pragas. Viveiros da região deverão ser buscados. 

O PRAD para a encosta se mostra como uma expansão da “linha florestal” e 

conexão desta à APP e ao ambiente marginal hídrico. Esta ocupação contígua, além de 

ampliar as áreas florestais, aumentar a conectividade regional e a disponibilidade de ha-

bitats, reduz consideravelmente os efeitos de borda. 
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Uma vez terminadas as obras, ações de comunicação social e educação am-

biental deverão ser desenvolvidas junto dos moradores/proprietários das terras que dão 

acesso à região próxima para que toda a comunidade se mobilize favoravelmente a pre-

servação do ecossistema do vale do rio São João. 

 Área entre o canal adutor e o TVR 

A partir do estabelecimento do canal de adução, prontamente ocorrerá isola-

mento da área entre este e o leito hídrico a ter sua vazão reduzida (TVR). Mais especifi-

camente, a área se formará a partir do perímetro da via de acesso marginal ao canal 

adutor. 

A região é bastante heterogênea e descontínua quando à ocupação dos solos, 

existindo intercalação entre talhões agrícolas, formações pioneiras e florestais. Merece 

ressalva introdutória a previsão de instalação de canteiros de obras nas áreas antropiza-

das anexas ao barramento e a casa de força. Ademais, deverá ser instalado mecanismo 

de transposição sobre o canal, assegurando o fluxo gênico e trânsito de pessoas para 

manutenção. 

No que se refere à delimitação das áreas, prevê-se necessidade de cerca-

mento às margens da via de acesso marginal ao canal. O mecanismo terá intuito de de-

marcar o isolamento humano, em benefício da restauração florestal. Assim como supra-

citado, deverão ser instaladas cercas simples com estacas de madeira e arame liso, em 

espaçamento longo suficiente à transposição de fauna. 

Em áreas de intensivo e prolongado uso agrícola, assim como naquelas de 

implantação dos canteiros de obras e bota-fora, prevê-se necessidade de escarificação e 

revolvimento de solo (de forma mecanizada ou manual), pois nestas localidades o solo 

apresentará maior grau de compactação. O controle erosivo, por sua vez, poderá ser re-

alizado por barreiras físicas ou recortes no terreno, conhecida a existência de áreas ala-

gadiças próximas ao corpo hídrico e poucas declividades acentuadas. 

Para a nucleação, após manejo de solo, indica-se instalação de poleiros vivos 

para atração de fauna frugívola, visto que o ambiente hídrico favorece circulação faunís-

tica. As localidades para tal deverão ser selecionadas de modo a cobrir áreas mais de-

gradadas e abertas. Poderá ser somada a transposição de galharia e a semeadura direta, 

como técnicas de nucleação. Os resíduos e as sementes colhidas das áreas de supressão 

vegetal poderão ser depositados nestas mesmas áreas abertas, em vias de enriqueci-

mento e favorecimento à sucessão ecológica.  

A partir da avaliação do sucesso das medidas aplicadas, prevê-se plantio para 

enriquecimento com o mesmo rigor previamente descrito: coroamento, abertura de covas, 

controle de formigas, tratos silviculturais etc. Uma vez que a região possui característica 

predominantemente plana e solos hidromórficos, as espécies também deverão ser sele-

cionadas considerando sua afinidade hídrica (hidrofilia). 

Ainda se ressalta a necessidade de remoção das espécies exóticas e invaso-

ras durante todo período de PRAD. A expansão das áreas florestais será auxiliada inten-

samente por tal medida, provendo capacidade própria ao ecossistema de sustentação. 
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A comunicação social e a educação ambiental novamente exercem impor-

tante papel, e deverão ser desenvolvidas junto da mão de obra empregada na PCH São 

João II (instalação e operação) em busca de maior eficiência na recuperação. 

 Regularização florestal 

Por fim, tece-se informação acerca da referida “regularização florestal” que 

abarca as medidas de Compensação Ambiental e de Reposição Florestal. 

Em reuniões e visitas de campo realizadas com o IAP, previamente à emissão 

da LP do empreendimento, a importância da recuperação dos ambientes próximos à PCH 

São João II foi realçada. As negociações culminaram na Condicionante nº 5 da LP, que 

trata da recomposição florestal necessária à encosta e ao trecho entre o TVR e o canal 

de adução. A partir destas, a Hidrelétrica São João II propôs que, em atendimento a esta 

Condicionante e somando interesses à necessidade de atendimento à “Lei da Mata Atlân-

tica” e à Reposição Florestal (estadual), estas áreas a serem recompostas deveriam ser 

incorporadas ao empreendimento. 

A Reposição Florestal, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.940/1996 

(que institui o Sistema Estadual de Reposição Florestal Obrigatória - SERFLOR), a Conta 

de Reposição Florestal Obrigatória - CREDIFLOR, o Cadastro de Consumidor - CC e os 

"créditos de árvore”), pode ser estabelecida de forma direta ou indireta, em quatro alter-

nativas. A direta corresponde à comprovação de floresta plantada própria ainda não vin-

culada ou projeto técnico de reflorestamento, sendo que a indireta pode ser realizada 

através de participação societária em projeto de reflorestamento (em cotas percentuais) 

ou pelo recolhimento de “cota-árvore” ao CREDIFLOR. 

A reposição poderá ser realizada em área de APP, conforme sustentado pela 

Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente n° 06/2006 e o Decreto Federal n° 

5.975/2006, em seus Artigos 15º e 19º, respectivamente. Deste modo, a restauração flo-

restal aventada anteriormente (APP do reservatório e a APP do rio São João contida no 

trecho compreendido entre o TVR e o canal de adução) constitui-se como alternativa legal 

para Reposição Florestal da PCH São João II. 

Como já abordado, a supressão vegetal da PCH em tela abarcará 21,24 hec-

tares: representando a “fração equivalente” indicada para reposição. De mesmo modo, a 

recuperação florestal global prevista (inclusas áreas florestais degradadas e áreas antro-

pizadas) deverá englobar 92 hectares, o que supera a área de supressão em mais de 4 

vezes. Já a recuperação florestal de áreas “não-florestais” possui dimensão de 26,6 hec-

tares, em localidades internas e externas às futuras APPs. 

Apresentadas as técnicas que garantirão qualidade e a espacialidade que ga-

rantirá quantidade suficiente, conclui-se que a Reposição Florestal da PCH São João II 

será totalmente realizada pela recuperação florestal das áreas propostas. Tal medida in-

duz incremento real e significativo nas áreas florestais (e habitats) da região. 

A Compensação Ambiental definida pela “Lei da Mata Atlântica”, por sua vez, 

deve ser realizada em área diferente às APPs e reserva legal. Neste projeto, menos de 

15% da área total que é objeto do PRAD se refere a áreas destinadas à vegetação mar-

ginal. Assim, tem-se que cerca de 79 hectares objetos deste PRAD não fazem parte de 
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APPs previstas em legislação – no trecho do rio São João entre o canal de adução e o 

TVR e na faixa da encosta na margem esquerda. 

Face ao grau de degradação florestal observado in loco (comprovado pelos 

dados do Inventário Florestal), tem-se que a recuperação das áreas abarcadas neste 

PRAD – tanto aquelas de uso antrópico quanto aquelas áreas florestais degradadas – 

atende plenamente ao previsto pela legislação vigente. A restauração florestal proposta 

trata de um incremento quali-quantitativo de 71,1 hectares à fitofisionomia local. Na rela-

ção entre a área a ser suprimida e aquela a ser incrementada, observa-se um ganho 

quantitativo real de mais de 300%. 

Com a área a ser recuperada, formar-se-á um grande corredor ecológico na 

encosta esquerda do vale do rio São João, a partir da Unidade de Conservação do Mo-

numento Natural Salto São João, de mais de 7 km de extensão (pois mais de 3 km a 

jusante do barramento da PCH São João II já tinham a vegetação da encosta conservada. 

Os benefícios qualitativos neste sentido são bastante expressivos. 

5.11.4 RESPONSABILIDADE 

É de responsabilidade primária da diretoria técnica garantir a execução plena 

e regrada deste serviço. Uma equipe técnica própria de flora será responsável pelos ser-

viços, juntamente com as equipes subcontratadas durante operação e controle. 

A equipe contratada terá responsabilidade sobre a execução técnica, bem 

como sobre aspectos legais no âmbito trabalhista/operacional. Deverá ser prezada má-

xima qualificação para garantir o bom andamento das operações. 

Será de responsabilidade ainda deste time, com apoio da diretoria técnica do 

empreendimento, compilar os dados fornecidos pela empresa contratada e gerar os rela-

tórios de controle – no embasamento da sequência e evolução das técnicas empregadas. 

5.11.5 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Tabela 5-36: Interfaces entre o Subprograma de Restauração da Vegetação e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socioam-
biental 

Este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do empreendi-
mento, inclusive da recuperação de áreas degradadas. 

Programa de Indenizações 
As áreas de APP e de regularização florestal também são passíveis de 

negociações fundiárias. 

Controle, Responsabilidade e 
Educação Socioambiental 

Este programa será responsável por todo controle socioambiental du-
rante as obras, inclusas as práticas de revegetação necessárias, além 

das ações de comunicação e educação socioambiental. 

Programa de Mobilização da 
Mão de Obra 

O programa é responsável pelo gerenciamento de possíveis treinamen-
tos para as operações das técnicas de recuperação necessárias. 

Programa de Gestão de Resí-
duos 

Está prevista a possibilidade de uso de inseticidas e herbicidas, o que 
introduz resíduos sensíveis no sistema (de logística reversa compulsó-

ria, inclusive). 

Programa de Monitoramento e 
Controle Limnológico 

A restauração da faixa marginal de vegetação constitui fator de defesa 
dos corpos hídricos na manutenção de qualidade da água. 
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Plano Ambiental de Conserva-
ção e Uso do Entorno do Re-

servatório Artificial 

A restauração da faixa marginal de vegetação, exerce várias funções 
ambientais, do bojo do PACUERA. 

Programa de Limpeza das 
Áreas do Reservatório 

Os bancos de sementes, serrapilheira e os outros tipos de propágulos 
deverão ser retirados da área que será suprimida, fazendo-se necessá-

ria grande sincronicidade dessas duas operações. 

Programa de Monitoramento da 
Flora 

Este programa será responsável por monitorar a vegetação que irá se 
desenvolver a partir das ações do subprograma de restauração da vege-
tação. O manejo controlado também tem influência no sucesso da recu-

peração. 

Programa de Manejo e Monito-
ramento da Fauna Terrestre 

A presença da fauna na área em restauração é um grande indicativo de 
sucesso dos métodos utilizados, sendo assim, a presença da fauna tam-

bém será monitorada nas áreas restauradas. 

Programa de Manejo e Monito-
ramento da Biota Aquática 

Este programa evitará a piora das características do curso d’água, pela 
revegetação de áreas antropizada, evitando a erosão e posterior assore-

amento. 

 

5.11.6 RECURSOS FINANCEIROS 

A estimativa de dispêndio financeiro se baseia nos seguintes critérios: equi-

pamentos, pessoal, maquinário, capacitação, administrativos e outros. Estima-se o custo 

de R$ 120.000,00 para atividades previstas no presente programa. 

É válido destacar que parte dos custos estarão embutidos noutras atividades, 

principalmente as civis durante o período de obras. 

5.11.7 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

Segundo a Resolução CONAMA nº 429/2011, o PRAD prevê acompanha-

mento mínimo de 2 anos, para garantir que a flora estará em pleno desenvolvimento e 

que as técnicas aplicas estarão sendo eficientes em restaurar o ambiente. 

As técnicas aplicadas para a execução de um eficiente monitoramento estão 

descritas no Programa de Monitoramento da Flora, pois esta atividade está prevista den-

tro do escopo dos dois programas, sendo que será responsabilidade do PRAD o monito-

ramento dos dois primeiros anos, e após isto, esta atividade será de responsabilidade do 

Programa de Monitoramento de Flora. 

Os resultados serão avaliados através da emissão de relatórios contendo os 

critérios que indiquem o avanço da sucessão ecológica na área, junto com a documenta-

ção fotográfica do avanço da restauração, conforme exposto no Programa de Monitora-

mento da Flora. 

Os relatórios poderão conter as seguintes informações: 

 Densidade de novas brotações; 

 Diversidade de espécies obtidas através das técnicas de nucleação; 

 Presença da fauna na área restaurada; 
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 Avaliação fitossanitária das mudas plantadas; 

 Presença de plantas competidoras na área de coroamento das mudas; 

 Presença de insetos danosos à condução do processo de crescimento 

das mudas, principalmente formigas cortadeiras. 

É prevista a emissão de um relatório final após a execução de todas as fases 

executivas, e, em seguida, relatórios anuais para acompanhamento – parte fundamental 

do PRAD, uma vez que os resultados são analisados em prazos consideravelmente lon-

gos. 
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5.11.8 CRONOGRAMA 

 

 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

      Enchimento do reservatório

Monitoramento

ATIVIDADES

Atividades de nucleação

Plantio de mudas

MÊS TRIMESTRE

OBRA OPERAÇÃO

RELATÓRIO

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 31 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-205 

 

5.12 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FLORA 

5.12.1 INTRODUÇÃO 

Obras e operações mal planejadas e executadas, especialmente em meio ru-

ral, podem causar impactos negativos à flora, mesmo a partir de empreendimentos de 

reduzido porte em que se prevê supressão vegetal em área diminuta como a PCH São 

João II. 

Em contraponto, um empreendimento hidrelétrico, quando bem planejado e 

executado, pode causar modificações positivas na vegetação local, com o incremento da 

área total verde e aumento da biodiversidade em médio/longo prazo (devido às compen-

sações e reposições previstas inclusive em meios legais). 

O Programa de Monitoramento da Flora se faz necessário no controle das 

operações florestais, para que os impactos negativos sejam minimizados. Ademais, é 

através deste programa que se busca a potencialização das interferências positivas do 

empreendimento sobre ambientes florestais. 

O monitoramento é uma ferramenta essencial que estará presente em todas 

as fases de projeto. Durante a fase de operação (geração hidrelétrica) sua aplicabilidade 

é majorada, pois o sucesso de programas socioambientais de flora será mensurado e 

acompanhado em médio/longo prazo. Além disto, o monitoramento é uma importante fer-

ramenta para balizar decisões, como a necessidade de novas práticas de manejo da flora, 

intensificação da fiscalização ou mudanças em práticas de manejo já adotadas. 

As atividades de flora projetadas para a PCH São João II terão finalidade con-

servacionista, como, por exemplo, as técnicas de nucleação que visam proliferação de 

características das florestas suprimidas (previsto no Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas – PRAD). Neste sentido o monitoramento desponta com importância para 

consolidação das ações vinculadas ao componente de flora. 

5.12.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

Propor e exercer ações gerais que garantam bom desempenho dos progra-

mas socioambientais de flora, em acompanhamento de todas as atividades desenvolvi-

das. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Monitorar possíveis alterações nos fragmentos florestais já existentes 

na localidade; 
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 Inspecionar e acompanhar áreas que estão dentro do escopo do PRAD, 

após os 2 anos previstos pela Resolução CONAMA nº 429/2011; 

 Garantir supressão mínima, restrita às áreas extremamente necessárias 

e controlada/equilibrada; 

 Coibir e fiscalizar qualquer atividade ilegal referente à flora; 

 Avaliar constantemente a necessidade de novas ações de manejo e 

conservação da flora. 

5.12.3 METODOLOGIA 

Inicialmente é válido dar destaque às particularidades de arranjo, sequência 

construtiva e ao panorama florestal em que se insere a PCH São João II.  

O empreendimento hidrelétrico é projetado a partir do represamento parcial 

das águas do rio São João, que serão desviadas por um canal (marginal ao rio) e direci-

onadas à uma casa de máquinas, quase integralmente na margem esquerda do curso 

d’água. A supressão vegetal mais extensa está na futura área alagada, mesmo que a 

edificação da barragem e a escavação do canal sejam as atividades (e áreas) mais ex-

pressivas de construção. 

Na região próxima ao empreendimento, o vale do rio São João, há alguns 

maciços florestais conservados – em parte pelo isolamento e declividade local, em parte 

pela proximidade com a Unidade de Conservação “Monumento Natural Salto São João”. 

Nesta conjectura projeta-se a instalação da PCH, de modo que a supressão 

vegetal (Programa de Limpeza das Áreas de Intervenção), a restauração florestal (PRAD), 

a preservação dos maciços florestais justapostos e outras atividades florísticas requerem 

atividades/ações de monitoramento. 

As definições metodológicas são feitas em dois subcapítulos. O primeiro di-

vide o escopo de atuação, em grupos similares de monitoramento, e o segundo aponta 

as medidas previstas para atendimento aos objetivos postos. 

 GRUPOS DE MONITORAMENTO 

Três grupos de trabalho requerem monitoramento de flora, e, para maior inte-

ligibilidade do programa socioambiental, cada um destes é exposto na sequência com 

suas sobreposições e particularidades. São estes: supressão vegetal, PRAD e outros fra-

gmentos florestais. 

O monitoramento da supressão vegetal tem como objetivo garantir que ape-

nas o necessário seja desmatado, conforme detalhado no Inventário Florestal e no Pro-

grama de Limpeza das Áreas de Intervenção. Além disto, a documentação referente à 

supressão e comercialização da madeira deverão passar por rigoroso controle, a fim de 

coibir desmatamento ou comercialização irregulares. 
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As áreas de supressão vegetal da PCH São João II estão majoritariamente 

nas áreas alagáveis pelo represamento, com expressividade volumétrica apenas na mar-

gem direita. Em sequência de trabalho, o desmate deverá se iniciar de jusante para mon-

tante: inicialmente nas regiões da casa de força e do canal, em seguida próximo ao bar-

ramento e à margem esquerda do reservatório, depois nas ilhas e, por fim, na área ala-

gável da margem direita. Esta logística tem fundamentação na acessibilidade local, con-

siderando dificuldade existente em acesso aos sítios de intervenção pela margem es-

querda (estrada inviabilizada) e pela margem direita do reservatório (estradas inexistentes 

e “isolamento geográfico”). 

Cerca de 16 hectares na Área Passível de Supressão (APS) da PCH são ocu-

pados por formações florestais, com muitos indivíduos de pequeno porte e poucos com 

relativa expressividade madeireira em alguns maciços florestais. Outros 4,20 hectares 

estão tomados por formações pioneiras, que também requererão supressão vegetal. 

Neste cenário, poucas árvores de grande porte serão desmatadas. As opera-

ções de supressão vegetal se concentrarão em roçadas e bosqueamento, além de todas 

etapas necessárias antes e depois (como a viabilização de acessos e pátios). Na margem 

direita do reservatório e no trecho central do canal adutor, espera-se presença de indiví-

duos de porte relativamente maior e, assim, atividades de abate florestal por meio de 

motosserras. 

O segundo grande grupo abarcado pelo presente programa é o controle das 

áreas de atuação do PRAD, especialmente a restauração florestal. Segundo a Resolução 

CONAMA nº 429/2011, o PRAD deve prever acompanhamento mínimo de 2 anos, sendo 

que no projeto da PCH São João II, o monitoramento previsto deverá perdurar por toda 

vida útil do empreendimento. Logo após os 2 primeiros anos de trabalho de restauração 

florestal, a fiscalização destas áreas comporá escopo do Programa de Monitoramento da 

Flora. 

Assim como a operação da supressão, o PRAD tem atuação distribuída em 

responsabilidade do empreendimento hidrelétrico. Ao redor do reservatório serão cerca 

de 6,4 hectares em APP, no Trecho de Vazão Reduzida (TVR) a APP excederá 32 hec-

tares, na encosta esquerda do vale do rio, mais 53,7 hectares, e, para regularização flo-

restal, ao menos quantia equivalente àquela suprimida. Para cada uma das finalidades, 

as particularidades locais e de técnicas a serem empregadas são distintas. 

Estas atividades estarão contíguas ao sítio de obras, mas são bastante exten-

sas, aumentando a importância de participação da comunidade local (proprietários e mo-

radores rurais) para sucesso do planejamento ambiental. 

O terceiro grande grupo que este programa abrange é a fiscalização dos fra-

gmentos florestais remanescentes na região, onde não se projetam intervenções diretas. 

Na margem direita do reservatório, como supracitado, há relativa preservação 

florestal – além da APS. Há indivíduos de maior porte e considerável importância para o 

padrão regional (e estadual), uma vez que representa exceção na paisagem antropizada. 

Já na margem esquerda e próximo ao circuito adutor, no sentido da encosta do vale do 

rio São João, há alternância entre áreas minimamente preservadas e outras bastante 

descaracterizadas. 
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Em todas estas localidades há preocupações, grande parte destas durante o 

período de obras, em que mais pessoas estarão circulando próximas aos maciços flores-

tais, e a educação ambiental deve ter sua importância realçada. Os impactos negativos 

indiretos da PCH São João II sobre a flora são alvos de combate neste grupo. A conecti-

vidade das áreas de PRAD para com o Monumento Natural Salto São João e outras lo-

calidades preservadas é destacável para os desdobramentos do empreendimento em 

tela. 

Ainda, frisa-se que algumas atividades passíveis de monitoramento se darão 

em temporalidades distintas (além de localidades distintas), exigindo trabalhos em dife-

rentes momentos. Os diferentes ritmos de trabalho diferentes empregados pela supres-

são vegetal, PRAD ou outras atividades passíveis de monitoramento requerem que as 

atividades deste programa socioambiental estejam presentes em toda vida útil do empre-

endimento, desde sua primeira mobilização. 

 TÉCNICAS DE MONITORAMENTO PREVISTAS 

O monitoramento de flora pode ser realizado de forma direta e/ou indireta. 

Meios diretos requerem atuação primária em fiscalização (in loco), levantamento de da-

dos, coibição de atividades nocivas, controle documental, sinalização e demarcação de 

áreas, por exemplo. Indiretamente, citam-se ações como: capacitação dos profissionais, 

rigor ambiental para contratação, educação socioambiental, comunicação junto à comu-

nidade local etc. 

O monitoramento da supressão vegetal da PCH São João II deverá ser reali-

zado, prioritariamente, de modo ativo e primário. A proximidade das áreas de supressão 

e dos canteiros de obra facilita esta atuação, em que serão buscados indicadores flores-

tais quanti-qualitativos através de medições em campo e buscas/caminhadas sistemáti-

cas nas áreas afetadas. A escolha das localidades de monitoramento deve ser delimitada 

conforme o desenvolvimento dos trabalhos, sendo que as áreas de maior facilidade de 

acesso e circulação deverão ter fiscalização mais intensa. 

Diante do reduzido porte dos serviços de supressão, todo período de trabalho 

poderá ser acompanhado pelas equipes responsáveis em busca de controle, monitora-

mento e garantia de boa execução. 

Em formato preventivo, as seguintes ações poderão ser postas à execução 

do desmate: demarcação notória dos limites de supressão vegetal; preferência por aber-

tura de acessos em locais já desmatados; concordância com dispersão e resgate de 

fauna; sinergia com PRAD (coleta de propágulos/sementes); capacitação e educação am-

biental de funcionários. A demarcação dos perímetros de supressão poderá ser realizada 

por meio de fitas zebradas e marcações em tinta em algumas árvores. 

Atividades voltadas à análise de desenvolvimento ecológico são mais deta-

lhadas, em respeito à validação das técnicas aplicadas em PRAD – após finalização for-

mal deste programa socioambiental de 2 anos. Os critérios de sucessão ecológica previs-

tos na Resolução CONAMA nº 02/1994 devem ser as diretrizes principais de trabalho, em 

definição de valores mensuráveis para precisar o estágio sucessional em que a floresta 

se encontra a cada momento. 
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Na obtenção de dados mais confiáveis em relação ao incremento de indiví-

duos, densidade, evolução das variáveis dendrológicas e aumento da biodiversidade, re-

comenda-se o uso de parcelas permanentes, pois a partir delas é possível traçar um his-

tórico da área e verificar a eficiência/eficácia das práticas de manejo de flora aplicadas. 

A mensuração das variáveis dendrológicas nas parcelas permanentes deverá 

ser feita em periodicidade adequada para analisar o desenvolvimento da flora. Além disso, 

também se deverá analisar, em toda a área, a qualidade fitossanitária das plantas, princi-

palmente das mais jovens, procurando indícios de ataque de formigas cortadeiras, ou 

qualquer sinal nas folhas e caule que indique o ataque de fungos, bactérias ou outras 

pragas que podem comprometer o desenvolvimento das mesmas. 

O tamanho e distribuição destas parcelas serão definidas após implementa-

ção do PRAD e análise mais detalhada da região, pois a distribuição estatística e as me-

todologias de cálculo poderão modificar-se conforme características dos sítios escolhidos. 

A participação da comunidade também é relevante. Em localidades como o 

trecho final do circuito adutor, de acessibilidade menos dificultada aos moradores/propri-

etários da região, as ações de educação ambiental se farão mais necessárias e deverão 

ser praticadas a fim de capacitar os passantes rurais para condução da restauração flo-

restal na APP. Nas regiões justapostas ao empreendimento, em que a responsabilidade 

é compartilhada, a atuação destes atores é fundamental para atendimento dos objetivos, 

assim como é responsabilidade da equipe técnica garanti-la. 

Após a análise dos resultados (ação primária de monitoramento), medidas de 

manejo poderão ser tomadas, como a eliminação de indivíduos invasores e exóticos caso 

seja averiguado o incremento destes. Ainda, de forma geral, caso a análise de dados não 

demonstre valores satisfatórios, o motivo deve ser investigado e corrigido através de ou-

tras práticas de PRAD. A condução da sucessão ecológica assistida deverá ser constan-

temente buscada. 

A procura de indícios de doenças ou pragas deve ser feita em intervalos sufi-

cientes para garantir a saúde da flora. É importante ressaltar que ações deverão ser to-

madas apenas em casos de infestação, diferenciando estas de contaminações isoladas. 

No âmbito dos fragmentos florestais remanescentes e em sucessão ecoló-

gica, as seguintes situações poderão ser fiscalizadas: abertura de trilhas irregulares; des-

baste florestal; indícios humanos (pegadas, resíduos abandonados etc.); aberturas não 

previstas no cercamento; indícios de fogo; presença de animais domésticos ou de criação. 

Durante as atividades in loco desta análise, novamente, é importante que os 

responsáveis se atentem a vestígios de intervenção humana não previstas e prejudiciais 

ao desenvolvimento de sucessão ecológica, e, caso sejam encontradas, tomem-se as 

atitudes necessárias. 

Ainda se prevê necessidade de abertura de canais de denúncia, diretamente 

vinculados aos sistemas de ouvidoria do Subprograma de Responsabilidade Social (Pro-

grama de Controle, Responsabilidade e Educação Socioambiental). A partir deste espaço 

se estabelecerá via de contato próxima com a comunidade local (especialmente as pro-

priedades lindeiras, neste caso), facilitando as eventuais denúncias de atividades ilíci-

tas/irregulares. 
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Novas técnicas, ações e medidas ainda não previstas poderão ser adotadas 

futuramente em atendimento dos objetivos presentes. 

5.12.4 RESPONSABILIDADE 

Será de responsabilidade de uma equipe de flora todo o monitoramento flo-

rístico, sendo que a mesma deverá trabalhar conjuntamente com as equipes de supres-

são vegetal e PRAD. Outros programas, e suas respectivas equipes, compõem respon-

sabilidade compartilhada, como Programa de Controle, Responsabilidade e Educação 

Socioambiental, PACUERA e Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna Terrestre. 

As outras tomadas de decisões relacionadas à necessidade de novas técnicas 

de manejo ou mudança das técnicas já aplicadas, sempre serão feitas junto à diretoria 

técnica do empreendimento. 

5.12.5 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Tabela 5-37: Interfaces entre o Programa de Monitoramento de Flora e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socioambiental 
Este programa irá fazer todo o gerenciamento socioambiental 

do empreendimento. 

Programa de Controle, Responsabili-
dade e Educação Socioambiental 

O controle do desmatamento e o monitoramento das áreas flo-
restadas, o treinamento da mão de obra e o controle das opera-

ções da obra correlacionam os dois programas. 

Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas 

O monitoramento das áreas que foram restauradas, após 2 
anos da execução, será de responsabilidade do presente pro-

grama. 

Programa de Monitoramento e Controle 
Limnológico 

O monitoramento da flora garantira que a APP legal esteja de 
fato se recuperando, e a existência de uma vegetação marginal 

é de grande importância para a manutenção da qualidade da 
água. 

Plano Ambiental de Controle e Uso do 
Entorno do Reservatório Artificial 

Será de responsabilidade do presente programa monitorar as 
áreas previstas para conservação dentro do PACUERA, princi-

palmente relacionadas a APP. 

Programa de Limpeza das Áreas de In-
tervenção 

É de grande importância que o presente programa esteja em 
sincronia com as atividades de supressão, pois, cabe ao moni-

toramento garantir que apenas o necessário seja suprimido. 

Programa de Monitoramento e Manejo 
da Fauna Terrestre 

A permanência da fauna terrestre será facilitada a partir da me-
lhoria das áreas de flora monitoradas por este programa. 

Programa de Monitoramento e Manejo 
da Biota Aquática 

A APP legal tem ação sobre a qualidade da água, o que reflete 
de maneira direta na biota aquática, sendo assim, garantir a 

conservação da APP é garantir um fator de risco menor à biota 
aquática. 

Programa de Mobilização da Mão de 
Obra 

Dentro da capacitação é importante frisar as restrições ambien-
tais, principalmente em relação à flora, pois quanto mais capaci-

tada à mão de obra, menor a probabilidade de ocorrência de 
atividades ilegais e danosas. 
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5.12.6 RECURSOS FINANCEIROS 

O monitoramento da supressão vegetal tem os seus custos incorporados pelo 

Programa de Limpeza das Áreas de Intervenção, sendo indicada a mesma equipe (equipe 

de flora) para fiscalização direta de operação e de monitoramento da flora conforme dire-

trizes deste presente programa socioambiental. 

Já o monitoramento das áreas que irão receber os tratamentos previstos no 

PRAD tem seus custos absorvidos pelo Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

pelo período de 2 anos. Após este período, estes custos serão direcionados para o Pro-

grama de Monitoramento da Flora e estima-se dispêndio de R$ 3.000,00 médios mensais, 

variável conforme necessidade de adoção de novas medidas. 

Este orçamento, apesar de preliminar, já contempla gastos referentes à fisca-

lização das ações humanas e outras intervenções na flora durante a operação do empre-

endimento. O monitoramento durante o período de obras é de responsabilidade financeira 

da empreiteira, sendo que a equipe de flora prestará auxílio conforme necessidade e dis-

ponibilidade financeira. 

5.12.7 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

O controle da supressão vegetal tem seus relatórios previstos pelo próprio 

Programa de Limpeza das Áreas de Intervenção. Considerando que o desmatamento é 

uma atividade que, embora possua própria temporalidade e relação direta com as obras 

da PCH São João II, será breve e limitada, os relatórios já previstos pelo programa referido 

serão suficientes. 

A avaliação do PRAD durante os dois primeiros anos está dentro do mesmo. 

Após este período, o presente programa irá absorver esta responsabilidade de gerar os 

dados para avaliar os resultados, junto com o Programa de Gestão Socioambiental. Os 

relatórios já previstos no PRAD serão mantidos para monitoramento de tal período, em 

periodicidade anual, conforme evolução da flora e necessidade. 

A avaliação das medidas relacionadas ao monitoramento dos fragmentos flo-

restais remanescentes será feita a partir da emissão de relatórios semestrais. Todavia, 

caso evidência de atividade ilegal seja comprovada, a ocorrência deverá ser apurada e 

solucionada e um relatório extraordinário desenvolvido. 
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5.12.8 CRONOGRAMA 
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5.13 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA TERRESTRE 

5.13.1 SUBPROGRAMA DE RESGATE, SALVAMENTO E DESTINAÇÃO DA 

FAUNA TERRESTRE 

 INTRODUÇÃO 

Este subprograma atende ao Termo de Referência para Licenciamento Ambi-

ental para CGH e PCH até 10MW de 2010 – IAP, a Portaria n° 097/2012 – IAP e a Instru-

ção Normativa n° 146/2007- IBAMA, os quais estabelecem os critérios para procedimen-

tos relativos ao Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais e ao manejo de 

fauna silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em 

áreas de influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencial-

mente causadoras de impactos à fauna, sujeitas ao licenciamento ambiental. Também 

busca atender aos Programas Ambientais propostos no RAS da PCH São João II e as 

condicionantes dispostas na Licença Prévia n° 41.057. Assim, a seguir serão descritos os 

principais procedimentos para o manejo da fauna silvestre a serem implementados du-

rante o período de enchimento do reservatório e da construção da infraestrutura neces-

sária para a geração de energia. 

Devido à supressão de ecossistemas terrestres, ocasionada em um primeiro 

momento pelo desmatamento de áreas florestadas e, posteriormente, pela formação do 

reservatório, toda a fauna local deverá se dispersar das áreas afetadas, ocupando os 

ambientes marginais e causando desequilíbrios populacionais e na estrutura e funciona-

mento dos mesmos. Além disso, durante o processo de derrubada da vegetação, poderá 

haver ainda um acréscimo da mortalidade animal, tanto em virtude de uma maior preda-

ção (sobretudo sobre filhotes e animais que normalmente se valem de estratégias de ca-

muflagem em ambientes florestais) quanto pela derrubada de ninhos ou sobre elementos 

da fauna terrestre. Ainda, torna-se comum o encontro com animais que ocupam os vários 

estratos da vegetação ou tocas subterrâneas, principalmente répteis, aumentando o risco 

de acidentes envolvendo colaboradores e elementos da fauna. Por estes motivos a ela-

boração e implantação de um Subprograma para o Resgate, Salvamento e Destinação 

da Fauna Terrestre torna-se uma importante ferramenta para a redução destes impactos. 

Entretanto, operação de resgate de fauna gera bastante controvérsia e sua 

validade tem sido alvo de críticas, sendo que os reais benefícios dos programas de res-

gate de fauna às espécies resgatadas/realocadas são bastante questionados pela comu-

nidade científica. É amplamente reconhecido que a introdução de novos indivíduos em 

populações pré-estabelecidas pode trazer impactos severos, pois a manutenção de um 

território é atividade fortemente ligada à densidade de competidores e a estabilidade de 

sua vizinhança (RODRIGUES, 2006), aspectos completamente desestruturados quando 

do enchimento de um reservatório ou supressão vegetacional. Assim, há uma maior pres-

são sobre as espécies já ocorrentes, que acabam por dedicar um maior tempo em seu 

ciclo circadiano na defesa de seus territórios e na busca por recursos, aumentando o 
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número de mortes e ferimentos nesta atividade, além de interferir nos aspectos reprodu-

tivos (ALCOCK, 2001; RODRIGUES, 2006). 

Em geral, as operações de resgate minimizam os impactos adversos diante 

da opinião pública (FUNATURA, 1990) e os resultados perante a real conservação da 

fauna, não traduzem a mesma eficiência (FAHEY & LANGHAMMER, 2005). Desta forma, 

o resgate e a soltura são bastante discutíveis do ponto de vista conservacionista das po-

pulações animais, tendo em vista que a soltura em fragmentos adjacentes pode gerar 

desequilíbrio ecológico, amplificando e exportando os efeitos negativos para estes frag-

mentos. Por isso, a comunidade científica sugere que a medida mais indicada seja o co-

lecionamento e posterior tombamento em museus dos espécimes capturados durante ati-

vidades de resgate de fauna (RODRIGUES, 2006). 

Os resultados obtidos nos diagnósticos da fauna terrestre na elaboração do 

RAS da PCH São João II, as características e o tamanho reduzido dos ambientes direta-

mente afetados e do reservatório, a antropização da região, o enchimento do reservatório 

e as técnicas para o manejo da fauna (descritas a seguir), permitem inferir que a fauna 

residente nas áreas diretamente afetadas irá migrar para áreas do entorno, que possuam 

similaridade e conectividade com a área original. Estas características também indicam 

que o resgate será restrito, com poucas exceções, a raros exemplares da herpetofauna, 

de invertebrados e de pequenos e médios mamíferos, além de animais com pouca mobi-

lidade ou feridos. 

Neste cenário, tendo em vista o pequeno número de espécimes a serem res-

gatados, as dificuldades de adaptação e sobrevivência destes indivíduos em novas áreas 

e o escasso conhecimento científico disponível para a região, considera-se prejudicial à 

translocação ou realocação dos exemplares que eventualmente sejam resgatados, não 

sendo indicada uma área de soltura específica neste subprograma. Por isto, recomenda-

se que seja realizada a coleta destes indivíduos, com fins de tombamento em instituição 

científica autorizada pelos órgãos competentes e com comprovada relevância em pesqui-

sas zoológicas no Estado do Paraná (e.g. Museu de História Natural do Capão da Imbuia 

– Curitiba/PR). 

De forma geral, deverão ser priorizadas ações de afugentamento, com o ob-

jetivo de dispersar as espécies animais com a mínima interferência, antes do início dos 

trabalhos de supressão e durante a execução dos mesmos. 

Ressalta-se que, nenhuma das medidas apresentadas será eficiente como 

forma de minimização dos impactos se tomada isoladamente. Por isso, a implantação e 

execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); do Programa de 

Limpeza das Áreas de Intervenção; do Programa de Mobilização da Mão de Obra; do 

Programa de Controle, Responsabilidade e Educação Socioambiental; e do Subprograma 

de Monitoramento da Fauna Terrestre são consideradas as medidas complementares 

mais eficientes. 
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 OBJETIVOS 

5.13.1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver diretrizes para resgatar, salvar e destinar corretamente a fauna 

terrestre presente na área a ser suprimida para o estabelecimento da PCH São João II, 

priorizando o afugentamento e visando garantir o mínimo de desequilíbrio para os animais 

e nestes ecossistemas. 

5.13.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Afugentar as espécies animais nas áreas a serem desmatadas e/ou ala-

gadas para implantação do empreendimento com intuito de minimizar 

os impactos gerados sobre a fauna, propiciando a dispersão natural e 

evitando-se a captura de exemplares; 

 Implantar, em conjunto com a equipe de Supressão da Vegetação, téc-

nicas de desmatamento direcionado, que permitam o afugentamento da 

fauna das áreas mais a jusante do reservatório em direção às áreas 

mais a montante e elevadas do reservatório; 

 Efetuar a retirada de animais das áreas de implantação do pátio de 

obras e em áreas a serem desmatadas ao longo do futuro reservatório; 

 Formar acervos científicos da região, disponibilizando-os para a comu-

nidade científica e técnica em geral; 

 Aumentar o conhecimento disponível para a região. 

 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

As atividades de afugentamento/resgate ocorrerão em quatro momentos dis-

tintos, sendo eles: antes das atividades de supressão vegetal, durante a supressão vege-

tal do canteiro de obras e obras de infraestrutura, durante a supressão vegetal da área a 

ser inundada e durante o enchimento do reservatório. 

a) Atividades preparatórias para o resgate da fauna silvestre 

Na etapa anterior ao processo de supressão da vegetação serão executadas 

algumas atividades, visando o bom desempenho do resgate da fauna, como: 

 Autorização dos órgãos competentes: enviar as medidas a serem ado-

tadas ao órgão competente, no caso o IAP, a fim de cumprir exigências 

legais quanto às autorizações pertinentes de captura, coleta e trans-

porte; 
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 Contato com instituição de pesquisa: contatar instituição de pesquisa 

para depósito e envio do material coletado; 

 Definição de Áreas de Resgate: utilizando-se recursos de sensoria-

mento remoto (imagens de satélite) em conjunto ao inventário florestal 

realizado, pretende-se nesta etapa identificar as áreas que serão inun-

dadas, observando as características do relevo que podem influenciar 

nas ações de supressão da vegetação e do afugentamento da fauna. 

Esta ação subsidiará o planejamento e o acompanhamento das ações 

de desmatamento e, no caso dos reservatórios, o posterior alagamento, 

facilitando o planejamento do processo de resgate de fauna e de su-

pressão da vegetação cronológica e geograficamente; 

 Planejamento da supressão da vegetação: após a definição das áreas 

de resgate deverá ser definido em conjunto com a equipe de Supressão 

da Vegetação, a implantação de técnicas de desmatamento direcio-

nado, que permitam o afugentamento da fauna das áreas mais a próxi-

mas as margens do reservatório em direção às áreas mais elevadas (em 

direção à área da futura APP; 

 Arregimentação da equipe de resgate: formar equipe para atuar em to-

das as fases do Subprograma de Resgate, Salvamento e Destinação da 

Fauna Terrestre, reunindo profissionais habilitados e capacitados para 

esta atividade, que constitui uma prática complexa, exigindo a tomada 

de decisões e medidas em tempo hábil; 

 Elaboração de convênio com clínica veterinária: contatar clínica veteri-

nária capacitada a prestar os serviços de atendimento especializado a 

fauna encontrada debilitada ou injuriada durante os procedimentos de 

resgate de fauna, por recomendação do veterinário presente em campo. 

Ressalta-se que durante todas as atividades de afugentamento/resgate 

a equipe contará com a presença de um médico veterinário in loco. Tal 

procedimento será adotado pois a área de vegetação que será supri-

mida e a área a ser alagada são reduzidas, o que permite inferir que o 

resgate será restrito a poucos exemplares, tornando desnecessária a 

implantação de um CETAS ou Centro de Triagem para os animais por-

ventura encontrados debilitados ou feridos; 

 Treinamento de pessoal: preliminarmente aos trabalhos de campo, de-

verá ser ministrado treinamento para toda a equipe de afugenta-

mento/resgate da fauna, como também para os trabalhadores das fren-

tes de supressão. A equipe técnica executora da supressão vegetal tam-

bém realizará o afugentamento da fauna, que consiste em estimular e 

direcionar a fuga dos animais presentes na área, pouco antes do início 

da supressão vegetal propriamente dita. Junto a isso, como o encontro 

das pessoas (seja equipe de resgate, seja de desmatamento) com os 

animais poderá tornar-se mais comum, todos serão alertados sobre cui-
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dados para prevenção de acidentes, sobretudo os ofídicos. Este treina-

mento indicará os procedimentos a serem adotados nos trabalhos de 

campo, tais como o direcionamento da supressão, prevenção de aci-

dentes com animais silvestres peçonhentos e não peçonhentos, manejo 

dos animais encontrados, uso de equipamentos de segurança obrigató-

rios e sobre a necessidade de ligar os equipamentos antes do início da 

supressão visando o afugentamento da fauna. Vale ressaltar que a 

equipe especializada estará na área realizando o Subprograma de Res-

gate, Salvamento e Destinação da Fauna Terrestre, previamente à su-

pressão vegetal, para os casos de necessidade de manejo e captura de 

animais. 

b) Atividades durante a supressão da vegetação e formação do lago 

Durante todo o processo de supressão vegetal, limpeza da área do canteiro 

de obras e obras de infraestrutura, e durante a supressão vegetal da área a ser inundada 

deverão ser tomadas ações para proteger, resgatar ou evitar a morte de indivíduos da 

fauna silvestre, de modo a otimizar a dispersão dos mesmos para ambientes naturais, 

situados no entorno daqueles atingidos. De modo a induzir o deslocamento gradual da 

fauna, o desmatamento deverá ser lento, permitindo a sua fuga. Deverá também ser ori-

entado, em direção aos remanescentes no entorno imediato da área/faixa desmatada. 

Ainda, durante a supressão da vegetação, a equipe de resgate de fauna terá o poder de 

parar, orientar e modificar o processo de supressão no caso de necessidade. 

Assim, durante a supressão da vegetação deverá haver o acompanhamento 

por um profissional habilitado a exercer a função de resgate e manejo da fauna, que con-

tará com o apoio de veterinário e auxiliares, devidamente treinados para este fim. Esta 

equipe será responsável por um dia antes do início da supressão da vegetação, percorrer 

o local e, com o uso de apitos e outros equipamentos sonoros, além da realização de 

busca ativa (revirada de tocos, vistoria de tocas, entre outros), irão afugentar a fauna no 

local programado para supressão. 

Ao iniciar os trabalhos de supressão em campo, a equipe de afugenta-

mento/resgate deve percorrer a frente de desmate provocando ruídos e remexendo tron-

cos e galhos, de modo a afugentar ativamente os animais. Esta equipe sempre fará frente 

ao desmatamento, para que caso seja encontrado algum animal, este tenha seu destino 

correto assegurado. Ressalta-se que haverá uma equipe por frente de supressão, caso 

seja necessário. Da mesma forma, a equipe de afugentamento/resgate de fauna deverá 

orientar as equipes de supressão a ligarem as motosserras e os demais equipamentos 

com antecedência de 15 minutos antes do início das atividades. Durante o próprio des-

matamento, os fortes ruídos e vibrações provocados pelo maquinário (tratores e motos-

serras), assim como o barulho a ser causado pela movimentação dos funcionários, irão 

auxiliar na dispersão da fauna que ainda permanecer na área. 

Visto serem existentes ilhas na área de enchimento do futuro reservatório da 

PCH São João II, estes fragmentos terão a supressão de suas vegetações e consequen-

temente também deverão ser realizados os trabalhos descritos neste RDPA quanto à 
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fauna. Isoladas das margens direita e esquerda e apesar de já terem sofrido antropização 

local, ainda assim representam ecossistemas formados, justificando a necessidade de 

monitoramento e manejo de fauna. 

A limpeza da área do reservatório deverá ser realizada visando evitar o re-

torno de espécimes. Com isto, evita-se que os trabalhos de afugentamento/resgate sejam 

exaustivos e ineficazes, com uma enorme recorrência de indivíduos a serem resgatados 

no curto período de enchimento. 

Apesar dos cuidados na limpeza após a supressão da vegetação, durante o 

enchimento do reservatório é possível que ainda sejam encontrados alguns animais, prin-

cipalmente encurralados em pequenas ilhas que vão sendo formadas durante o enchi-

mento, bem como sobre a vegetação, se ainda houver. Assim, duas equipes de res-

gate/afugentamento irão percorrer intensivamente as margens as serem inundadas, e 

uma estará em um barco motorizado para apoio as atividades. 

Estas técnicas apresentam grande eficiência para vertebrados terrestres que 

possuem rápido deslocamento, como mamíferos em geral e alguns répteis, tais como 

lagartos e cobras mais ativas. Entretanto, podem ser encontrados ninhos, ovos e aves, 

assim como exemplares de vertebrados porventura incapazes de se deslocar sozinhos, 

ou que ficarem machucados. Espécimes que se enquadrem nestas características serão 

analisados pela equipe de afugentamento/resgate, que avaliará seu risco de extinção, sua 

capacidade de adaptação em um novo ambiente, a presença de injúrias e capacidade de 

recuperação. 

O destino dos espécimes resgatados será definido após decisão entre Biólogo 

Coordenador e Veterinário de Campo. As atitudes a serem tomadas envolvem: transloca-

ção para áreas marginais as áreas que passarão por supressão da vegetação, encami-

nhamento para clínica veterinária conveniada ou aproveitamento científico. 

Inicialmente admite-se preferência pelo aproveitamento científico, haja visto 

os motivos elencados anteriormente. Desse modo, a maior parte dos animais resgatados 

poderá ser encaminhada para instituições científicas (servindo na formação de coleções 

de referência para a região e como base para estudos mais aprofundados), com autori-

zação do órgão ambiental. No entanto, será avaliada a alternativa em busca de um enca-

minhamento o mais coerente possível. Serão coletadas informações sobre os espécimes 

encontrados (local de captura / resgate, medidas, sexo, condições do espécime). 

Para a coleta dos animais, deverão ser adotados os seguintes procedimentos, 

sendo norma básica o extremo cuidado para não os ferir, assim como evitar, ao máximo, 

ferimentos no próprio coletor:  

 Anfíbios: poderão ser capturadas manualmente, dispondo-os direta-

mente em potes plásticos e "baleiros"; 

 Serpentes: deverão ser capturadas com o auxílio de ganchos e laços, 

tomando-se extremo cuidado no manuseio, devido aos riscos de pica-

das; 
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 Aves: poderão ser capturadas manualmente, com muito cuidado, devido 

à grande fragilidade corpórea. Devido à mesma fragilidade, os seus 

ovos e ninhos deverão também receber extremo cuidado no manuseio; 

 Mamíferos: poderão ser capturadas manualmente, com o auxílio de lu-

vas de raspa, ou com puçás, redes e outros equipamentos, tomando-se 

extremo cuidado no manuseio, devido aos riscos de acidentes. 

 Invertebrados terrestres: a captura se dará manualmente com a utiliza-

ção de pinças de metal e/ou bambu. 

 Abelhas: caso sejam encontradas, as equipes realizarão o resgate dos 

enxames de abelhas nativas e das abelhas solitárias nas áreas antes 

do início do desmatamento. Os enxames poderão ser resgatados atra-

vés do corte dos troncos ou galhos com motosserra, realizando a remo-

ção do ninho inteiro durante o horário que o enxame esteja reunido. 

Quando não for possível a transferência do ninho por inteiro, esses en-

xames serão colocados em caixas adequadas para cada tipo de abelha, 

aguardado período de adaptação e somente depois realizada a transfe-

rência para área propícia de acordo com a característica de cada espé-

cie. 

Após a captura os exemplares serão identificados e cadastrados após o pre-

enchimento da ficha técnica (local de captura / resgate, medidas, sexo, condições do es-

pécime). Em seguida, os exemplares poderão ser soltos no entorno do reservatório, de 

acordo com o ambiente que lhes for propício para uso. 

Com relação à destinação animal, consideram-se as seguintes formas: 

 Soltura imediata nos fragmentos florestais adjacentes; 

 Soltura após tratamento em Clínica Veterinária conveniada 

 Aproveitamento científico. 

Para a herpetofauna, conforme descrito anteriormente, as espécies peço-

nhentas poderão ser encaminhadas à produção de soro ou eutanasiadas e encaminhadas 

a instituição científica. Para os invertebrados terrestres, dada a escassez de informações 

para a região, os exemplares resgatados deverão ser encaminhados a instituição cientí-

fica ou, quando em número elevado, soltos na região lindeira do empreendimento. Já, 

para os médios e grandes mamíferos as principais as técnicas utilizadas devem ser o 

afugentamento ou captura seguida de soltura imediata na área lindeira. Os pequenos ma-

míferos da região, bem como de quase todo o estado paranaense, são pouco conhecidos 

e é recomendável o encaminhamento dos exemplares resgatados para instituições cien-

tíficas. 

Novamente, aproveita-se para alertar que, dada certa antropização da região 

pela presença de agricultura e o risco de geração de desequilíbrio ambiental nos ecossis-

temas próximos, considera-se prejudicial a translocação ou realocação dos exemplares 

resgatados. Desta forma, recomenda-se que seja dada a preferência a coleta com fins de 
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tombamento, avaliando-se caso a caso, em instituição científica autorizada pelos órgãos 

competentes e com comprovada relevância em pesquisas zoológicas no estado do Pa-

raná (e.g. Museu de História Natural do Capão da Imbuia – Curitiba/PR).  

As espécies selecionadas para a soltura serão encaminhadas as áreas lindei-

ras de acordo com os seguintes critérios: 

 Ambiente preferencial (floresta, campos, charcos, etc.); 

 Grau de sociabilidade; 

 Abundância relativa estimada; 

 Potencial ameaça (Ofidismo). 

A decisão quanto a soltura ou eutanásia dos espécimes de vertebrados de-

verá ser feita por profissional qualificado. O controle do número de animais colecionados 

e soltos será feito por intermédio de planilhas eletrônicas, evitando-se que haja exageros 

no colecionamento, cujo número de espécimes deverá variar de acordo com vários que-

sitos, como: Representatividade em coleções zoológicas, tanto do Paraná como de outros 

estados; Raridade da espécie em âmbito nacional, estadual; Distribuição geográfica e 

Grau de conhecimento científico sensu lato da espécie. 

Dada a metodologia apresentada, as características e dimensões das áreas 

a serem desmatadas e alagadas, e a formação de convênio com Clínica Veterinária, não 

se faz necessária a implantação de um Centro Operacional durante as atividades de afu-

gentamento / resgate. 

Esclarece-se que durante todas as atividades relacionadas ao afugenta-

mento/resgate a equipe contará com a presença de um Veterinário em campo, contando 

com material específico para os primeiros atendimentos, além de veículo exclusivamente 

destinado a este fim. Na ausência do Veterinário, todos os trabalhos de afugenta-

mento/resgate, bem como a supressão vegetal deverão ser interrompidos. 

O desenvolvimento do programa será realizado através de parceria a ser fir-

mada com o Museu de História Natural do Capão da Imbuia, localizado no município de 

Curitiba, PR., conforme termo de compromisso (ANEXO F). Este local é recomendado 

pela sua excelência e grande importância de acervo científico da fauna paranaense. O 

acervo desta Instituição está tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná 

(Lei Estadual 1211, de 16/09/1953), e a sede constitui Unidade de Conservação Municipal 

(Decreto Municipal 252, de 10/05/1994). O Museu está também credenciado como Insti-

tuição Pública Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento como fiel depositária de amostra 

de componente do patrimônio genético (D.O.U. de 8/03/2005). Esta instituição será res-

ponsável pelo registro do depósito do material e do retorno de dados (número de tombo, 

de registro, identificação específica de cada exemplar, entre outros) à coordenação do 

programa. 

Todo animal vivo que tenha sua destinação sugerida para o colecionamento 

e posterior tombamento em museus seguirá o protocolo de eutanásia recomendado pelo 

CFMV – Conselho Federal de Medicina Veterinária – conforme Resolução n° 714 de 20 

de junho de 2002. 
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Como não é recomendada a implantação de área específica para soltura de 

animais eventualmente resgatados, bem como pela previsão de um pequeno número de 

indivíduos resgatados e pela ação estressante e invasiva relacionada aos métodos de 

marcação, não será realizado nenhum tipo de marcação, provisória ou permanente. 

A composição da equipe técnica obedecerá às fases da obra e necessidade 

de resgate (Tabela 5-38). 

Tabela 5-38: Equipe envolvida nas atividades do Subprograma de Resgate, Salvamento e Desti-
nação da Fauna Terrestre. 

ETAPA 
COLABORADORES 

Veterinário Biólogo Auxiliar Barqueiro 

Antes da instalação do canteiro de obras e casa de força 01 01 01 - 

Durante a instalação do canteiro de obras e casa de força 01 01 01 - 

Derrubada da vegetação marginal 01 01 02 - 

Enchimento do reservatório 01 03 03 01 

Obs.: O número de profissionais poderá variar conforme necessidade. 

 

A capacitação do pessoal envolvido nas atividades de resgate e salvamento 

científico da fauna se baseará em cinco principais tópicos: conhecimento básico sobre o 

empreendimento, segurança da equipe, aprimoramento do protocolo de resgate por meio 

da discussão de atividades de resgate pretéritas envolvendo a equipe (estudo da arte), 

métodos de contenção de animais silvestres e por fim, a apresentação do plano de traba-

lho aqui proposto. 

Os equipamentos e materiais que serão utilizados durante a operação de res-

gate e salvamento científico da fauna será variável ao longo de seu período previsto (Ta-

bela 5-39). 

Tabela 5-39: Equipamentos gerais e veterinários previstos para as fases de supressão vegetal e 
enchimento do reservatório. 

CLASSE DE 
EQUIPAMENTO 

Descrição dos equipamentos 

Geral 

Algodão, barco motorizado, caixa de transporte de cobras, caixas de contenção, 
cambão, capacetes, coletes refletivos, ganchos herpetológicos, garrafa para água 5 
litros, luva de vaqueta, luvas de procedimento, luvas de raspa, máquina fotográfica 
14 mp, mochila (40 litros), perneiras, pilhas, pinções (jacarés), pranchetas, protetor 
solar, rádios de comunicação, rede de arremesso, repelente, sacos de estopa/juta 
(75x90cm), sacos de pano escuro para roedores e morcegos, sacos plásticos para 

anfíbios, Tuppwear grande, médio e/ou pequeno, veículo. 

Veterinários inje-
táveis 

Bionew, Clamoxil, Cloreto de Potássio, Dipirona, Enrofloxacino 2,5% e 10%, Fluni-
xim, Furosemida, Glicose, Invermectina, Mercepton, Metoclopramida, Quetamina, 

Soro fisiológico, Soro Ringer c/ lactado, Vitaminas A,C e K, Xilazina 

Veterinários di-
versos 

Água Oxigenada, agulhas 0,50x 25mm, álcool 70%, caixa de luva para procedi-
mento M, caixa para transporte dos equipamentos, Catéter 22 e 24, equipo, espara-
drapo, fio de nylon, fio vicryl 2-0 e 3-0, gaze, Hemolitan gotas, luvas estéreis (par), 

PVPI, seringas de 3ml e 1ml, spray prata (Bactrovet), Vetaglós pomada 

Obs.: O número de equipamentos poderá variar conforme necessidade. 
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 RESPONSABILIDADE 

As atividades aqui descritas deverão ser realizadas através de empresa es-

pecializada e/ou profissionais habilitados a serem contratados pelo empreendedor. 

As atividades referentes aos treinamentos da mão de obra previstos terão res-

ponsabilidade compartilhada com a equipe do Programa de Mobilização da Mão de Obra. 

O acompanhamento das atividades ficará a cargo da equipe de campo ligada 

à diretoria técnica do empreendimento. Por fim, todo o controle deverá ser realizado pela 

equipe do Programa de Gestão Socioambiental, responsável pelo gerenciamento de to-

dos os programas e subprogramas propostos neste RDPA. 

 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

As relações entre as ações previstas para este supbrograma e os demais pro-

gramas deste RDPA estão descritas a seguir (Tabela 5-40). 

Tabela 5-40: Interfaces entre o Subprograma de Resgate, Salvamento e Destinação da Fauna 
Terrestre e outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socioambiental 
Este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do em-
preendimento, inclusive da recuperação de áreas degradadas. 

Programa de Limpeza das Áreas de 
Intervenção 

A correta aplicação deste programa permitirá o afugentamento da 
fauna residentes nas áreas de supressão e reduzirá o encontro de 
elementos da fauna silvestre durante o enchimento do reservató-

rio. 

Programa de Mobilização da Mão de 
Obra 

Com o treinamento dos colaboradores do empreendimento será 
possível evitar acidentes com animais peçonhentos, além dos 
mesmos poderem auxiliar nas atividades de afugentamento de 

fauna. 

Programa de Controle, Responsabili-
dade e Educação Socioambiental 

Comunicação aos colaboradores e residentes vizinhos ao empre-
endimento para os cuidados com a fauna e riscos de acidentes, 
além de controle das ações destes em relação à fauna, constitui 

escopo conjunto dos dois programas.. 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

O custo para a realização do Subprograma de Resgate, Salvamento e Desti-

nação da Fauna Terrestre é de R$ 3.000,00 reais por dia de resgate. Os valores incluem 

equipamentos, mão de obra, veículos e impostos. Custos com deslocamento, alojamento 

e alimentação do pessoal envolvido e obras físicas não estão inclusos. 
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 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

Será elaborado um relatório ao final das atividades Subprograma de Resgate, 

Salvamento e Destinação da Fauna Terrestre na área da PCH São João II. Este relatório 

deverá contemplar todos dados obtidos ao longo de todo o período de trabalho, inclusive 

o descumprimento dos deveres durante este período. O relatório será entregue 90 dias a 

partir do término das atividades previstas neste subprograma. 
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 CRONOGRAMA 

A execução das atividades propostas neste subprograma está relacionada com o cronograma do Programa de Limpeza das 

Áreas de Intervenção e com o cronograma global de construção do empreendimento. 

As atividades deste subprograma iniciarão 1 semana antes da supressão da vegetação com o treinamento da equipe de resgate 

e de supressão. Após, 1 dia antes do início da supressão ou do enchimento do reservatório deverão ser iniciados os trabalhos de afugenta-

mento/resgate, perdurando até o final das atividades. Especificamente para a fase de enchimento do reservatório, visto tempo de enchimento 

de aproximadamente 12 dias, o resgate será realizado durante 02 dias. 

Ao final, 90 dias após o término das atividades deste subprograma, será entregue o relatório. 

 

  

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

      Enchimento do reservatório

ATIVIDADES

Planejamento

Mobilização de equipe e equipamentos

Afugentamento

Resgate de fauna

RELATÓRIO

MÊS TRIMESTRE

OBRA OPERAÇÃO
SUBPROGRAMA DE RESGATE, SALVAMENTO E DESTINAÇÃO 

DA FAUNA TERRESTRE

Treinamento da equipe de resgate e de supressão
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5.13.2 SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE 

 INTRODUÇÃO 

Como demonstrado no diagnóstico do meio biológico descrito no RAS da PCH 

São João II, a região lindeira ao empreendimento apresenta uma fauna terrestre diversa, 

porém em área bastante antropizada e simplificada. Apesar de tratar-se de uma obra de 

pequeno porte, com pequena área a ser desmatada e alagada, será necessária a remo-

ção da vegetação existente nas áreas de infraestrutura, margens e ilhas do reservatório, 

o que envolverá a alteração na paisagem que, apesar de pequena, poderá gerar altera-

ções na composição, estrutura e/ou função das comunidades presentes. Assim, o pre-

sente Subprograma de Monitoramento e Manejo da Fauna Terrestre propõe ações e me-

todologias para verificar os possíveis impactos causados à fauna silvestre devido à im-

plantação do empreendimento e propor medidas a fim de minimizar os efeitos sobre a 

mesma. 

Ainda, este subprograma busca atender os Programas Ambientais propostos 

no RAS da PCH São João II, as condicionantes dispostas na Licença Prévia n° 41.057, 

ao Termo de Referência para Licenciamento Ambiental para CGH e PCH até 10MW de 

2010 – IAP, a Portaria n° 097/2012 – IAP e a Instrução Normativa n° 146/2007- IBAMA, 

os quais estabelecem os critérios para procedimentos relativos ao Relatório de Detalha-

mento dos Programas Ambientais e ao Manejo de Fauna Silvestre (levantamento, moni-

toramento, salvamento, resgate e destinação) em áreas de influência de empreendimen-

tos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna, 

sujeitas ao licenciamento ambiental. 

A execução de programas de monitoramento de fauna é ferramenta funda-

mental para o estabelecimento de estratégias de conservação de espécies e ambientes 

ameaçados, uma vez que permitem conhecer tendências ao longo do tempo. Os resulta-

dos obtidos por meio deste tipo de pesquisa podem indicar o papel dos remanescentes 

de floresta na região e APP estabelecida, incluindo suas funções como corredores ecoló-

gicos no entorno imediato da área direta ou indiretamente afetada pelo empreendimento. 

Tais informações podem subsidiar futuras atividades de manejo e conservação, incluindo 

o estabelecimento de parâmetros para minimizar os impactos adversos das atividades de 

implantação do empreendimento, sobre diferentes grupos animais. 

O monitoramento da biodiversidade local, incluindo os grupos de importância 

para a saúde pública regional, exige um programa de pesquisa que obtenha o máximo de 

informação com o menor tempo, baseados em amostragens informativas e facilmente 

replicáveis. Assim, as amostragens serão realizadas em locais pré-definidos, com área e 

esforço amostral padronizados, contribuindo para melhor compreensão de relações eco-

lógicas ocorrentes (PHILLIPS et al., 2003). Desta forma, para os diferentes grupos será 

utilizado um desenho amostral que permita a integração e comparação dos dados obtidos, 

em diferentes escalas e abordagens. 
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 OBJETIVOS 

5.13.2.2.1 OBJETIVO GERAL 

Efetuar o monitoramento da Avifauna e Mastofauna, buscando detectar pos-

síveis impactos advindos da implantação e operação do empreendimento, facilitando a 

adoção de medidas mitigadoras. 

5.13.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efetuar o monitoramento da Avifauna e Mastofauna, buscando detectar 

possíveis impactos advindos da implantação e operação do empreendi-

mento, facilitando a adoção de medidas mitigadoras; 

 Efetuar o levantamento da riqueza local e seus ambientes de ocorrên-

cia; 

 Obter, se possível, dados biológicos como comportamento, forragea-

mento, aspectos sobre reprodução e demarcação de territórios, distri-

buição ambiental; 

 Monitorar a ocorrência de espécies exóticas, endêmicas e ameaçadas; 

 Aumentar o conhecimento sobre a Avifauna e Mastofauna da região; 

 Produzir, se possível, material fotográfico para fins educativos; 

 Efetuar uma análise comparada dos dados obtidos antes e após o re-

presamento, buscando-se elementos para a conservação dos recursos 

faunísticos na área de influência do empreendimento. 

 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

Em tese, para a execução deste subprograma, será seguida a metodologia 

RAPELD, sigla que une as duas escalas temporais que o método contempla: inventários 

rápidos (RAP) e Projetos Ecológicos de Longa-Duração (PELD) (MAGNUSSON et al., 

2005). O RAPELD foi adotado pelo Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio) - 

Ministério de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de implementar um delineamento pa-

dronizado que permita a comparação do mesmo grupo biológico entre regiões, e de gru-

pos diferentes na mesma região. O delineamento para inventários do PPBio busca ajustar 

as necessidades amostrais de diversos grupos biológicos dentro das mesmas unidades 

amostrais, propiciando a integração dos dados bióticos e abióticos, bem como a integra-

ção de dados de diferentes grupos biológicos. 

As amostragens serão sistematizadas e padronizadas, com a finalidade de 

comparação de dados de abundância e esforço. Com isso, espera-se registrar o maior 

número de espécies e compreender o funcionamento da biota terrestre da região, além 
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de avaliar as pressões que os ecossistemas poderão sofrer com a implantação e opera-

ção do empreendimento. As coletas de dados serão realizadas seguindo metodologias 

específicas para cada grupo, utilizando técnicas convencionais amplamente difundidas e 

reconhecidas em estudos desta natureza (CULLEN JR. et al., 2012). 

De forma geral, para o monitoramento da fauna terrestre (Avifauna e Masto-

fauna) não será realizada a captura de indivíduos, sendo dada a preferência para a reali-

zação de busca ativa para o encontro de vestígios (fezes, rastros, tocas, ninhos, restos 

alimentares, entre outros), para a visualização direta, etc. Também serão utilizados pon-

tos para parada e escuta, por período pré-determinado (AURICHIO & SALOMÃO, 2002; 

CULLEN JR. et al., 2012). Para tanto, serão instaladas 3 transecções, com 1 ou 2 km 

cada, sendo uma no entorno imediato a ADA e as demais distribuídas a montante e a 

jusante do empreendimento. Estas transecções serão dispostas na área imediata aos 

pontos de monitoramento da ictiofauna, discriminados no Subprograma de Monitora-

mento e Manejo da Biota Aquática. Isto permite inferir relativa independência amostral 

entre os pontos, bem como segue recomendações dos órgãos ambientais para estudos 

da fauna silvestre. De forma complementar, durante os deslocamentos entre os pontos, 

também serão registrados os animais encontrados, sejam por visualização direta, carca-

ças, fezes ou outros vestígios. 

Para a identificação da melhor localização dos pontos amostrais, foram utili-

zados os conhecimentos obtidos em campo, a acessibilidade, o relevo, a representativi-

dade da área pelo tipo de uso do solo, o grau de conservação, a avaliação de habitats 

disponíveis, a segurança na execução das atividades, a viabilidade técnica e imagens de 

satélite. Com isto, espera-se que nestas localidades seja possível registrar uma maior 

diversidade. 

Especificamente para cada grupo a ser monitorado serão realizados os se-

guintes procedimentos: 

 Avifauna: o censo será utilizado para a amostragem visual e auditiva 

(vocalização) da avifauna em cada transecção. A linha central da par-

cela amostral deve ser percorrida de forma lenta, sendo registrados os 

indivíduos avistados ou ouvidos dentro de uma faixa de 25 metros de 

cada lado da linha central (AURICHIO & SALOMÃO, 2002; CULLEN JR. 

et al., 2012). A cada 10 minutos de caminhamento deverão ser dedica-

dos outros 10 minutos parado, realizando atividade de escuta. O método 

será executado em cada transecção nos períodos matutino (entre 5:30h 

– 9h) e vespertino/noturno (entre 16h – 23h). 

 Mastofauna: a busca de vestígios diretos e indiretos será desenvolvida 

de acordo com as técnicas convencionais para estudos zoológicos, in-

cluindo investigação direta (registros visuais e auditivos, coleta de res-

tos, como animais atropelados, crânios, peles, ossos, etc.) e indireta, 

tais como material escatológico (fezes), pegadas e restos de alimento 

nas transecções instaladas (AURICHIO & SALOMÃO, 2002; CULLEN 

JR. et al., 2012). A cada 10 minutos de caminhamento deverão ser de-

dicados outros 10 minutos parado, realizando atividade de escuta. O 
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método será executado em cada transecção nos períodos matutino (en-

tre 6h – 10h) e vespertino/noturno (entre 16h – 23h). 

Os monitoramentos serão semestrais, sendo que cada transecção será per-

corrida durante 1 dia em cada fase de monitoramento, em horários e velocidades pré-

definidos, totalizando, aproximadamente, 33 horas e 5 km de esforço de campo, por grupo 

monitorado e fase. 

 RESPONSABILIDADE 

As atividades aqui descritas deverão ser realizadas através de empresa es-

pecializada e/ou profissionais habilitados a serem contratados pelo empreendedor. 

O acompanhamento das atividades ficará a cargo da equipe de campo ligada 

à diretoria técnica do empreendimento. Por fim, todo o controle deverá ser realizado pela 

equipe do Programa de Gestão Socioambiental, responsável pelo gerenciamento de to-

dos os programas e subprogramas propostos neste RDPA. 

 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

As relações entre as ações previstas para este supbrograma e os demais pro-

gramas deste RDPA estão descritas a seguir (Tabela 5-41). 

Tabela 5-41: Interfaces entre o Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão So-
cioambiental 

Este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do empreendimento, 
inclusive da recuperação de áreas degradadas. 

Programa de Limpeza 
das Áreas de Intervenção 

A correta aplicação deste programa permitirá o afugentamento da fauna resi-
dentes nas áreas de supressão e reduzirá o encontro de elementos da fauna 

silvestre durante o enchimento do reservatório. 

Programa de Monitora-
mento de Flora 

Este programa, juntamente com o PRAD, permitirão a melhoria das áreas de 
influência do empreendimento, facilitando a permanência da fauna nativa. 

Programa de Monitora-
mento e Manejo da Biota 

Aquática 

Este programa fornece elementos tanto para o subprograma de resgata da bi-
ota aquática quanto para seu monitoramento, facultando a avaliação da in-

fluência do empreendimento antes e após a sua implantação, fornecendo ele-
mentos para mitigação dos impactos de forma eficaz. 

Programa de Mobilização 
da Mão de Obra 

Com o treinamento dos colaboradores do empreendimento será possível evi-
tar acidentes com animais peçonhentos, além dos mesmos poderem auxiliar 

com relatos de encontros com elementos da fauna silvestre. 

Programa de Controle, 
Responsabilidade e edu-

cação Socioambiental 

Comunicação aos colaboradores e residentes vizinhos ao empreendimento 
para os cuidados com a fauna e riscos de acidentes se faz necessário. 

Plano Ambiental de Con-
trole do Uso do Entorno 
de Reservatórios Artifici-

ais 

A conservação do entorno do lago também engloba o correto manejo e moni-
toramento faunístico, pois estas ações são grandes fomentadoras da quali-

dade ambiental. 



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-229 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

O custo para realização deste subprograma é de R$ 35.000,00 anuais (valor 

aproximado). Os valores incluem equipamentos e mão de obra e não incluem aluguel de 

veículos e impostos. Custos com deslocamento, alojamento e alimentação do pessoal 

envolvido e obras físicas não estão inclusos. 

 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

Como resultados do monitoramento da fauna, serão apresentados: 

 Listas das espécies: indicando à forma de registro e habitat, destacando 

as espécies ameaçadas de extinção, as endêmicas, as consideradas 

raras, as não descritas previamente para a área estudada ou pela ciên-

cia, as passíveis de serem utilizadas como indicadoras de qualidade 

ambiental, as de importância econômica e cinegética, as potencialmente 

invasoras ou de risco epidemiológico (inclusive domésticas), com impor-

tância à saúde pública regional, e as migratórias (e suas rotas); 

 Caracterização do ambiente: com descrição e mapeamento dos pontos 

amostrais e tipos de habitats encontrados; 

 Esforço e eficiência amostral: avaliado através do método da curva do 

coletor, comparando-se o número de espécies acumuladas com as cap-

turas progressivas realizadas; 

 Parâmetros de riqueza e abundância das espécies: índice de diversi-

dade, dominância e similaridade entre locais e períodos amostrados, 

para cada fitofisionomia e grupo inventariado. Taxas de captura e recap-

tura; 

 Variação Sazonal e Temporal: as mudanças sazonais e temporais nos 

grupos monitorados será avaliada com o uso de analises multivariadas 

(e.g. ANOVA, PERMANOVA) e análises de ordenamento (e.g. Cluster). 

Adicionalmente também será apresentada análise comparada dos da-

dos obtidos antes e após o represamento da PCH São João II. 

Para o período de monitoramento serão apresentados relatórios anuais, refe-

rentes a cada uma das duas etapas de campo. Os relatórios deverão conter todas as 

informações obtidas no período, inclusive resultados preliminares e o descumprimento 

dos deveres durante este período. Todos os relatórios deverão obedecer ao prazo para 

entrega de no máximo 90 dias a partir do término de cada período.  

Ao final dos trabalhos de monitoramento na área do empreendimento será 

elaborado um relatório final, contemplando os dados obtidos ao longo de todo o período 

de trabalho. O prazo para entrega deste relatório é de 90 dias a partir do último dia dos 

trabalhos em campo. 

  



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 5-230 

 

 CRONOGRAMA 

O monitoramento, para todos os grupos acima relacionados, deverá iniciar 30 dias antes do início das obras. Sua execução será 

semestral, encerrando dois anos após o início da operação do empreendimento. Cada etapa de monitoramento será composta por 3 dias 

de campo. 
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5.14 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA BIOTA AQUÁTICA 

5.14.1 SUBPROGRAMA DE RESGATE, SALVAMENTO E DESTINAÇÃO DA 

FAUNA AQUÁTICA 

 INTRODUÇÃO 

O Brasil é considerado um país muito diverso em relação à fauna aquática 

continental, fato relacionado à grande diversidade e ao tamanho de suas bacias hidrográ-

ficas. A biota das águas interiores é mais diversificada e rica do que a dos oceanos, com 

cerca de 12% das espécies animais ocorrendo nas águas interiores e 7% nos oceanos. 

Além do grande número, uma parcela considerável das espécies é endêmica, ou seja, só 

ocorrem no Brasil. 

Empreendimentos de geração de energia elétrica, que envolvem alterações 

em sistemas hídricos, levam não só a problemas ecológicos, como perda de biodiversi-

dade e diminuição das populações locais, mas também a significativa redução dos esto-

ques pesqueiros. Assim, deve-se considerar a possibilidade de minimizar os impactos 

sobre a ictiofauna e demais organismos aquáticos, conduzindo programas que permitam 

a sua manutenção e conservação. 

Assim, este subprograma busca atender os Programas Ambientais propostos 

no Relatório Ambiental Simplificado – RAS da PCH São João II, as condicionantes dis-

postas na Licença Prévia n° 41057, com Validade até 21/01/2018, ao Termo de Referên-

cia para Licenciamento Ambiental para CGH e PCH até 10MW de 2010 – IAP, a Portaria 

n° 097/2012 – IAP e a Instrução Normativa n° 146/2007- IBAMA, os quais estabelecem 

os critérios para procedimentos relativos ao Relatório de Detalhamento dos Programas 

Ambientais e ao Manejo de Fauna Silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, 

resgate e destinação) em áreas de influência de empreendimentos e atividades conside-

radas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna, sujeitas ao licencia-

mento ambiental. 

Durante a implantação e operação da PCH São João II são previstos diferen-

tes impactos sobre a fauna aquática do rio São João. Entretanto, as reduzidas dimensões 

do empreendimento e a forma de implantação do mesmo irão minimizar os impactos du-

rante a instalação da infraestrutura necessária para a geração de energia e início das 

operações. A implantação deste empreendimento será realizada em fases distintas, que 

irão definir e orientar a temporalidade das atividades propostas neste subprograma. 

A primeira e segunda fase de implantação ocorrerão com o rio fluindo em seu 

leito natural e referem-se à construção de pequenas ensecadeiras, feitas com sacos de 

areia colocados paralelos ao rio, primeiro em uma margem e, ao término das obras nesta 

margem, na margem oposta. Nesta fase será construída toda a barragem proposta. Esta 

metodologia foi selecionada devido à simplicidade construtiva do empreendimento e a 

baixa vazão do rio na época prevista para esta etapa da obra. 

A terceira fase da obra se dará também com o rio fluindo em seu leito natural, 

passando todo o seu volume sobre a soleira livre que já estará edificada. Nesta fase serão 
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implementadas a câmara de carga, o canal de adução, o conduto forçado, a casa de força 

e o canal de fuga. Novamente será implantada uma pequena ensecadeira na região da 

casa de força, com o objetivo de proporcionar condições para os trabalhos. 

Ao término destas fases, será iniciada a operação do empreendimento, com 

a geração de energia. Para tanto, deverá ser desviada parte da água do rio até a casa de 

força, mantendo-se a vazão sanitária. Com isto, será criado um trecho com vazão redu-

zida, com 2,5 km de extensão, até o retorno da água desviada ao leito natural, abaixo da 

casa de força. 

Ações de resgate da fauna aquática, geralmente, ocorrem nas fases em que 

a instalação do empreendimento interfere na vazão natural do rio, gerando áreas secas 

ou propiciando a formação de poças ou pequenas lagoas. Nestas áreas ficam aprisiona-

dos exemplares da fauna aquática, em especial peixes e crustáceos. Isso pode causar a 

mortandade dos animais devido ao aumento da temperatura da água, à falta de oxigênio 

e de recursos alimentares, entre outros. Estas condições são adversas para a conserva-

ção da fauna aquática, necessitando de intervenções imediatas para que não ocorra mor-

tandade de exemplares. 

Entretanto, a metodologia construtiva da PCH São João II fornece indícios 

substanciais de que a fauna aquática será pouco afetada nas primeiras fases de implan-

tação do empreendimento, que envolvem a construção das ensecadeiras, não sendo ne-

cessárias ações de resgate, salvamento e aproveitamento científico da fauna aquática. 

Isto se justifica pelo fato de que as ensecadeiras projetadas irão possuir pequenas dimen-

sões, praticamente não causando efeitos sobre a vazão do rio São João e por fim sendo 

pouco impactado durante a fase de implantação do barramento.  

Da mesma forma, a menor vazão do rio durante o período de execução destas 

obras contribui para a minimização deste impacto. Porém, caso seja entendimento do 

órgão ambiental a realização das atividades deste subprograma durante a instalação das 

ensecadeiras, deverão ser seguidos os métodos indicados para as fases de enchimento 

do reservatório e de início das operações, descritos a seguir. 

Ao contrário das duas primeiras fases, durante o enchimento do reservatório 

ao término da segunda fase e nos primeiros momentos após o desvio do rio para o início 

das operações de geração de energia, é esperado o aprisionamento de alguns exempla-

res da fauna aquática em função da redução da vazão a jusante, em um trecho estimado 

de 2,5 km de extensão. Nestes períodos deverá ocorrer a formação de poças, aprisio-

nando exemplares da fauna aquática, principalmente, das espécies que vivem próximas 

ao fundo do leito do rio. Assim, durante o enchimento do reservatório ao final da segunda 

fase e no início das operações, são previstas ações de resgate da fauna aquática aprisi-

onada nas áreas afetadas. Entretanto, devido ao grande número de variáveis e comple-

xidade envolvidas, não existem ações padronizadas que possam ser indicadas para estes 

eventos. Deste modo, o sucesso deste subprograma depende, primariamente, da rapidez 

com que as ações serão executadas, além do monitoramento de toda a área afetada 

enquanto as condições adversas estiverem presentes. 

Neste sentido, prevê-se que o processo de enchimento do reservatório seja 

rápido, criando condições adversas para a fauna aquática durante poucos dias (previsão 

para enchimento do reservatório). Estas condições devem se propagar por 2,5 km, que é 
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a extensão do trecho com vazão reduzida, durante o período de enchimento. Ao término 

deste período, este trecho deve restabelecer-se após a normalização da vazão. 

Durante o início das operações, com o desvio de parte da água para geração 

de energia, os impactos devem ser constantes no trecho de vazão reduzida, perdurando 

durante as atividades. Porém, estes devem ser mais sentidos nos primeiros dias após o 

início das operações, devendo haver um esforço efetivo na vistoria de locais onde espé-

cimes possam estar aprisionados. Após este período inicial, espera-se uma adaptação da 

fauna aquática ocorrente, que irá utilizar o curso d’água disponível para suas atividades. 

 OBJETIVOS 

5.14.1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Adotar estratégias de manejo (resgate, salvamento e destinação) compatíveis 

com a ictiofauna ocorrente na área a ser diretamente afetada pelo empreendimento, de-

talhando os procedimentos que serão utilizados para os indivíduos capturados, o tipo de 

marcação, a biometria e os procedimentos de soltura. 

5.14.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evitar a mortandade de espécimes da fauna aquática nativa durante o 

enchimento do reservatório e no início das atividades operacionais. 

 Resgatar espécimes da fauna aquática nativa, especialmente peixes, 

aprisionados em poças d’água a jusante do empreendimento durante o 

enchimento do reservatório; 

 Resgatar espécimes da fauna aquática nativa, especialmente peixes, 

aprisionados em poças d’água a jusante do empreendimento durante os 

primeiros momentos de operação do empreendimento; 

 Aumentar o conhecimento científico da fauna aquática da região; 

 Formar acervos científicos significativos e representativos da região, 

disponibilizando-os para a comunidade científica e técnica em geral. 

 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

Os procedimentos de resgate deverão ser utilizados, a princípio, durante duas 

fases: primeiro no enchimento do reservatório e, após, nos primeiros dias depois do início 

da operação do empreendimento. 

Durante o enchimento do reservatório, visto tempo previsto para tal, serão 

destinados 4 dias para execução das atividades, em todo o trecho de vazão reduzida. No 

início da operação do empreendimento, no mesmo trecho de vazão reduzida, as ativida-

des serão realizadas durante 3 dias. Ressalta-se que o tempo destinado ao resgate da 
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fauna aquática poderá ser reduzido ou ampliado, conforme determinação do Biólogo Ic-

tiólogo responsável pelas atividades em campo. 

Em ambas as fases, uma equipe composta por Biólogo Ictiólogo e dois auxili-

ares deverão percorrer o trecho com vazão reduzida, vistoriando poças e pequenas la-

goas formadas pela diminuição no volume de água. Os exemplares encontrados deverão 

ser coletados com o auxílio de redes, puçás ou passaguás, sendo transferidos imediata-

mente para baldes ou sacos plásticos com água.  

Especificamente para a fase de enchimento do reservatório, os indivíduos res-

gatados serão transferidos dos baldes ou sacos plásticos para caixas de água com capa-

cidade de 300 litros, munidas de aeradores e tampas, próximas a equipe de resgate. Após 

curta permanência nestas caixas de água, os indivíduos serão encaminhados para pos-

terior soltura no trecho com vazão normal do rio ou selecionados para tombamento cien-

tífico. Deve-se ressaltar que após o supracitado período de enchimento do reservatório, 

o rio restabelecerá, à jusante, suas características anteriores, eliminando poças e peque-

nas lagoas, recompondo o fluxo das espécies ao curso d’água, reduzindo, consequente-

mente, o resgate a poucos exemplares. 

Para a fase de resgate no início das operações do empreendimento, os exem-

plares resgatados serão soltos no trecho com vazão normal do rio, na área imediata ao 

local de captura, o mais rapidamente possível. 

Sempre que possível, os exemplares coletados serão quantificados e regis-

trados quanto ao seu peso (g) e comprimento padrão (cm), sendo identificados ao menor 

nível taxonômico possível. A biometria pode ser inviabilizada caso o indivíduo coletado 

não apresente condições para tanto e necessite de rápida transposição para o curso 

d’água ou caso haja uma alta densidade dos organismos resgatados. Neste último caso, 

realizar-se-á uma subamostra, de maneira a registrar a média de peso e comprimento 

padrão de todas as espécies resgatadas. Todos os dados serão anotados em fichas pró-

prias com informações contendo data, local de captura, material utilizado, condições cli-

máticas, biometria (comprimento padrão, peso), registro fotográfico e observações gerais. 

Após a biometria, os indivíduos resgatados e mantidos nas caixas de água, 

passarão por aclimatação antes da soltura em área destinada para este fim. 

Com relação à destinação animal, consideram-se as seguintes formas: 

 Soltura na área definida para este fim; 

 Soltura imediata no curso d’água; 

 Aproveitamento científico. 

Dada a carência de informações sobre a fauna aquática para a região e a 

grande dificuldade em realizar coletas nos rios e riachos desta região, sugere-se que seja 

dada a preferência para o aproveitamento científico dos exemplares encontrados. 

A decisão quanto à soltura ou aproveitamento científico dos espécimes deverá 

ser feita por profissional qualificado. O controle do número de animais colecionados e 

soltos será feito por intermédio de planilhas eletrônicas, evitando-se que haja exageros 

no colecionamento, cujo número de espécimes deverá variar de acordo com vários que-

sitos, como: Representatividade em coleções zoológicas, tanto do Paraná como de outros 
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estados; Raridade da espécie em âmbito nacional, estadual; Distribuição geográfica e 

Grau de conhecimento científico sensu lato da espécie. 

Durante a fase de enchimento do reservatório e início das operações a soltura 

será realizada a jusante do local de resgate. O local de soltura está localizado a 3,5 km a 

jusante do barramento, no rio São João. As coordenadas UTM do local de soltura são 22 

J – Longitude 501444,81 m E / Latitude 7231601,35 m S (Figura 5-40). 

Figura 5-40: Área de soltura da fauna aquática resgatada.  

 

 

A escolha das áreas de soltura considera a existência de tributários do rio São 

João que podem ser utilizados como rotas alternativas para as espécies migradoras. Via 

de regra, os peixes são soltos a montante da área de resgate para que deem continuidade 

às atividades migratórias rio acima, especialmente as espécies que necessitam atingir a 

cabeceira para a desova ou que têm comportamento de roaming. Por sua vez, a escolha 

pela soltura dos espécimes resgatados na área de jusante normalmente é adotada para 

os casos de ausência de tributários que possam ser utilizados como rotas alternativas de 

migração (a montante da área de resgate), ou quando existem barreiras geográficas que 
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evidenciam separações populacionais historicamente conhecidas, ou, ainda, quando são 

identificados barramentos artificiais presentes a montante. Dessa maneira, pela presença 

do Salto São João a montante, a escolha de soltura na área a jusante torna-se a opção 

mais adequada para as espécies resgatadas, em função das maiores possibilidades de 

rotas alternativas para migração. 

Durante o início das operações do empreendimento, como apenas ocorrerá 

uma redução na vazão em um trecho pré-determinado, os espécimes aquáticos serão 

resgatados e soltos no trecho com maior vazão, na mesma região aonde foram resgata-

dos. 

Para a implantação deste subprograma não há a necessidade de instalação 

de um centro operacional para a execução das atividades propostas. 

Esclarece-se que, durante a execução das atividades a equipe envolvida con-

tará com um veículo 4x4, que transportará a equipe e os equipamentos necessários para 

o correto resgate, manutenção e eventual soltura dos espécimes coletados. Este veículo 

deverá estar sempre próximo à frente de resgate, facilitando o transporte de organismos 

até o ponto de soltura, se necessário. 

O desenvolvimento do programa será realizado através de parceria a ser fir-

mada com o Museu de História Natural do Capão da Imbuia, localizado no município de 

Curitiba, PR., conforme termo de compromisso (ANEXO F). Este local é recomendado 

pela sua excelência e grande importância de acervo científico da fauna paranaense. O 

acervo desta Instituição está tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná 

(Lei Estadual 1211, de 16/09/1953), e a sede constitui Unidade de Conservação Municipal 

(Decreto Municipal 252, de 10/05/1994). O Museu está também credenciado como Insti-

tuição Pública Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento como fiel depositária de amostra 

de componente do patrimônio genético (D.O.U. de 8/03/2005). Esta instituição será res-

ponsável pelo registro do depósito do material e do retorno de dados (número de tombo, 

de registro, identificação específica de cada exemplar, entre outros) à coordenação do 

programa. 

Todo animal vivo que tenha sua destinação sugerida para o colecionamento 

e posterior tombamento em museus seguirá o protocolo de eutanásia recomendado pelo 

CFMV – Conselho Federal de Medicina Veterinária – conforme Resolução n° 714 de 20 

de junho de 2002. 

Será dada preferência ao óleo de cravo, pela sua eficiência e menor agressi-

vidade aos organismos e ambiente. 

Como os métodos de marcação são estressantes e invasivos, pelo estresse 

gerado durante as atividades de resgate e transporte, bem como pela previsão de um 

pequeno número de indivíduos resgatados, não será realizado nenhum tipo de marcação, 

seja ela provisória ou permanente. 

Quanto aos profissionais necessários, o número pode variar conforme neces-

sidade. Estima-se, para ambas as fases de resgate, que a equipe técnica será composta 

por 01 Biólogo e 02 auxiliares. 

A capacitação do pessoal envolvido nas atividades de resgate e salvamento 

científico da fauna aquática se baseará em cinco principais tópicos: conhecimento básico 
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sobre o empreendimento, segurança da equipe, aprimoramento do protocolo de resgate 

por meio da discussão de atividades de resgate pretéritas envolvendo a equipe (estudo 

da arte), métodos de resgate e, por fim, a apresentação do plano de trabalho aqui pro-

posto. 

Os equipamentos utilizados durante a operação de resgate, salvamento e 

aproveitamento científico da fauna aquática será variável ao longo de seu período pre-

visto, podendo ocorrer modificação ao tipo abaixo especificado (Tabela 5-42): 

Tabela 5-42: Equipamentos previstos para o Subprograma de Resgate, Salvamento e Aproveita-
mento Científico da Fauna Aquática. 

TIPO DE EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Geral 

Aerador portátil, balança digital portátil, baldes com tampa 15 litros, botas 
de borracha, caixa d'água 300 litros, capacete, coletes salva vidas, for-

mol, frascos de vidro, garrafão de água, luvas de procedimento, luvas de 
raspa, luvas de vaqueta, máquina fotográfica, paquímetro, dinamômetro 
até 2kg, pilhas, prancheta, protetor solar, puçá, rádio comunicador, rede 

de arrasto 5m, redes de espera diversas, ictiômetro, repelente, sacos 
plásticos grosso (70x35), tarrafas, tarro 200 litros. 

 RESPONSABILIDADE 

As atividades aqui descritas deverão ser realizadas através de empresa es-

pecializada e/ou profissionais habilitados a serem contratados pelo empreendedor. 

As atividades referentes aos treinamentos da mão de obra previstos terão res-

ponsabilidade compartilhada com a equipe do Programa de Capacitação da Mão de Obra. 

O acompanhamento das atividades ficará a cargo da equipe de campo ligada 

à diretoria técnica do empreendimento. Por fim, todo o controle deverá ser realizado pela 

equipe do Programa de Gestão Socioambiental, responsável pelo gerenciamento de to-

dos os programas e subprogramas propostos neste RDPA. 

 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

As relações entre as ações previstas para este supbrograma e os demais pro-

gramas deste RDPA estão descritas a seguir (Tabela 5-43). 
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Tabela 5-43: Interfaces entre o Subprograma de Resgate, Salvamento e Destinação da Fauna 
Aquática. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socioambiental 
Este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do em-
preendimento, inclusive da recuperação de áreas degradadas. 

Programa de Monitoramento e Con-
trole Limnológico 

Irá avaliar o monitoramento de características físicas e químicas 
do curso d’água, que podem interferir na manutenção da biota 

aquática. 

Programa de Limpeza das Áreas de 
Intervenção 

Evitará a permanência de resíduos vegetais ou a própria vegeta-
ção na área a ser alagada, prevenindo alterações na qualidade da 

água. 

Programa de Monitoramento de Flora 
Este programa, juntamente com o PRAD, permitirão a melhoria 

das áreas de influência do empreendimento, evitando alterações 
na qualidade da água. 

Programa de Mobilização da Mão de 
Obra 

Comunicação aos colaboradores do empreendimento para os cui-
dados com a fauna e riscos de acidentes é medida importante 

para os dois programas. 

Programa de Controle, Responsabili-
dade e Educação Socioambiental 

Comunicação aos residentes vizinhos ao empreendimento para 
os cuidados com a fauna e riscos de acidentes é medida essen-
cial, além de controle da mão de obra durante o período de im-

plantação. 

 

 RECURSOS FINANCEIROS 

O custo para a realização do Subprograma de Resgate, Salvamento e Desti-

nação da Fauna Aquática é de R$ 2.000,00 reais por dia de resgate. Os valores incluem 

equipamentos, mão de obra, veículos e impostos. Custos com deslocamento, alojamento 

e alimentação do pessoal envolvido e obras físicas não estão inclusos. 

 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

Ao final dos trabalhos deste subprograma será elaborado um relatório con-

templando todos os dados obtidos ao longo de todo o período de trabalho. Estes deverão 

conter todas as informações angariadas durante os períodos de resgate, inclusive o des-

cumprimento dos deveres. 

O relatório será entregue 90 dias a partir do término das atividades aqui des-

critas 

.  
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 CRONOGRAMA 

A execução das atividades propostas neste subprograma está relacionada com o cronograma global de construção do empre-

endimento, sempre que houver intervenção significativa no curso d’água. 

Especificamente, este subprograma deverá ser implantado durante o enchimento do reservatório e nos primeiros dias depois do 

início da operação do empreendimento. Durante o enchimento do reservatório as atividades deverão ser desenvolvidas por 4 dias. Nos 

primeiros dias depois do início da operação do empreendimento as atividades deverão ser desenvolvidas por 3 dias. Podem ocorrer varia-

ções na duração das atividades. 
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5.14.2 SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA 

 INTRODUÇÃO 

A rede hidrográfica brasileira apresenta um alto grau de diversidade, com 

grande riqueza e elevada complexidade. Trata-se de um conjunto de bacias e regiões 

hidrográficas com características de ecossistemas bastante diferenciados, o que propicia 

o desenvolvimento de uma grande variedade de espécies da flora e da fauna aquática. 

Os ambientes aquáticos paranaenses fazem parte de grandes drenagens que 

atravessam variadas formações vegetais, como a Mata Atlântica (ANA, 2010), Floresta 

Estacional Semidecidual entre outras. As principais bacias hidrográficas paranaenses 

são: Tibagi, Ivaí, Piquiri e do Iguaçu. Com essa conformação torna-se evidente a hetero-

geneidade da ictiofauna dos ecossistemas aquáticos do estado do Paraná, pois compre-

endem elementos de drenagens distintas quanto à geomorfologia, que se mantiveram 

historicamente isolados de outras bacias hidrográficas. 

As características do relevo paranaense constituem um grande atrativo para 

o aproveitamento hidrelétrico, resultando em vários grandes e pequenos reservatórios. 

Geralmente, a construção de barragens provoca modificações na composição e abun-

dância das espécies aquáticas (AGOSTINHO et al., 2008; WOOTON 1990), sendo a in-

tensidade desses impactos influenciada pelas características da biota e do próprio reser-

vatório (AGOSTINHO et al., 1999; ARAUJO e SANTOS, 2001). As mudanças produzidas 

pelos barramentos dos rios para fins energéticos, como primariamente a passagem do 

ambiente lótico para o lêntico, resultam no desaparecimento das espécies estritamente 

fluviais e reofílicas e, secundariamente, num rearranjo geral das espécies remanescentes 

(LOWE-MCCONNEL, 1975). 

Estas alterações podem afetar/alterar a composição, a estrutura e/ou função 

das comunidades presentes. O reservatório recém-formado é colonizado por espécies 

previamente existentes, mas como nem todas as espécies são capazes de suportar o 

novo ambiente, a diversidade deste reservatório é menor que a de seu rio formador 

(AGOSTINHO et al., 1997 a/b). 

Com o atual nível de conhecimentos que se dispõe, nenhum impacto sobre 

as comunidades aquáticas pode ser efetivamente estimado, carecendo de uma análise 

posterior para se verificar quais os reais efeitos que a implantação do reservatório e a 

diminuição de vazão deverão promover sobre os organismos aquáticos. Assim sendo, 

seu monitoramento mostra-se fundamental tanto para a elucidação dessas questões, 

quanto para o estabelecimento de estratégias de preservação da fauna aquática na área 

de abrangência do empreendimento, caso situações de desequilíbrio prevaleçam. A exe-

cução de programas de monitoramento é ferramenta fundamental para o estabelecimento 

de estratégias de conservação de espécies e ambientes ameaçados, uma vez que per-

mitem conhecer tendências ao longo do tempo. 

Atividades de monitoramento de organismos necessitam de um programa de 

pesquisa que obtenha o máximo de informação com o menor tempo, baseado em amos-

tragens informativas e replicáveis. Assim, as amostragens serão realizadas em locais pré-
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definidos, com área e esforço amostral padronizados, contribuindo para melhor compre-

ensão de relações ecológicas ocorrentes. Desta forma, será utilizado um desenho amos-

tral que permita a integração e comparação dos dados obtidos, em diferentes escalas e 

abordagens. 

Assim, o presente Subprograma de Monitoramento e Manejo da Biota Aquá-

tica propõe ações e metodologias para verificar os possíveis impactos causados à fauna 

silvestre devido à implantação do empreendimento e propor medidas a fim de minimizar 

os efeitos sobre a mesma. Este subprograma também busca atender os Programas Am-

bientais propostos no RAS da PCH São João II, as condicionantes dispostas na Licença 

Prévia n° 41057, com Validade até 21/01/2018, ao Termo de Referência para Licencia-

mento Ambiental para CGH e PCH até 10MW de 2010 – IAP, a Portaria n° 097/2012 – 

IAP e a Instrução Normativa n° 146/2007- IBAMA, os quais estabelecem os critérios para 

procedimentos relativos ao Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais e ao 

Manejo de Fauna Silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e desti-

nação) em áreas de influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de impactos à fauna, sujeitas ao licenciamento ambiental. 

 OBJETIVOS 

5.14.2.2.1 OBJETIVO GERAL 

Monitorar as espécies de peixes, macroinvertebrados aquáticos, na área de 

influência do empreendimento, gerando informações sobre as espécies nativas, invaso-

ras, de importância comercial e aquelas consideradas raras e ameaçadas de extinção, 

com o intuito de diagnosticar possíveis alterações nas comunidades ao longo da implan-

tação operação do empreendimento. 

5.14.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efetuar o monitoramento das assembléias de peixes buscando detectar 

possíveis alterações relacionadas a implantação e operação do empre-

endimento; 

 Efetuar o levantamento das espécies de peixes, seus ambientes de 

ocorrência, sua posição trófica e demais índices de diversidade; 

 Investigar a ocorrência de espécies exóticas, endêmicas e ameaçadas; 

 Avaliar os efeitos da construção da barragem, da formação do reserva-

tório e da variação dos níveis d'água a jusante, montante, no ambiente 

represado e no de vazão reduzida sobre a ictiofauna; 

 Efetuar uma análise comparada dos dados obtidos antes e após a im-

plantação do empreendimento, buscando-se elementos para a conser-

vação dos organismos aquáticos na área de influência; 

 Aumentar o conhecimento sobre a biota aquática da região. 
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 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

Os monitoramentos da Ictiofauna ocorrerão em 3 pontos amostrais, distribuí-

dos a montante e jusante do empreendimento, e o terceiro no centro do futuro reservatório 

da PCH São João II (Tabela 5-44 e Figura 5-41). 

Tabela 5-44: Coordenadas e características dos pontos de monitoramento da biota aquática. 

PONT
O 

POSIÇÃO CARACTERÍSTICA 
COORDENADAS UTM 22J 

Longitude (m E) Latitude (m S) 

1 Jusante Trecho sem barramento 501276,00 7230047,00 

2 Centro do Reservatório 
Futuro lago da PCH São João 

II 
500828,00 7227917,00 

3 Montante Trecho sem barramento 500962,00 7227497,00 

 

Para a identificação da melhor localização dos pontos amostrais, foram utili-

zados os conhecimentos obtidos em campo, a representatividade da área pelo tipo de 

uso do solo, acessibilidade, grau de conservação, a avaliação de habitats disponíveis, 

segurança, viabilidade técnica e imagens de satélite. Com isto, espera-se que nestas lo-

calidades seja possível registrar maior diversidade aquática. 
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Figura 5-41: Pontos amostrais ao longo do rio São João. 

 

 

As amostragens serão sistematizadas e padronizadas, com a finalidade de 

comparação de dados de abundância e esforço. Estas terão periodicidade semestral en-

quanto houverem obras de implantação da PCH São João II, ao passo que durante a 

operação da mesma, estas amostragens poderão ter periodicidade alterada de acordo 

com a necessidade do acompanhamento/aprofundamento dos estudos relacionados à ic-

tiofauna local. 

Com isso, espera-se registrar o maior número de espécies e compreender o 

funcionamento da biota aquática da região, além de avaliar as pressões que os ecossis-

temas poderão sofrer com a implantação e operação do empreendimento. As coletas se-

rão realizadas seguindo metodologias específicas, utilizando técnicas convencionais am-

plamente difundidas e reconhecidas em estudos desta natureza, descritos a seguir: 

Redes de espera: serão montadas baterias de redes de monofilamento de 

nylon, de 10 metros de comprimento (altura esticada de 1,5 m) em cada ponto de amos-
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tragem, com tralha de boias contínuas embutidas e tralha de chumbo, com malhas varia-

das (1,5; 2,5; 3 e 4 cm de distância entre nós adjacentes), permanecendo por 24 horas 

em cada local/ponto amostral, paralelas as margens. 

Arremessos de tarrafa: rede de arremesso de monofilamento de nylon, malhas 

de 25 mm, com 2,5 m de altura. Serão realizados 10 arremessos em cada local/ponto 

amostral. Poderão ser realizados também vários outros a título de “tarrafadas livres”, para 

efeito de amostragem de ictiofauna. 

Peneiras, puçás, covos e demais apetrechos não relacionados acima não se-

rão utilizados, pois apresentaram baixo resultado de captura nos ambientes monitorados, 

devido à vazão e massa d’água de rios como o rio São João. 

Os espécimes coletados serão sacrificados utilizando-se solução de óleo de 

cravo da índia (30mg/L), sendo posteriormente acondicionados em sacos plásticos con-

tendo solução de formol a 4%, e colocados posteriormente em galões (tarros) de estoca-

gem. Em laboratório será realizada a identificação e quantificação dos indivíduos coleta-

dos, os quais serão transferidos e conservados em álcool 70%. A identificação será ao 

menor nível taxonômico possível. Parte do material coletado deve ser tombada em cole-

ção científica, formando um acervo testemunho da área amostrada, ficando à disposição 

de todos os pesquisadores ou órgãos ambientais que manifestarem o desejo de analisar 

o material. 

Amostras do material coletado serão depositadas no Museu de História Natu-

ral do Capão da Imbuia, localizado no município de Curitiba, PR., conforme termo de 

compromisso (ANEXO F). Este local é recomendado pela sua excelência e grande impor-

tância de acervo científico da fauna paranaense. O acervo desta Instituição está tombado 

como Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná (Lei Estadual 1211, de 16/09/1953), e a 

sede constitui Unidade de Conservação Municipal (Decreto Municipal 252, de 

10/05/1994). O Museu está também credenciado como Instituição Pública Nacional de 

Pesquisa e Desenvolvimento como fiel depositária de amostra de componente do patri-

mônio genético (D.O.U. de 8/03/2005). 

Com base nos dados de campo e cálculos laboratoriais serão feitas as se-

guintes estimativas: 

Constância de Ocorrência(C): É dada pela relação entre o número de vezes 

em que uma espécie está presente em uma série amostral e o total de amostras colhidas. 

Quando calculada com base nos dados de distribuição por unidade de amostragem, per-

mite avaliar o grau de ubiquidade do mesmo. De acordo com os percentuais obtidos, as 

espécies serão separadas nas seguintes categorias: Espécies constantes - presentes em 

mais de 50% das coletas; Espécies acessórias - presentes em 25% a 50% das coletas e, 

Espécies raras - presentes em menos de 25% das coletas. 

Captura por unidade de esforço (CPUE): Calcula a eficiência das malhas na 

captura em relação à comunidade de maneira geral, através de um índice Captura por 

Unidade de Esforço (CPUE). Os dados de captura são expressos em número de indiví-

duos e/ou biomassa por 100 metros quadrados de rede. Com estes dados serão avaliados 

os padrões de variação espacial e potencial de exploração pesqueira da região. 
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Diversidade de Shannon-Wiener (H’): Este índice é apropriado para amostras 

aleatórias de espécies de uma comunidade ou sub-comunidade, sendo estimado através 

da seguinte equação: 𝐻′ = −∑𝑃𝑖 ∙ 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑖). Onde: Pi= a proporção da espécie em relação 

ao número total de espécimes encontrados nos levantamentos realizados. 

Equitabilidade (J’): refere-se à distribuição dos indivíduos entre as espécies, 

sendo proporcional à diversidade e inversamente proporcional à dominância. 

Similaridade: para avaliação da similaridade das assembleias de peixes entre 

os pontos amostrados será utilizando o índice qualitativo de Jaccard, que avalia a pre-

sença/ausência de taxa, impedindo a supervalorização das abundâncias, que por sua vez 

são influenciadas pela utilização de diferentes apetrechos de pesca, limitada pela estru-

tura do ponto de coleta. 

Variação Sazonal e Temporal: as mudanças sazonais e temporais nas assem-

bleias de peixes dos pontos monitorados serão avaliadas com o uso de analises multiva-

riadas (e.g. ANOVA, PERMANOVA) e análises de ordenamento (e.g. Cluster). 

 RESPONSABILIDADE 

As atividades aqui descritas deverão ser realizadas através de empresa es-

pecializada e/ou profissionais habilitados a serem contratados pelo empreendedor. 

O acompanhamento das atividades ficará a cargo da equipe de campo ligada 

à diretoria técnica do empreendimento. Por fim, todo o controle deverá ser realizado pela 

equipe do Programa de Gestão Socioambiental, responsável pelo gerenciamento de to-

dos os programas e subprogramas propostos neste RDPA. 

 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

As relações entre as ações previstas para este supbrograma e os demais pro-

gramas deste RDPA estão descritas a seguir (Tabela 5-45). 
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Tabela 5-45: Interfaces entre o Subprograma de Monitoramento da Biota Aquática. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão Socio-
ambiental 

Este programa faz todo o gerenciamento socioambiental do empreendi-
mento, inclusive da recuperação de áreas degradadas. 

Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas 

Este programa evitará a piora das características do curso d’água, pela re-
vegetação de áreas antropizada, evitando a erosão e posterior assorea-

mento. 

Programa de Monitoramento 
e Controle Limnológico 

Irá avaliar o monitoramento de características físicas e químicas do curso 
d’água, que podem interferir na manutenção da biota aquática. 

Programa de Limpeza das 
Áreas de Intervenção 

Evitará a permanência de resíduos vegetais ou a própria vegetação na área 
a ser alagada, prevenindo alterações na qualidade da água. 

Programa de Monitoramento 
da Flora 

Este programa, juntamente com o PRAD, permitirão a melhoria das áreas 
de influência do empreendimento, evitando alterações na qualidade da 

água. 

Programa de Monitoramento 
e Manejo da Fauna Terres-

tre 

Este programa fornece elementos tanto para o subprograma de resgata da 
fauna terrestre quanto para seu monitoramento, facultando a avaliação da 
influência do empreendimento antes e após a sua implantação, fornecendo 

elementos para mitigação dos impactos de forma eficaz. 

Programa de Mobilização da 
Mão de Obra 

Comunicação aos colaboradores do empreendimento para os cuidados 
com a fauna e riscos de acidentes é escopo dos dois programas. 

Programa de Controle, Res-
ponsabilidade e Educação 

Socioambiental 

Comunicação aos residentes vizinhos ao empreendimento para os cuida-
dos com a fauna e riscos de acidentes é medida necessária ao sucesso 

deste subprograma. 

Plano Ambiental de Controle 
do Uso do Entorno de Re-

servatórios Artificiais 

O componente biótico dos recursos hídricos está diretamente relacionado à 
qualidade e aos usos das águas e do entorno do lago. 

 RECURSOS FINANCEIROS 

O custo para realização deste subprograma é de R$ 20.000,00 anuais (valor 

aproximado). Os valores incluem equipamentos e mão de obra e não incluem aluguel de 

veículos e impostos. Custos com deslocamento, alojamento e alimentação do pessoal 

envolvido e obras físicas não estão inclusos. 

 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

Como resultados do estudo da biota aquática, serão apresentados: listas das 

espécies destacando as espécies ameaçadas de extinção, as endêmicas, as considera-

das raras, as não descritas previamente para a área estudada ou pela ciência, as passí-

veis de serem utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental, as de importância 

econômica e cinegética, as potencialmente invasoras, com importância à saúde pública 

regional, e as migratórias, quando possível; juntamente com os parâmetros de riqueza e 

abundância das espécies, índice de diversidade, dominância, similaridade entre locais 

amostrados e a influência do empreendimento sobre a assembleia de peixes. 

Para o período de monitoramento da área os relatórios deverão ser produzi-

dos anualmente, sendo um relatório parcial referente a cada uma das duas etapas de 

campo. Cabe ressaltar que além dos documentos supracitados pertencentes ao relatório, 

também estará presente avaliação da ictiofauna, de forma comparativa, entre os dois di-

ferentes cenários estudados, anterior e posteriormente à implantação do reservatório. 
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Estes deverão conter todas as informações inclusive o descumprimento dos 

deveres durante este período. 

Todos os relatórios deverão obedecer ao prazo para entrega de no máximo 

90 dias a partir do término de cada período. 

Ao final dos trabalhos de monitoramento na área do empreendimento será 

elaborado um relatório final, contemplando os dados obtidos ao longo de todo o período 

de trabalho. 

O prazo para entrega deste relatório é de 90 dias a partir do último dia dos 

trabalhos em campo. 
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 CRONOGRAMA 

O monitoramento deverá iniciar um mês antes do início das obras para implantação do empreendimento. Sua execução será 

semestral, encerrando dois anos após o início da operação do empreendimento. Cada etapa de monitoramento será composta por 3 dias 

de campo. 
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5.15 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CUL-

TURAL 

5.15.1 INTRODUÇÃO 

As atividades resultantes do processo de implantação da PCH São João II 

implicarão em perturbações no ambiente físico, com intervenções no terreno causadas 

pela remobilização de solos, movimentação de pessoal e maquinário, terraplanagens, 

retirada da cobertura vegetal local, formação do lago, escavação do canal, entre outros. 

Dessa forma, tais atividades podem comprometer e/ou alterar de maneira irreparável o 

patrimônio arqueológico situado na superfície e/ou em profundidade no solo. 

O patrimônio arqueológico é protegido pela Constituição Brasileira por meio 

do Artigo 225, parágrafo IV (Constituição Federal de 1988) – que considera os sítios 

arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e proteção –, e 

da Lei Federal nº 3.924 de 26 de julho de 1961 – que proíbe a destruição ou mutilação, 

para qualquer fim, da totalidade ou de partes de jazidas arqueológicos, o que é con-

siderado um crime contra o patrimônio nacional – perfazendo-se então a necessidade, 

em caráter preventivo, da aplicação de estudos e levantamentos referentes ao patrimônio 

arqueológico, bem como seu respectivo diagnóstico, com avaliação de impactos e defini-

ção de medidas mitigadoras cabíveis. 

O processo de licenciamento do empreendimento sob ponto de vista arqueo-

lógico junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) funciona em 

dinâmica distinta e subsidiária ao licenciamento ambiental junto ao IAP. Embora a Instru-

ção Normativa 01/2015 do IPHAN seja a mais atual acerca dos procedimentos de licenci-

amento, de acordo com o próprio órgão, os empreendimentos que iniciaram o processo 

de obtenção de licenças baseado na Portaria 230/2002, como é o caso da PCH São João 

II, deverão dar seguimento com base nessa legislação. 

Através do Ofício nº 275/14 emitido em 23 de abril de 2014 (ANEXO C), refe-

rente ao Documento 01508.000282/2014-19, o IPHAN considerou como aprovados os 

trabalhos de diagnóstico arqueológico e prospecção intensiva na área de implantação da 

PCH São João II, concluindo que o empreendimento em tela está apto a receber as licen-

ças Prévia (LP) e de Instalação (LI). 

Neste mesmo documento, o IPHAN solicitou Programa de Monitoramento Ar-

queológico e Programa de Educação Patrimonial, atividades estas que estão aglutinadas 

na metodologia do presente Programa de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 

O Monitoramento Arqueológico aqui proposto tem por finalidade o acompa-

nhamento constante das frentes de trabalho na fase de implementação da PCH São João 

II, face às intervenções diretas no solo que ocorrerão em virtude das obras. 

Embora o resultado do diagnóstico e das prospecções da área indique que a 

implantação do empreendimento não acarretará risco direto ao patrimônio arqueológico, 

as ocorrências identificadas foram próximas às áreas a serem diretamente afetadas. Por-
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tanto, faz-se necessário monitoramento arqueológico da ADA, a fim de identificar e reali-

zar resgate de qualquer material arqueológico que emerja a partir das escavações e alte-

rações no solo. 

Ações de Educação Patrimonial, conforme exigências do IPHAN/MinC e das 

legislações de proteção aos patrimônios culturais materiais e imateriais, necessitam ser 

realizados de maneira a compensar ou compatibilizar os efeitos produzidos pelos empre-

endimentos sobre o patrimônio histórico e arqueológico da região abrangida. 

A Portaria IPHAN nº 230/2002, bem como a Portaria Interministerial 419/2011 

determinam que em conjuntos dos estudos realizados no âmbito do Licenciamento Ambi-

ental, deve se desenvolver em todas as etapas Programa de “Educação Patrimonial”, em 

concordância com as intervenções e magnitude dos estudos em cada fase. Tal exigência 

representa avanço significativo no âmbito da gestão e preservação do patrimônio cultural, 

na medida em que contribui para uma construção mais democrática do conhecimento e 

busca incluir a sociedade em um processo de gestão compartilhada do patrimônio que é, 

ou deveria ser, coletivo. 

Educação Patrimonial, de acordo com a Coordenação de Estudos Patrimoni-

ais (CEDUC) do IPHAN, constitui-se de “todos os processos educativos formais e não 

formais que têm como foco o Patrimônio Cultural, apropriado socialmente como recurso 

para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifes-

tações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação”. 

Assim, a Educação Patrimonial configura-se como um meio de informar e es-

clarecer a comunidade sobre a evolução de seu próprio passado, além de proporcionar 

identificação de indícios e bens materiais. Toda a pesquisa étno-histórica, assim como os 

resultados da prospecção arqueológica, é repassada à população, como forma de retri-

buição à sociedade, de forma geral, fortalecendo o vínculo entre a cultura local e a popu-

lação. 

O patrimônio histórico e cultural é um tema educacional transversal e multi-

disciplinar, de forma que as suas tratativas devem ser realizadas com cautela, garantindo 

um processo realmente educacional e não apenas de escolarização do conhecimento. 

5.15.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

Apresentar as especificidades do monitoramento arqueológico das áreas de 

intervenção da PCH São João II, bem como as ações educacionais a serem realizadas 

junto ao município de Prudentópolis e à mão de obra envolvida na implantação do empre-

endimento, visando preservação do patrimônio histórico e cultural e valorização de seus 

bens culturais. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ampliar os estudos e contextualizações referentes aos âmbitos arqueo-

lógico e histórico/cultural das áreas de influência do empreendimento; 

 Acompanhar as intervenções de ordem física no solo, observando e 

identificando possíveis vestígios de material arqueológico que não te-

nham sido identificados nas etapas anteriores; 

 Realizar resgate e guarda permanente de eventuais materiais que se-

jam identificados; 

 Promover debates específicos visando criar um compromisso da comu-

nidade local com o patrimônio cultural e um melhor aproveitamento 

deste; 

 Treinar a mão de obra envolvida na implantação da PCH quanto à iden-

tificação de possíveis materiais arqueológicos, bem como quanto aos 

cuidados necessários no manuseio destes. 

5.15.3 METODOLOGIA 

A fim de melhor itemizar as ações a serem desenvolvidas neste programa, a 

metodologia foi dividida em Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial, con-

forme segue. 

 MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO 

O monitoramento arqueológico consiste em um procedimento usual da pes-

quisa arqueológica, visto que as sondagens e prospecções são superficiais e em caráter 

amostral. É uma medida que assegura a preservação do patrimônio arqueológico passível 

de impacto pela implantação do empreendimento. 

O monitoramento, portanto, deverá ser realizado concomitantemente à im-

plantação, em diferentes atividades que envolvem revolvimento de solos (terraplenagem, 

abertura/otimização de acessos e estradas, escavações, supressão da vegetação etc.). 

Arqueólogos (ou equipe de arqueologia) deverão acompanhar presencial-

mente as frentes de obras que estão envolvidas com revolvimento de solos. Devido às 

particularidades da implantação da PCH São João II, algumas atividades em diferentes 

frentes de trabalho podem acontecer simultaneamente (por exemplo, supressão vegetal 

e escavação do canal, ou terraplenagem dos canteiros e abertura/otimização de estradas 

etc.). Nestes casos, cada frente de trabalho deverá contar com arqueólogo realizando 

monitoramento das atividades. 

Esta atividade, que constitui ação preventiva na preservação do patrimônio 

histórico e cultural, deve ser acompanhada de farta documentação escrita e fotográfica 

em cada trecho de intervenção do empreendimento onde haja acompanhamento arque-

ológico. 
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Embora, a partir dos estudos de diagnóstico e prospecção interventiva, não 

tenha sito detectado nenhum sítio arqueológico na ADA, em caso de eventual detecção 

de vestígios arqueológicos durante as obras as atividades na microlocalidade deverão ser 

suspensas e a equipe de arqueologia deverá conduzir sondagem e resgate deste mate-

rial, sendo o IPHAN comunicado formalmente do ocorrido. 

As especificidades do monitoramento arqueológico requerem amplo ajuste e 

comunicação com os cronogramas da obra, especialmente aqueles relacionados à aber-

tura de solo e subsolo. Assim, colaboração e interação profunda entre os arqueólogos 

presentes em campo e os demais personagens envolvidos na obra faz-se necessária para 

melhor execução das ações aqui propostas. 

A equipe de arqueologia deverá participar das reuniões periódicas concernen-

tes à obra, assim como às de outras especialidades pertinentes, a fim de ajustar e tomar 

conhecimento sobre cronogramas e planos de ação, além de informar o modo como o 

monitoramento arqueológico se dará em cada etapa, condicionando ou não algumas ati-

vidades (formas de escavação menos agressivas, abrandamentos ou interrupções pon-

tuais para realização de registro etc.). 

 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

Para esta fase do licenciamento da PCH São João II, propõe-se, em concor-

dância com o solicitado pelo IPHAN no Ofício 275/14, realizar atividades de Educação 

Patrimonial com professores e alunos da rede escolar do município de Prudentópolis, 

além de efetuar junto aos colaboradores esclarecimentos e divulgação sobre os bens cul-

turais existentes e de potencial existência na região do empreendimento. 

Com os professores estão previstas Oficinas de Capacitação, onde poderão 

experimentar e apreender conceitos, definições e reconhecer o Patrimônio Cultural Mate-

rial e Imaterial local, e de como estes podem ser inseridos como aporte ao conteúdo es-

colar do município. 

Nestas oficinas deverão ser abordados as definições e conceitos de Patrimô-

nio Material e Imaterial. A divulgação e os esclarecimentos, definidos de acordo com a 

realidade local, deverão ser realizadas através de atividades dialógicas com os professo-

res da rede escolar municipal de Prudentópolis. Também é prevista distribuição de folders 

e cartazes informativo-ilustrativos que apresentam informações sobre as pesquisas de 

arqueologia preventiva e o patrimônio cultural local/regional (arqueológico edificado/ma-

terial e imaterial) – resultado do documento já aprovado pelo IPHAN no Ofício 275/14. 

Para os alunos estão planejadas atividades de Educação Patrimonial em es-

colas, com turmas da rede escolar municipal. Estes trabalhos serão combinados com a 

Secretaria de Educação/Cultura e pretendem ser um instrumento para fomentar o trabalho 

pedagógico dos professores junto aos alunos em relação aos bens patrimoniais culturais 

do município. Este trabalho possui cunho pedagógico e pretende levar os alunos a reco-

nhecer seus bens culturais coletivos, em principal os da cultura material e arqueológica. 
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Neste ponto, cabe citar que o município de Prudentópolis possui cenários cul-

turais marcantes e com potencial de utilização pedagógico. A cidade, por ter sido origi-

nada a partir da ocupação por imigrantes ucranianos, possui diversas igrejas e outras 

edificações temáticas, além de ter seus costumes e cultura diretamente relacionados à 

colonização. 

Ainda, quando da mobilização da mão de obra (descritos no programa de no-

menclatura correspondente), treinamentos e capacitações deverão ser realizados junto 

aos colaboradores do empreendimento quanto às questões patrimoniais. As nuances da 

cultura local deverão ser reforçadas, especialmente face à possibilidade de contratação 

de mão de obra proveniente de outras localidades. Esta é uma medida que visa manu-

tenção dos costumes locais, buscando a menor interferência possível no modo de vida 

das comunidades próximas ao empreendimento. 

Ainda, há a necessidade da capacitação da mão de obra, visando garantir o 

reconhecimento de materiais e vestígios arqueológicos durante as obras e atividades da 

PCH São João II. No mesmo sentido, deverá ser divulgado procedimento padrão para 

proteção de tais materiais caso ocorra observação, localização e resgate destes. 

5.15.4 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade institucional sobre a elaboração e execução deste pro-

grama é da Hidrelétrica São João II, assim como em todos os demais. 

Para tal, faz-se necessária a participação de uma equipe de arqueologia es-

pecializada e habilitada, incluindo arqueólogo para coordenação. Caberá a esta equipe, 

inclusive, o prosseguimento do processo de licenciamento junto ao IPHAN. O monitora-

mento do andamento destes trabalhos ficará a cargo da diretoria técnica do empreendi-

mento. 

Cita-se também a participação do IPHAN como órgão regulador, na medida 

em que a implantação de programas de pesquisa arqueológica está condicionada à apro-

vação concedida por este órgão através do Ofício 275/14. 

5.15.5 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

A seguir estão apresentadas as interfaces entre este programa e os demais 

descritos neste RDPA (ver Tabela 5-46). 

Tabela 5-46: Interfaces entre o Programa de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural e 
outros programas. 

PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Gestão 
Socioambiental 

Todo o gerenciamento socioambiental do empreendimento é realizado por este 
programa. 

Programa de Con-
trole, Responsabili-

dade e Educação So-
cioambiental 

O controle socioambiental evita perdas e danos ao patrimônio arqueológico no 
período das obras. Além disso, as ações de cunho arqueológico são medidas 

de responsabilidade social na manutenção da história e cultura local e regional. 
Ainda, por concepção, as ações de educação patrimonial são parte das ações 

de educação socioambiental. 
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PROGRAMA RELAÇÃO 

Programa de Limpeza 
das Áreas de Inter-

venção 

Durante a supressão vegetal, podem ocorrer perdas de material arqueológico. 
Assim, faz-se necessário que as atividades deste programa ocorram em con-

cordância temporal à supressão vegetal. 

Programa de Mobiliza-
ção da Mão de Obra 

Falta de capacitação e treinamento pode levar a perdas e descaracterizações 
do patrimônio arqueológico. 

 

5.15.6 RECURSOS FINANCEIROS 

Os dispêndios relativos a este programa são referentes ao monitoramento das 

atividades quem envolvem revolvimento do solo, além das ações de educação patrimo-

nial. Entretanto, por não se conseguir especificar a temporalidade e as necessidades re-

lativas a monitoramento que poderão ser demandadas, estimativa sobre o investimento 

necessário para realização de tal atividade torna-se inviável. 

Afirma-se, no entanto, que todos os valores relativos a este programa são de 

responsabilidade da Hidrelétrica São João II. 

5.15.7 MONITORAMENTO DE RESULTADOS 

A título de acompanhamento do desenvolvimento do programa, cita-se que 

serão realizados relatórios parciais internos em frequência semestral, durante a implan-

tação da PCH São João II. Este relatório será desenvolvido pela Equipe de Arqueologia 

e analisado pela diretoria técnica da PCH São João II. 

Os estudos e tramitações dos procedimentos relativos à arqueologia ocorrem 

em uma dinâmica distinta aos demais programas socioambientais. As licenças e análises 

realizadas pelo IPHAN acerca do patrimônio arqueológico subsidiam as análises e expe-

dições de licenças pelo órgão ambiental. 

Assim, a maior avaliação dos resultados das medidas aqui descritas será re-

alizada pelo próprio IPHAN, a partir da avaliação dos dados relativos às atividades aqui 

propostas. O documento a ser analisado consiste em um relatório detalhado do Programa 

de Monitoramento Arqueológico e do Programa de Educação Patrimonial (nomenclatura 

sugerida pelo IPHAN, aglutinadas, neste RDPA, no Programa de Preservação do Patri-

mônio Histórico e Cultural), a ser elaborado no fim das atividades. Este relatório deverá 

conter informações sobre as ações realizadas durante as atividades de monitoramento 

arqueológico, bem como dos resultados obtidos nas ações de educação patrimonial junto 

à rede pública de ensino e junto aos trabalhadores. 

O parecer do IPHAN sobre os estudos será posteriormente encaminhado ao 

órgão ambiental. 
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5.15.8 CRONOGRAMA 

 

*Obs.: Imprevisível metodologicamente, conforme andamento dos trabalhos e resposta do IPHAN. 
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      Enchimento do reservatório

RELATÓRIO*

ATIVIDADES

Educação patrimonial com a mão de obra

Educação patrimonial com a comunidade

Monitoramento arqueológico

PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

CULTURAL

TRIMESTREMÊS

OBRA OPERAÇÃO
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após apresentação dos 15 programas (que se subdividem em 22 escopos 

distintos de trabalho, tendo em vista que alguns programas possuem subprogramas neles 

aglutinados) que compõem este RDPA, cabem, aqui, algumas considerações. 

Desde sua concepção, o projeto da PCH São João II considera com relevân-

cia a temática socioambiental, não sendo norteado apenas por aspectos civis, técnicos e 

econômicos. 

Quando dos estudos socioambientais preliminares (Relatório Ambiental Sim-

plificado – RAS), verificou-se e atestou-se a viabilidade socioambiental do empreendi-

mento, condicionada à execução de programas socioambientais, visando evitar, minimi-

zar, mitigar e/ou compensar alguns impactos que são inerentes ao processo de estabele-

cimento de um empreendimento hidrelétrico de reduzido porte. 

Um dos pontos estruturais deste RDPA é a readequação de nomenclaturas e 

conteúdo dos programas socioambientais. A partir dos programas aqui apresentados, 

considerando-se as mudanças realizadas, toda a temática socioambiental que envolve as 

etapas de obra e operação da PCH São João II está envolvida. Além do exposto, esta 

adequação também facilita a leitura das conjunturas que envolvem o processo, prevendo 

atendimento simplificado até das mais complexas demandas socioambientais. 

A partir da descrição dos programas socioambientais, constata-se que, efeti-

vamente, a divisão das ações por “meio” (físico, biótico e antrópico), como é feito em fase 

de diagnóstico no RAS, torna-se obsoleta. Isto porque a sinergia entre os temas é muito 

expressiva e os componentes ambientais (bióticos, abióticos, humano, etc.) não são des-

conexos, de modo que a perturbação do equilíbrio em qualquer natureza tem interferên-

cias que transcendem tais divisões. 

Prova disto é a matriz de interfaces entre os programas, que consolida as 

relações apresentadas programa a programa, e está devidamente ilustrada na Tabela 

6-1. 
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Tabela 6-1: Matriz de interfaces dos programas socioambientais. 

 

 

A matriz de interfaces se faz importante sob ponto de vista didático e prático 

dos programas socioambientais, pois ilustra a sobreposição e/ou relação entre as ações 

propostas em cada programa. 

O Programa de Gestão Socioambiental e o Programa de Controle, Respon-

sabilidade e Educação são aqueles que possuem relação com todos os outros programas. 

Esta interrelação é correta e esperada, pois o primeiro é aquele responsável pelo geren-

ciamento de todos os outros programas deste RDPA, enquanto o segundo engloba inú-

meras ações de alta multidisciplinaridade. 

As relações estabelecidas diretamente entre os programas são da ordem de 

70%. Esta taxa de interrelações aponta a transversalidade das temáticas estudadas, so-

mado ao corroborada pelo impacto visual da matriz, majorando a importância sobre al-

guns temas. 
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Neste contexto, mesmo aqueles programas que apresentam menor conectivi-

dade direta com os demais, como Plano de Ações Emergenciais, possuem enraizamentos 

profundos em diversos outros aspectos civis, mecânicos, sociais, econômicos etc. 

A descrição e análise global deste RDPA deve, ainda, considerar o crono-

grama global das ações previstas para o empreendimento. Isto porque a sequência de 

trabalho é peça fundamental para o sucesso da execução dos programas propostos. Uma 

vez que muitas atividades são sobrepostas – ou seja, são essenciais para mais de uma 

finalidade – a cronologia das mesmas requer uma combinação estratégica precisa. Apre-

senta-se, então, o Cronograma Global dos programas/subprogramas propostos (Tabela 

6-2).
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Tabela 6-2: Cronograma global dos programas ambientais da PCH São João II. 

 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

      Enchimento do reservatório

Programa de Controle, Responsabilidade e Educação 

Socioambiental

Programa de Monitoramento e Controle Limnológico

Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna Aquática

Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre

Subprograma de Resgate, Salvamento e Destinação da 

Fauna Aquática

Subprograma de Monitoramento da Biota Aquática

Programa de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural

CRONOGRAMA GLOBAL

Subprograma de Monitoramento Hidrossedimentológico

Subprograma de Monitoramento e Controle da Qualidade da 

Água
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 

Reservatório Artificial (PACUERA)

Programa de Limpeza das Áreas de Intervenção

Subprograma Demolição, Desinfecção e Desinfestação 

(DDD)

Subprograma de Supressão Vegetal

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Programa de Monitoramento de Flora

Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna Terrestre

Subprograma de Resgate, Salvamento e Destinação da 

Fauna Terrestre

Programa de Mobilização da Mão de Obra

Programa de Gerenciamento de Resíduos (PGR)

Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS)

Subprograma de Gestão de Resíduos de Construção Civil 

(PGRCC)

Programa de Gestão Socioambiental

MÊS TRIMESTRE

OBRA OPERAÇÃO

Plano de Ação Emergencial (PAE)

Programa de Indenizações

Programa de Melhoria de Infraestrutura

Subprograma de Controle Ambiental de Obras

Subprograma de Responsabilidade Social

Subprograma de Educação Sociaoambiental
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O Cronograma Global apresentado mostra o que é esperado: a maioria das 

ações de execução dos programas está concentrada nos 24 meses correspondentes à 

obra da PCH São João II. Está é, de fato, a etapa de maior fragilidade e sensibilidade de 

todo o processo, de forma que o excessivo cuidado em desenvolver ações de controle e 

monitoramento de diversos aspectos neste período é justificado. 

Destaca-se, neste âmbito, que alguns programas assumem caráter de moni-

toramento e fiscalização após este período, englobando atividades de outros que deixam 

de existir após os primeiros anos (uma simples troca de nomenclatura, já que as ativida-

des se sobrepõem). 

Apesar de já descrito em alguns programas, vale ressaltar que todas as pre-

visões de data e trabalho aqui realizadas estão sujeitas a pequenas alterações, caso sur-

jam fatos novos. Entretanto, a estrutura lógica, a sequência de trabalho e os objetivos 

socioambientais deverão sempre ser mantidos, sem que haja prejuízo a qualquer esfera: 

social, econômica e/ou ambiental. 

Outro ponto de assumida relevância é o contexto espaço-temporal onde a 

PCH São João II se encontra. Conforme pontuado no RAS, Prudentópolis possui pequeno 

porte municipal e grandes potencialidades para desenvolvimento socioambiental. As ati-

vidades propostas aqui, alicerçadas também por interesse e demanda pública municipal, 

deverão prover benefícios diretos e indiretos aos munícipes não somente no que tange 

aos padrões econômicos, mas também em viés social e ambiental a partir das contrapar-

tidas diretas do empreendimento. 

Assim, maximiza-se a importância das parcerias institucionais a serem firma-

das, em continuidade a todo trabalho já desenvolvido, especialmente junto à Prefeitura 

Municipal de Prudentópolis. O planejamento de longo prazo que permeia os programas 

socioambientais, transcende, inclusive, a temporalidade dos mandatos eleitorais do poder 

executivo municipal. Sob este aspecto, o planejamento para o desenvolvimento estraté-

gico pleno no município deve considerar os fatores políticos associados, variáveis em 

médio/longo prazo. 

O município e os proprietários de terra afetados fazem parte de uma micror-

região única, na qual as ações e medidas socioambientais deste RDPA) deverão ter efeito 

conjunto benéfico, sobretudo em se tendo as bases socioambientais como fundamentais 

para o desenvolvimento socioeconômico regional. 

Este RDPA foi estruturado de modo que este cenário futuro fosse possível a 

partir do conteúdo aqui exposto. Em outras palavras, o legado deixado por este estudo 

visa também atender às necessidades coletivas. 

Além das inúmeras recomendações que compõem este RDPA, a mais rele-

vante é que seja dada continuidade no projeto com elevado cuidado, assim como tem 

sido. Empreendimentos deste porte e natureza por vezes geram mias expectativa do que 

interferências propriamente ditas, tornando-se papel fundamental do empreendedor esta-

belecer e manter relação equilibrada entre: poder público, comunidade local, mão de obra 

e diretoria técnica do empreendimento. 
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ANEXO A – LICENÇA PRÉVIA DO IAP 
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ANEXO B – Protocolo junto à CTCA 
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ANEXO C – LP e LI do IPHAN para o empreendimento 
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ANEXO D – Aprovação da rede de monitoramento hidrométrico pela ANA 

 
 
 

















 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
PCH São João II 

RDPA – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 

 

 
Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 31 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 XVII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO E – Inventário Florestal 
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1 INTRODUÇÃO 

A Pequena Centra Hidrelétrica (PCH) São João II, foco do presente estudo, se 

localiza no rio São João, no município de Prudentópolis. O rio São João é parte da Bacia 

Hidrográfica do rio Paraná (nº 6), na sub-bacia dos rios Paranapanema, Amambaí e outros 

(nº 64). O curso está integralmente inserido no estado do Paraná. 

A bacia hidrográfica do rio São João apresenta uma sucessão de saltos e quanti-

dade significativa de afluentes do rio que dá nome à bacia, este que possui aproximadamente 

91 km de extensão e cuja conformação apresenta-se sinuosa da nascente à foz. Quanto às 

suas nascentes, se localizam no município de Guarapuava, na região da Serra da Esperança. 

Já a foz, em confluência com o rio dos Patos, forma o rio Ivaí, um dos mais notáveis do estado 

paranaense. 

Apresentam-se a seguir, na Tabela 1-1, as principais características da PCH São 

João II. Na Figura 1-1 está a representação espacial do empreendimento, através de seus 

dois “sítios de obras” – onde haverá, de fato, intervenção superficial. 

Figura 1-1: Arranjo civil da PCH São João II. 
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Tabela 1-1: Características básicas do projeto. 

CARACTERÍSTICAS VALOR UNIDADE 

Potência Instalada  7,00 MW 

Energia Média (Garantia Física) 3,76 MWh 

Vazão Turbinada 19,80 m³/s 

Queda Líquida 40,88 m 

Queda Bruta 42,90 m 

Nível d’Água de Montante (NAm) 560,00 m 

Nível d’Água de Jusante (NAj) 517,10 m 

Área do Reservatório 0,174 km² 

Altura da Barragem 17 m 

Comprimento da Barragem 170,00 m 

Comprimento do Canal de Adução 2020,00 m 

Comprimento do Conduto Forçado 157,00 m 

 

O referido empreendimento já detém a Licença Prévia (LP), emitida pelo Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), em janeiro de 2016, registrada sob nº 41.057 – apresentada no 

ANEXO I do presente estudo. 

A próxima etapa do procedimento do licenciamento ambiental, junto ao IAP, é a 

de requerimento da Licença de Instalação (LI), do qual a Autorização ou Solicitação de Su-

pressão Vegetal (ASV) é pré-requisito, segundo a Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09/2010. 

O presente inventário tem como finalidade primária subsidiar os estudos florestais 

que embasarão, inclusive, o pedido de ASV, através da quantificação volumétrica das flores-

tas presentes na Área Passível de Supressão (APS) da PCH São João II. 

Dentro do presente estudo, a APS representa todas as áreas secas de interferên-

cia direta, onde localizam-se estruturas civis, acessos, bota-fora e área alagada da PCH, em 

consequência da construção do empreendimento (ver  

O presente estudo tem como principal enfoque as áreas florestais locadas dentro 

da APS. O arranjo civil da PCH proporciona uma APS bastante reduzida. Exemplos qualitati-

vos estão ilustrados na Figura 1-3. 

Figura 1-3). Ressalta-se, por obviedade, que a calha hídrica do reservatório e a 

área de futura APP não se enquadram como APS, apesar de serem tidas como Área Direta-

mente Afetada (ADA). 
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Figura 1-2: Área Passível de Supressão (APS) na PCH São João II 

 

 

O presente estudo tem como principal enfoque as áreas florestais locadas dentro 

da APS. O arranjo civil da PCH proporciona uma APS bastante reduzida. Exemplos qualitati-

vos estão ilustrados na Figura 1-3. 

Figura 1-3: Exemplos de  florestas presentes na APS. 
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Além de ser um estudo para coleta de informações quantitativas da área, exigido 

e regulado por instrumentos legais, o inventário florestal dá suporte a outras atividades exe-

cutivas e de planejamento do empreendimento, podendo-se destacar o Plano Básico Ambi-

ental (PBA). 

O PBA é um estudo multidisciplinar que detalha todos os programas socioambi-

entais necessários para impedir, minimizar, mitigar ou compensar os impactos ambientais ne-

gativos consequentes da instalação do empreendimento. Vários destes programas se corre-

lacionam diretamente com o inventário florestal, sendo os principais temas correlatos: quali-

dade das águas, regularização e supressão florestal, recuperação de áreas degradadas, mo-

nitoramento e manejo de fauna etc. 

2 OBJETIVOS 

 Quantificar e qualificar a flora presente na APS, dentro de um erro mínimo 

aceitável e precisão adequada; 

 Estudar minuciosamente o uso do solo da APS, através de mapeamento de 

boa precisão e validação da fotointerpretação in loco; 

 Coletar e analisar dados referentes às variáveis dendrométricas, em subsí-

dio ao pedido de ASV; 

 Obter os dados necessários para assistir outras atividades e estudos futuros 

da PCH São João II, especialmente de cunho florístico; 

 Buscar informações florestais necessárias ao desenvolvimento dos progra-

mas socioambientais referentes ao PBA do empreendimento; 

 Aumentar o conhecimento técnico científico da flora local, para melhor dire-

cionar os procedimentos de restauração e preservação ambiental. 

3 MATERIAS E MÉTODOS 

Para facilitação de apresentação e entendimento, divide-se as etapas metodoló-

gicas aqui pormenorizadas em: caracterização da área em estudo, mapeamento do uso do 

solo, implantação de parcelas, cálculo dendrométrico e cálculos estatísticos. 

Em linhas gerais o trabalho desenvolve-se a partir dos estudos de uso do solo, 

com atualizações, correções e serviços in e ex situ. Também inicialmente se dá o planeja-

mento de campo, que envolve toda a preparação logística, a fim de se otimizar e maximizar 

os resultados a serem obtidos em campo. 

Após toda a preparação, ocorrem as atividades de campo propriamente ditas, 

através da coleta direcionada de dados e informações necessárias para a obtenção dos re-

sultados quanti-qualitativos. 
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Por fim, após obtenção de dados, os mesmos são trabalhados e processados em 

duas disciplinas distintas: a dendrométrica e a estatística. Cálculos e análises matemáticas 

permitem a construção dos resultados planejados nos objetivos do trabalho. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

Previamente à descrição dos serviços executados, cabe caracterização da área 

de estudo, em alicerce às etapas posteriores de apresentação deste relatório. 

3.1.1 Macrolocalização 

A área foco do presente relatório está inserida no estado do Paraná, mais preci-

samente no segundo planalto paranaense, no município de Prudentópolis. A instalação do 

empreendimento hidrelétrico se dará na bacia hidrográfica do rio São João (ver Figura 3-1). 

Figura 3-1: Macrolocalização da bacia hidrográfica do rio São João. 

 

 

Segundo a classificação dos Biomas Brasileiros, elaborada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 1992, a área do estudo encontra-se sobre o Bioma da 

Mata Atlântica, mais especificamente no domínio de Floresta Ombrófila Mista (ver Figura 3-2). 



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

Inventário Florestal 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 

 
6 

 
 

Figura 3-2: Unidade fitogeográficas do bacia do rio São João. 

 

 

A cobertura vegetal natural presente na região em estudo encontra-se bastante 

fragmentada, principalmente devido à expansão das atividades antrópicas. No entanto, ainda 

se encontram alguns maciços florestais de porte reduzido, contendo vegetação típica da Flo-

resta Ombrófila Mista em duas tipologias: a Aluvial e a Montana, em estágio inicial predomi-

nante de sucessão ecológica. 

No pretérito recente as áreas de vegetação original foram antropizadas, prevale-

cendo cenário desprovido de formações florestais atualmente. (ver Figura 3-3). Esta realidade 

de exploração explica o fato de não existirem florestas classificadas como primárias na APS, 

segundo classificação da Resolução nº 02 de 1.994 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). 
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Figura 3-3: Uso do solo em evolução histórica das últimas décadas. 

 

 

3.1.2 Acessos ao Empreendimento 

O acesso específico ao local do empreendimento se dá via estradas vicinais. A 

partir de Prudentópolis, o local do aproveitamento pode ser alcançado por estrada municipal, 

continuação da Rua João Pedro Martins, a partir da BR-373. Deve-se percorrer 7 km nesta 

estrada municipal e então seguir à direita por aproximadamente 11 km por via cascalhada em 
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direção à comunidade de Barra Bonita (“A”). Neste ponto, encontra-se uma bifurcação da via, 

sendo que, à esquerda, deve-se percorrer aproximadamente mais 7 km para chegar a região 

da casa de força (“D-E”) e, à direita, aproximadamente 5 km para chegar ao local do barra-

mento (“B-C”). A Figura 3-4 ilustra os acessos descritos. 

Figura 3-4: Detalhes dos acessos ao empreendimento, em seus sítios de obra. 

 

 

3.2 MAPEAMENTO DO USO DO SOLO 

A primeira etapa do mapeamento do uso do solo consistiu-se na fotointerpretação 

de imagens de satélite, sobre as quais foi locada a APS do empreendimento, com o objetivo 

de avaliar as áreas com cobertura florestal a serem afetadas. Este procedimento foi executado 

em plataformas SIG (Sistema de Informações Geográficas). 

A segunda etapa consistiu-se na validação in loco das informações de cobertura 

do solo, na qual foram feitas as devidas correções nas áreas que apresentavam classificações 

equivocadas ou em áreas de imprecisão. 

Nos trabalhos realizados em campo, foi verificada certa homogeneidade nas áreas 

adjacentes ao reservatório, além de alguns fragmentos florestais díspares próximos aos tre-

chos do canal adutor, que apresentam dois níveis de altura e presença de epífitas. E, ainda, 
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foi verificado que na porção florestal locada na ilha ao centro do futuro reservatório a vegeta-

ção encontra-se muito degradada e alterada, com fortes características de florestas iniciais, 

bem similares as encontradas na margem esquerda do trecho do rio em estudo. 

Por se tratar de uma área florestal nativa, que é composta por diversos organismos 

vivos e influenciada por inúmeros fatores, é impossível afirmar que a mesma seja totalmente 

homogênea; ou seja, dentro da APS, apesar das características levantadas serem de flores-

tais iniciais, avistam-se fragmentos com características de florestas em estágio médio de re-

generação, em alguns trechos próximos ao canal de adução. Entretanto, por não serem re-

presentativas as áreas em estágios sucessionais mais avançados, considerou-se a APS como 

“predominantemente inicial” – atestada pelos parâmetros estudados. 

Sendo assim, o uso do solo foi compartimentado em 3 classes, sendo elas descri-

tas a seguir: 

 Áreas antropizadas: classe que agrega áreas que sofreram alterações para 

comportar atividades econômicas humanas, como plantações monoculturais 

e plantações florestais (ver Figura 3-5); 

Figura 3-5: Exemplos de áreas classificadas como “antropizadas”. 

  

 

 Formação pioneira: áreas que sofreram grande degradação e se encontram 

abandonadas, possibilitando o avanço sucessional ecológico em sua forma 

mais rudimentar, caracterizadas pela ausência de essências lenhosas com 

Circunferência na Altura do Peito (CAP) superior a 15 cm (ver Figura 3-6); 
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Figura 3-6: Exemplos de áreas classificadas como “formação pioneira”. 

 

 

 Floresta: áreas em que é possível identificação indivíduos lenhosos de maior 

porte (CAP superior a 15cm), configurando estágio sucessional mais avan-

çado (ver.Figura 3-7); 

Figura 3-7: Exemplo de área classificada como floresta. 

  

 

3.3 IMPLANTAÇÃO DAS PARCELAS 

O sistema de análise estabelecido para amostragem das formações florestais foi 

o de “parcelas amostrais temporárias com área fixa”, posicionadas aleatoriamente em toda a 

extensão da APS, a fim de se obter a melhor distribuição e, consequentemente, a melhor 

caracterização da flora. Na Tabela 3-1 estão apresentados os pontos amostrados e na Figura 

3-8 demonstrada a distribuição especial destes pontos. 
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Figura 3-8: Pontos amostrados na APS do empreendimento. 

 

 

Tabela 3-1: Pontos amostrados na APS do empreendimento. 

PONTO 
COORDENADAS UTM (m) 

X Y 

1 501.450 7.228.069 

2 501.272 7.228.084 

3 501.256 7.228.092 

4 501.051 7.228.187 

5 501.057 7.228.186 

6 500.799 7.228.182 

7 500.976 7.228.228 

8 501.389 7.229.152 

9 501.372 7.229.154 

10 501.322 7.229.234 

11 501.264 7.229.497 

12 501.144 7.229.764 

13 501.236 7.229.925 

14 501.250 7.229.918 

15 501.253 7.229.909 

16 501.266 7.229.916 

17 501.450 7.228.069 

18 500.999 7.228.150 

19 500.947 7.228.061 

 



 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 

PCH São João II 

Inventário Florestal 

 

Hidrelétrica São João II SPE LTDA. 
Rua Fernando Simas, 705 – Conjunto 33 
Bigorrilho / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 

 
12 

 
 

Como pode ser averiguado, os pontos possuem boa cobertura e distribuição es-

pacial, evidenciando que todas as florestas que compõem a APS foram amostradas. 

As dimensões das parcelas foram fixadas em 10 por 10 m, totalizando 100 m². 

Estes valores foram estabelecidos devido à pequena extensão lateral dos fragmentos flores-

tais remanescentes, principalmente daqueles posicionados longitudinalmente nas margens 

dos corpos hídricos, impossibilitado a instalação de parcelas com dimensões superiores. 

Referências legais indicam como limite inferior de inclusão na amostragem de in-

divíduos valores superiores de 15 cm de Circunferência à Altura do Peito (CAP). Cita-se a 

Resolução do CONAMA no 02 de 1.994, que indica 20 cm, e o Termo de Referência Para 

Elaboração de Inventários Florestal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais - IBAMA (ANEXO II), que indica 10 cm de Diâmetro à Altura do Peito (DAP), o equi-

valente a 31,4 cm de CAP. 

O limite inferior a 15 cm de CAP, menor que os indicados pelo IBAMA e IAP, foi 

escolhido para o Inventário Florestal da PCH São João II pois o presente estudo também 

pretende subsidiar decisões relacionadas aos programas socioambientais do empreendi-

mento (cunho ecológico), incluindo informações tangentes às estimativas de resíduos flores-

tais, que abrangem as árvores com menores diâmetros. Devido a isto, optou-se por fazer um 

estudo mais minucioso e robusto, considerando também aqueles indivíduos menos adequa-

dos para usos convencionais, como serraria e laminação. 

Além de todos os fatos supracitados, o valor de 15 cm está diretamente relacio-

nado ao início do crescimento secundário da planta, ou seja, quando se inicia a produção de 

lenho, ponto divisor em que as possíveis destinações comercias passam a ser mais amplas. 

Destes indivíduos inclusos, em campo, foram anotadas informações referentes a: 

espécie, perímetro na altura do peito (PAP), altura total (HT) e altura comercial (HC). 

A altura total (HT) é definida como a distância entre o ponto da árvore mais próximo 

e o ponto mais afastado em relação ao solo. Já a altura comercial (HC) é definida como a 

distância entre o ponto da árvore mais próxima ao solo e o ponto que se inicia a primeira 

bifurcação dos galhos. 

Está ilustrada na Figura 3-9 a atuação dos engenheiros florestais no levantamento 

de dados primários. 
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Figura 3-9: Levantamento de dados primários. 

  

 

A implantação das parcelas e o levantamento de dados acima descritos ocorreu 

durante o mês de abril de 2017. 

3.4 CÁLCULO DENDROMÉTRICO 

O cálculo dendrométrico inclui todos os procedimentos e técnicas matemáticas 

necessárias para obter as variáveis florestais de interesse, especialmente o volume. 

No caso do presente estudo, as variáveis de interesse, além do volume e ampli-

tude das classes diamétricas, são aquelas preconizadas na Resolução CONAMA nº 02 de 

1.994 (ANEXO III), que foram calculadas para confirmar a classificação sucessional obser-

vada em campo, tendo por base os critérios dendrométricos indicados na legislação citada. 

Estes critérios são: área basal (G) e Diâmetro na Altura do Peito (DAP) médio. 

3.4.1 Cálculo Volumétrico e Classes Diamétricas 

A coleta de dados possibilitou o cálculo de diferentes tipos de volume, sendo eles 

o Volume Comercial (VC), Volume da Copa ou de Resíduo (VR) e Volume Total (VT): 

Volume Comercial (VC) é definido como o volume obtido a partir da altura comer-

cial (HC), ou seja, é a parte de madeira sem bifurcações que apresenta maior vocação para 

fins comerciais. 
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Volume da Copa ou de Resíduo (VR), definido como o volume obtido da diferença 

entre as alturas total (HT) e comercial (HC), é o volume após a primeira bifurcação; ou seja, 

referente à tipologia madeireira com maior tendência à apresentação de nós, bifurcações e 

“defeitos”, que dificultam usos comerciais mais expressivos e favorecem usos secundários, 

como bioenergia e recuperação de áreas degradadas. 

Volume Total (VT) é definido como a resultante da soma do Volume Comercial (VC) 

e Volume da Copa ou de Resíduo (VR). 

Para as espécies folhosas, foi usada a seguinte equação para se obter o volume 

comercial (SANTOS et al; 2006): 

ln 𝑉𝑐 = −8,87590982 + 1,892218745 ln 𝐷 + 0,739037687 ln 𝐻𝑐 

onde 𝑉𝑐 é o volume comercial, 𝐷 é o diâmetro na altura do peito e 𝐻𝑐 é a altura comercial. 

 

Para o cálculo do volume de resíduo, foi usada a mesma formulação matemática, 

com entradas diferentes: 

ln 𝑉𝑟 = −8,87590982 + 1,892218745 ln 𝐷 + 0,739037687 ln(𝐻𝑡 − 𝐻𝑐) 

onde 𝑉𝑟 é o volume de resíduo, 𝐷 é o DAP, 𝐻𝑐 é a altura comercial e 𝐻𝑡 é a altura total. 

 

E, por fim, para obter o volume total aplicou-se a seguinte equação: 

𝑉𝑡 =  𝑉𝑐 + 𝑉𝑟 

onde 𝑉𝑡 é o volume total, 𝑉𝑐 é o volume comercial e 𝑉𝑟 é o volume de resíduo. 

 

Optou-se, com o objetivo de aprofundar ainda mais a análise volumétrica, por se-

gregar os volumes obtidos (resultados) em 3 categorias para estudo: 

 Classe 1: volume comercial dos indivíduos com valores de DAP superiores 

a 15 cm; 

 Classe 2: volume comercial dos indivíduos com DAP inferior ou igual a 15 

cm; 

 Classe 3: Volume de resíduo de todos os indivíduos, independentemente de 

seu DAP. 

É importante ressaltar que a classificação supracitada teve como base, além de 

critérios comerciais, critérios ecológicos, pois o limite de 15 cm de DAP indica a presença de 

árvores mais velhas e desenvolvidas. Independentemente da espécie florestal, nesta gran-

deza de DAP, em geral, as árvores já estão em fase adulta de desenvolvimento. 

A classe 3 foi criada para agregar especificamente o volume de resíduo, pois den-

tro do processo de solicitação de Autorização de Supressão Vegetal é necessário distinguir 

volumes de toras e lenha, além do volume de material classificado como resíduo – em sua 

maioria direcionado para fins bioenergéticos ou para as ações de recuperação de áreas de-

gradadas. 

Sendo assim, a matriz volumétrica de classificação apresenta a seguinte confor-

mação (Tabela 3-2). 
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Tabela 3-2: Divisão de classe volumétricas do inventário florestal. 

CLASSE CRITÉRIOS 

1 Volume comercial de indivíduos com DAP >= 15 cm 

2 Volume comercial de indivíduos com DAP < 15 cm 

3 Volume obtido pela diferença da altura comercial e altura total 

 

Após se obterem os volumes amostrados totais, foi realizada a estimativa do vo-

lume final (VF) que é o volume estimado em toda a APS. Este cálculo é estatisticamente pos-

sível, pois existe uma relação direta e linear entre a área amostrada e a área total, condicio-

nada a um erro amostral conhecido, como demonstrado nos resultados. 

A estimativa do volume final foi obtida a partir da aplicação da seguinte equação: 

𝑉𝑓 = (
𝑁

𝑛
) ∗ 𝑉𝑡 

onde 𝑉𝑓 é o volume final, 𝑁 é a área total da APS, 𝑛 área total amostrada e 𝑉𝑡 é o volume total. 

 

Além da classificação do volume, foi estudada a distribuição em classes diamétri-

cas. Esta técnica consiste em verificar a frequência de árvores dentro de uma classe de diâ-

metros submissa a limites inferior e superior. 

A segregação em classes é essencial para o entendimento do volume de uma 

floresta, pois a análise do volume em isolado pode levar a conclusões equivocadas. Em exem-

plo, um alto volume pode ser consequência da soma de poucos indivíduos de grande porte, 

como também pode ser consequência da soma de muitos indivíduos de pequeno porte. 

Os limites inferiores e superiores podem ser definidos por dois métodos, um em-

pírico e outro matemático. 

O matemático consiste em aplicar relações algébricas baseadas no centro de 

classe, média e árvores limites, enquanto o empírico consiste em criar intervalos iguais atra-

vés de critérios subjetivos formulados a partir da necessidade em estudo. 

No presente estudo optou-se pelo método empírico, pois é importante que os 15 

cm (divisão comercial usada no presente estudo) estejam como limite de alguma classe, com 

o objetivo de garantir que árvores classificadas para fins distintos não ocupem uma mesma 

classe. 

Sendo assim, o cálculo do intervalo de classe baseou-se na seguinte equação: 

𝐼𝑐 = 𝐷𝐴𝑃𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 15 

Onde 𝐼𝑐 É O Intervalo De Classe E 𝐷𝐴𝑃𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  É O Menor Dap Amostrado. 

3.4.2 Cálculo das Outras Variáveis 

Como citado, outras variáveis dendrométrica foram calculadas: a Área Basal (G) 

e Média do DAP. 
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A definição de área basal é a ocupação horizontal da floresta em um hectare, ou 

seja, a soma de todas as áreas transversais obtidas nas parcelas a partir do DAP e extrapo-

ladas para um hectare. Esta variável florestal possui mais de uma finalidade interpretativa, 

porém, no presente estudo, a mesma foi calculada como parâmetro de classificação do está-

gio sucessional, baseada na Resolução CONAMA nº 02 de 1.994. 

Á área transversal (g) pode ser demonstrada pela seguinte equação: 

𝑔 =
𝜋 ∗ 𝐷𝐴𝑃2

4
 

onde 𝑔 é a área transversal e 𝐷𝐴𝑃 é o diâmetro na altura do peito. 

 

A obtenção da área basal se dá pela seguinte formula: 

𝐺 = (∑ 𝑔) ∗ (
10000

𝑛
) 

onde 𝐺 é a Área Basal, 𝑔 é área transversal e 𝑛 área total amostrada. 
 

O último valor calculado foi a média do DAP, também necessário para a avaliação 

dos critérios colocados pelo CONAMA. A média do DAP foi obtida pela seguinte fórmula:  

𝐷𝐴𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝐷𝐴𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

onde 𝐷𝐴𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅  é o DAP médio da população, 𝑛 é o número de indivíduos amostrados e 𝐷𝐴𝑃𝑖 é o DAP ob-
tido em campo de cada indivíduo. 

3.5 CÁLCULOS ESTATÍSTICOS 

Todo os cálculos estatísticos se basearem no volume total calculado, sendo este 

o principal parâmetro de estudo, segundo indicação de COCHRAN (1963). 

A primeira informação importante a ser averiguada é se a população amostrada é 

caracterizada como finita ou infinita, seguindo as seguintes equações: 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

onde 𝑓 é a relação entre parcelas possíveis e parcelas amostradas, 𝑛 é o número de parcelas, amos-

tradas e 𝑁 é o número de parcelas possíveis na ASV. 
 

Caso o valor de” 𝑓“ seja maior que 0,02, significa que a população é finita), caso” 

𝑓” resulte em um valor inferior a 0,02 a população é considerada infinita (caso do presente 

empreendimento). 

Após calcular o ”𝑓“, se executam os cálculos classificados como “cálculos de dis-

persão”, que indicam o quanto os dados estão distantes da média. Estes são compostos das 

seguintes variáveis estatísticas: média, desvio padrão, variância e coeficiente de variação. 

A média indica a tendência central dos dados. A variância e desvio padrão indicam 

a dispersão (representatividade) da média, sendo que quanto mais próximos da média, me-

nores serão os valores de desvio padrão e a variância. Já o coeficiente de variação demonstra, 
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em termos percentuais, a relação entre a variância e a média (dispersão relativa), sendo que 

a escala crescente percentual parte de extrema homogeneidade (0%) para extrema hetero-

geneidade. 

Os dados de dispersão representam critério fundamental para cálculo da intensi-

dade amostral e erro amostral. Este, por sua vez, se baseia em três critérios: variação entre 

os dados coletados, precisão desejada e erro amostral desejado. Para populações infinitas, o 

cálculo de “quantidade amostral ideal” se dá por: 

𝑛 =
𝑡2. (𝐶𝑉%)2

𝐸2
 

onde 𝑛 é o número ideal de parcelas,  𝑡2é um valor tabelado, 𝐶𝑉% é o Coeficiente de variação e 𝐸 é o 
erro amostral esperado. 
 

As variáveis supracitadas se correlacionam diretamente com os critérios de estudo 

citados: 

 O coeficiente de variação é um valor obtido através do desvio, que indica o 

quanto os dados estão distantes da média, e, como pode ser observado, 

quanto maior este valor (para um erro fixo) maior será a intensidade amos-

tral; 

 O “t” é um valor pré-estabelecido que correlaciona a quantidade de parcelas 

com a precisão dos dados dentro de uma distribuição normal. No presente 

estudo foi utilizado uma precisão de 92%, ou seja, existe 8% de possibili-

dade que a média calculada esteja fora do intervalo de confiança; 

 O erro amostral esperado indica o quanto se está errando na estimativa glo-

bal do inventário florestal, influenciando diretamente o intervalo de confi-

ança. Como se pode averiguar, o erro e a intensidade amostral são inversa-

mente proporcionais, sendo assim quanto menor for o erro, maior será o 

número de parcelas. 

Um dos pontos mais importantes do inventário florestal é o valor do erro amostral 

limite escolhido, equivalente a 15% no presente estudo. 

Algumas referências legais indicam valor limite para o erro amostral, como o 

Termo de Referência do IBAMA (ANEXO II) que define um erro amostral máximo de 20% ou 

a Portaria IAP nº 193 de 2006, que, apesar de não se encaixar perfeitamente no contexto do 

empreendimento, indica um erro máximo de 10%. 

O valor de 15% foi escolhido pois se trata de um valor conservador em relação a 

instrução do IBAMA. Em consideração ao valor proposto pelo IAP (10%), os cálculos posteri-

ores indicaram que esta precisão demandaria um esforço amostral mais de 100% superior ao 

executado, para um ganho real pouco relevante no presente estudo – atestando seguridade 

para os 15%. 

Outro fator que favoreceu a escolha do erro em 15% foi a análise combinada da 

Resolução CONAMA nº 02/1994 com o valor de 10% indicado pelo IAP. O CONAMA indica 

um intervalo de classes a partir de 20 cm de CAP, e o intervalo amostrado em campo incluiu 

indivíduos a partir de 15 cm de CAP, ou seja, a amplitude dos dados foi maior. 
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É um pressuposto estatístico que quanto maior for seu intervalo de amostragem, 

maior será a sua variância, criando uma tendência de um erro amostral maior. Ou seja, o valor 

indicado de 10% pelo IAP é plausível quando relacionado ao intervalo reduzido disposto na 

Resolução do CONAMA. Porém, quando o intervalo de amostragem é ampliado, o erro amos-

tral também tende a aumentar-se, tornando o valor de 15% plausível. 

A intensidade amostral, por sua vez, foi calculada pelos métodos estatístico e grá-

fico, através da curva “espécie–área”. Este consiste no correlacionamento entre espécies no-

vas amostradas (eixo X) e área amostrada (eixo Y). A intensidade amostral ideal, segundo 

este método, é atingida quando a curva se estabiliza, ou seja, não existe adição de novas 

espécies com ampliação da área amostral. 

Em sequência metodológica, após definição do erro amostral e da intensidade 

amostral, aplicam-se estas informações para obtenção do intervalo de confiança. 

O intervalo de confiança traduz para a variável de interesse o erro amostral calcu-

lado, ou seja, é a aplicação do erro amostral à média calculada. Neste cálculo se obtém os 

intervalos de confiança superior e inferior, uma vez que o erro amostral é calculado em termos 

absolutos. 

Após a execução do cálculo de intervalo de confiança, afirma-se que a média real 

da população está entre os valores limites calculados, dentro de uma probabilidade vinculada 

ao valor “t”, que como já foi citado, é um dado pré-estabelecido. 

Todos as fórmulas que foram usadas para os cálculos estatísticos estão demons-

tradas no ANEXO IV. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES FITOECOLÓGICAS  

Considerando à nomenclatura vegetal brasileira elaborada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE (1992), o enquadramento das unidades fitoecológicas ob-

servadas na região do empreendimento são dados por: 

 Formações pioneiras; 

 Floresta Ombrófila Mista, em suas tipologias Aluvial e Montana; 

 Áreas Antropizadas, considerando a cobertura vegetal com influência direta 

humana: agricultura, pastagem, reflorestamento e vegetação secundária ini-

cial na forma de capoeirinha e ruderais. 

Na Figura 4-1 representam as unidades fitoecológicas observadas em campo. 
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Figura 4-1: Unidades fitoecológicas observadas na área do empreendimento. 

  

  

 

4.1.1 Formações Pioneiras 

As formações pioneiras são formas de vegetação natural que não possuem ca-

racterísticas florestais, tampouco possuem volumetria madeireira significativa. Apresentam-

se com fitofisionomia campestre de primeira ocupação e edafismo, em predominância asso-

ciada a combinação de espécies herbáceo-arbustivas. 

Entende-se que as formações pioneiras podem ocorrer de maneira natural, por 

condições de restrição relacionadas ao solo e ao clima, por exemplo. Além disso, por conse-

quência de ações antrópicas podem surgir formações pioneiras em áreas degradadas (como 

é o caso das áreas afetadas pela PCH São João II), onde se inicia o processo de sucessão 

ecológica e há ausência de material lenhoso. 

Na localidade do empreendimento, as áreas de formações pioneiras são domina-

das pela influência da Floresta Ombrófila Mista, e os estágios iniciais da sucessão em geral 

se caracterizam pelo predomínio de espécies de Poaceae e Asteraceae, que formam até 

cerca de 3 a 4 anos as fases de capoeirinha. Dependendo da situação em que o solo foi 

abandonado e/ou alterado, quanto mais depauperado, maior o tempo para regeneração, mar-

cado pela dominância de poucas espécies de ciclo curto. 
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A Figura 4-2 apresenta as feições de formações pioneiras da região. 

Figura 4-2: Paisagens de formações pioneiras na região da PCH São João II. 

  

 

4.1.2 Floresta Ombrófila Mista 

A Floresta Ombrófila Mista cobria originalmente 177.600 km2 da Região Sul brasi-

leira, estando hoje reduzida a 20.000 km2 (LEITE e KLEIN, 1990). Em termos fitofisionômicos, 

é caracterizada pela presença da Araucaria angustifolia (conhecida como pinheiro-do-Pa-

raná), em função de seu destacado aspecto morfológico (copa, folhagem e fuste) e da posição 

sociológica que ocupa (RODERJAN, 1994). 

Segundo IBGE (1992) este tipo de vegetação, também conhecida por “mata-de-

araucária”, ocorria com maior frequência no Planalto Meridional, cuja área é atualmente con-

siderada como o seu “clímax climático”. 

No estado do Paraná, a região de ocorrência desta formação restringe-se às por-

ções mais elevadas do planalto, com solos variando de Cambissolos, Argissolos e Latossolos, 

até Neossolos Litólicos e Flúvicos; o clima dominante é mesotérmico úmido, com temperatura 

do mês mais quente abaixo de 22ºC, ou subzona ombrófila interiorizada, submetida a uma 

amplitude térmica mais acentuada, devido principalmente as altitudes que intensificam o rigor 

do inverno. As condições altitudinais planaltinas promovem o abaixamento térmico nesta 

subzona. Em contraposição, a continentalidade desfavorece a contribuição amenizadora tér-

mica oceânica, na medida em que avança para oeste e para as menores latitudes e altitudes 

regionais (LEITE, 1994). 

A Floresta Ombrófila Mista está em contato com a região da Floresta Ombrófila 

Densa a leste, com as regiões marcadas pela estacionalidade foliar (caducifolia e subcaduci-

folia) ao norte e a oeste (LEITE, 1994), e apresenta dentro da sua área de distribuição, áreas 

de campos limpos (Estepe Gramíneo-Lenhosa) e de várzeas aluviais (Formações Pioneiras 

com influência fluvial) (RODERJAN, 1994). 

O processo de substituição da estepe e da Floresta Ombrófila Mista acontece em 

nossos dias, em forma de sucessão, sendo assim substituídas pela Floresta Ombrófila Densa 

e Floresta Estacional Semidecidual (KLEIN, 1960). 
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É importante considerar que os aspectos fitossociológicos da Floresta Ombrófila 

Mista, variam de acordo com a distribuição geográfica de suas comunidades na região de 

ocorrência natural, e estão associados aos fatores edáfico-climáticos, e à proximidade de ou-

tras formações vegetais. Além disso, a composição florística é determinada pelos diferentes 

estágios de sucessão em que se encontra atualmente a vegetação nos domínios desta for-

mação (KLEIN e HATSCHBACH, 1962; LEITE, 1994). 

O IBGE (1992) classifica a Floresta Ombrófila Mista conforme as variações das 

características ambientais de seus locais de ocorrência, em quatro formações diferentes: 

 Aluvial, em terraços antigos situados ao longo dos flúvios; 

 Submontana, de 50 até cerca 400 m de altitude; 

 Montana, de 400 m até cerca 1000 m de altitude; 

 Alto-montana, quando situadas a mais de 1000 m de altitude. 

Na região do empreendimento apenas são encontradas as formações Aluvial e 

Montana, descritas adiante. 

4.1.2.1 Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

Esta formação, também denominada comumente de “floresta de galeria”, é consi-

derada por Leite (1994) como uma formação das superfícies de acumulação quaternária. A 

mesma acompanha as planícies sedimentares recentes dispersas em diferentes altitudes e 

latitudes, e está sujeita a periódicas inundações (LEITE & KLEIN, 1990). 

A presença do Pinheiro-Do-Paraná é mais restrita na formação aluvial, que geral-

mente está associada a Sebastiania commersoniana (branquilho), Syagrus romanzoffiana (je-

rivá), Blepharocalyx salicifolius (murta), Erythrina crista-galli (corticeira-do-brejo), Vitex mega-

potamica (tarumã), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Salix humboldtiana (salgueiro), Schinus 

terebinthifolius (aroeira-vermelha), além de várias espécies de mirtáceas (LEITE e KLEIN, 

1990). 

Ziller (1993) observou que Sebastiania commersoniana (branquilho) é a espécie 

que predomina nestas superfícies, ocorrendo ao longo das florestas de galeria, seja exclusi-

vamente ou em associação com outras espécies adaptadas a estes ambientes. Outras espé-

cies que se destacam são Ilex theezans (caúna), Guettarda uruguensis (veludo), Myrceugenia 

sp (cambuizinho), Myrcia selloi (cambuí) e Sebastiania brasiliensis (branquilho-leiteiro). Den-

tre os arbustos observados são comuns Daphnopsis fasciculata (imbira) e Maytenus ilicifolia 

(espinheira-santa). 

Estão retratadas na Figura 4-3 as feições predominantes de Florestal Ombrófila 

Mista Aluvial na região de estudo. 
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Figura 4-3: Paisagens da Florestal Ombrófila Mista Aluvial próximas à PCH São João II. 

  

 

4.1.2.2 Floresta Ombrófila Mista Montana 

Esta formação da Floresta Ombrófila Mista, segundo o IBGE (1992), ocorre de 

aproximadamente 400 a 1000 metros de altitude. Leite (1994) considera mais apropriado as 

cotas dos 500 a 800 metros. No Paraná esta formação compreende parte das bacias hidro-

gráficas afluentes do rio Paranapanema: dos rios São João (onde se projeta a PCH São João 

II) e Ivaí; além de afluentes do rio Paraná: rio Piquiri e rio Iguaçu. 

Segundo Klein (1962), na região do primeiro planalto do estado do Paraná, esta 

floresta era originalmente composta por um estrato superior onde predominava a Araucaria 

angustifolia, e sob a cobertura destes pinheiros, desenvolvia-se um denso sub-bosque, com-

posto principalmente pela Ocotea porosa (imbuia), Ocotea pretiosa (sassafrás), Ocotea ca-

tharinensis (canela-coqueira), Nectandra megapotamica (canela-imbuia), Ocotea nutans (ca-

nela amarela), Phoebe nunesiana (pau-d’alho), Persea cordata (pau-andrade), Luehea diva-

ricata (açoita cavalo), Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo), Ilex dumosa, I. theezans e I. 

amara (caúnas), Ilex paraguariensis (erva-mate), Sloanea lasiocoma (sapopema), Alchornea 

sidifolia e A. triplinervia (tapiá), Cryptocarya aschersoniana (canela-fogo) e Ocotea puberula 

(canela sebo), Casearia decandra (guaçatunga), Lamanonia speciosa (guaperê), Matayba 

elaeagnoides (camboatã) e Mimosa scabrella (bracatinga). 

Maack (2002), também salienta a ocorrência de outras espécies associadas à 

araucária. É o caso de leguminosas como Dalbergia brasiliensis (jacarandá), Machaerium sp 

(caviúna) e Acacia polyphylla (monjoleiro); Meliáceas como a Cedrela fissilis e Cedrela sp 

(cedro-rosa); Mirtáceas representadas pela Campomanesia xanthocarpa (guabiroba); e a co-

nífera Podocarpus sellowii. Entre as árvores menores, de 4 a 6 m de altura, cita existência da 

Euforbiácea Croton sp (tapexingui) e a Solanácea Solanum verbascifolium (fumo-bravo). 

Além destas espécies, o autor ainda cita uma típica Liliácea, vulgarmente conhe-

cida como uvarana e utilizada na medicina popular, a Cordyline dracaenoides. Também são 

relacionadas a Bignoniáceas como Pithecoctenium dolichoides (pente de macaco), espécies 

de Passiflora (maracujá), Rosáceas como Rubus sellowianus e R. rosifolius e a Leguminosa 

Bauhinia candicans. Epífitas dos gêneros Aechmea, Vriesea, Dyckia e Billbergia, Polypodium 
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crassifolium, Oncidium varicosum (chuva-de-ouro), O. crispum, O. concolor, O. loefgrenii. 

Além destas, registram-se também espécies dos gêneros Pleurothallis, Epidendron, Maxilla-

ria, Octometria, Bifrenaria, Stelis, Zygopetalum e Zygostates. 

Mostram-se na Figura 4-4 as feições de Floresta Ombrófila Mista Montana, quase 

sempre cercadas por ocupações antrópicas. 

Figura 4-4: Perfil da Florestal Ombrófila Mista Montana próximo a PCH São João II. 

  

 

4.1.3 Áreas Antropizadas 

Fazem parte dessa classificação as coberturas vegetais manejadas e de utilização 

direta, como culturas agrícolas, pastagens e plantios florestais (ver Figura 4-5). Destacam-se 

na APS do empreendimento às áreas destinadas a cultura de feijão, soja e milho, em suas 

respectivas sazonalidades. 

Figura 4-5: Exemplos de áreas antropizadas. 
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4.2 USO DO SOLO 

Como constatado no EIA/RIMA (estudos preliminares) do empreendimento e ob-

servado nas excursões de campo, há predominância completa de áreas antropizadas na re-

gião do empreendimento. Mesmo nas áreas florestais, as marcas de ações humanas são 

evidentes. 

Os resultados finais do uso do solo estão dispostos na Figura 4-6 e Tabela 4-1. 

Figura 4-6: Uso de solo na APS. 

 

 

Tabela 4-1: Uso do solo na APS. 

USO/OCUPAÇÃO 
ÁREA 

Absoluta (m2) Absoluta (hectares) Relativo 

Uso Antrópico 37.374,48 3,74 14,97% 

Formação Pioneira 45.263,30 4,53 18,12% 

Floresta 167.102,02 16,71 66,91% 

TOTAL 249.739,80 24,97 100,00% 
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A maior representatividade do uso do solo na APS é florestal, sendo que formação 

pioneira e uso antrópico representam, juntos, terça parte do total. As três ilhas conjuntas no 

leito do rio São João, sob futuro reservatório, se destacam por perfazerem mais de 25% das 

áreas florestais, apesar de serem reduzidas absolutamente em área. 

Estas florestas presentes na área do empreendimento, como já citado, apresen-

tam características de florestas jovens, ou seja, de regeneração iniciada recentemente, após 

abandono de uso/ocupação nestes solos – como é o caso das ilhas supracitadas. 

O abandono de funções e usos produtivos dos terrenos na APS pode ter diversas 

causas, sendo as mais destacáveis: avanço e popularização da legislação/conscientização 

ambiental, inviabilização de acessos, dificuldade de mecanização e implantação de culturas 

de grande escala. 

Lógica semelhante pode ser interpretada em as áreas com formações pioneiras, 

sendo que nestas o espaço de tempo em relação ao abandono e avanço ecológico tende a 

ser menor. 

Na Figura 4-7, expõem-se as frações de uso do solo na APS em representação 

gráfica. 

Figura 4-7: Representação gráfica do uso do solo na APS. 

 

 

O foco do presente estudo está nas áreas florestais que totalizam 16,71 hectares 

(66,91%) de toda a APS. 

Em geral, nas atividades de campo observou-se grande nível de degradação, prin-

cipalmente nos fragmentos presentes na ilha e margem esquerda do reservatório (ver Figura 

4-8). Nestes, a proximidade de cultura agrícolas, relacionado a presença humana, e traços de 

hidromorfia do solo, devido à proximidade com o Rio São João, dificultam o estabelecimento 

das espécies mais avançadas e a regeneração natural (sucessão ecológica). 

Os trechos de maior conservação florestal da APS estão em alguns fragmentos 

próximos ao canal, que apresentam maior altura e presença de sub-bosque, assim como na 

margem direita do reservatório. Porém, é importante salientar que nas proximidades do canal 

adutor há presença de Hovenia dulcis (Uva-do-japão) – uma espécie invasora e oportunista, 

que apenas se estabelece mediante a grandes perturbações. Deste modo, pode-se concluir 

14.97%

18.12%

66.91%

Uso Antrópico

Formação Pioneira

Floresta
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que não existem maciços florestais “intocados” na APS, mesmo em se considerando o isola-

mento da localidade. 

Figura 4-8: Vista superior da área a ser alagada, de montante para jusante. 

 

 

4.3 ANÁLISE ESTÁTISTICA 

Conforme disposto na metodologia, a primeira etapa dos estudos estatísticos con-

sistiu no cálculo para descobrir se a população seria considerada infinita ou finita. Os resulta-

dos deste cálculo estão resumidos abaixo (Tabela 4-2). 

Tabela 4-2: Resultados dos cálculos do valor “𝑓". 

PARÂMETROS RESULTADO  

N (unidades amostrais possíveis) 1671 

n (parcelas amostradas) 19 

𝒇 (proporção amostrada) 0,0114 

 

O valor 𝑓 calculado resultou em 0,0114, indicando que a população é infinita, pois 

trata-se de valor inferior a 0,02. Pode-se, ainda, medir a proporção de extrapolação do estudo: 

o universo total é cerca de 88 vezes superior ao amostrado. Outra informação importante que 

se extrai é a porcentagem da população que foi amostrada, sendo que no presente estudo 

1,14% da população é conhecida primariamente. 

Seguindo a metodologia indicada no presente estudo, a etapa de cálculo sequente 

avaliou as medidas de dispersão, cujo os resultados estão dispostos na Tabela 4-3  
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Tabela 4-3: Resultados dos cálculos de dispersão. 

PARÂMETROS RESULTADO 

Média volumétrica amostral 2,57 m³ 

Variância dos volumes amostrados 0,5371 

Desvio padrão dos volumes amostrados 0,7329 

Coeficiente de variação 28,54% 

 

O valor médio do volume madeireiro em cada parcela foi de 2,6 m3, ou seja, a 

cada 100 m2 há 2,6 m³ em volume total de árvores. 

Os valores de variância e desvio padrão indicaram 0,5371 e 0,7329 respetiva-

mente. Ao analisar estes valores em conjunto com o coeficiente de variação, indica-se um que 

a média tem uma dispersão de praticamente 28%, em termos relativos ao seu valor. 

Após obter as informações relacionadas a dispersão dos dados, é possível calcu-

lar o erro amostral e intensidade amostral, cujos resultados estão dispostos na Tabela 4-4. 

Tabela 4-4: Resultados dos cálculos de intensidade amostral e erro amostral. 

PARAMETRO RESULTADO 

t (pré-definido) 1,8553 

Erro amostral idealizado 15,00% 

Coeficiente de variação 28,54% 

Parcelas necessárias para obtenção do erro idealizado 12,46 

Erro amostral relativo obtido 12,15% 

 

O valor “t”, conforme citado no Capítulo 3, é um parâmetro pré-estabelecido que 

depende diretamente do “grau de liberdade” e da “probabilidade” desejados, esta aqui fixada 

em 92%, com o grau de liberdade em 18 unidades amostrais (ou parcelas necessárias para 

obtenção do erro idealizado). 

Como já disposto em termos metodológicos, a meta do erro amostral idealizada 

foi de 15%. Foram implantadas 19 parcelas amostrais, valor superior ao necessário para atin-

gir o erro idealizado, obtendo-se um erro amostral menor que o esperado: 12,15% – posteri-

ormente utilizado para os cálculos do intervalo de confiança. 

Além de a intensidade amostral ter sido alcançada pelo método estatístico, a 

mesma também foi alcançada pelo método gráfico, através da curva espécie-área, como pode 

ser observado na Figura 4-9. 
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Figura 4-9: Curva espécie-área do inventário florestal. 

 

 

Está demonstrado que a partir da área equivalente a 10 parcelas ocorre uma ten-

dência de suavização no crescimento do número amostral de espécies, em amplitude de va-

riação muito próxima àquela necessária para se obter um erro de 15%. 

Na 16ª parcela ocorreu um acréscimo mínimo de novas espécies ao universo 

amostral, todavia optou-se pela continuidade da amostragem até inobservância de acrésci-

mos de espécies em 3 parcelas (300 m²), com o objetivo de garantir que a intensidade amos-

tral fosse de fato alcançada absolutamente. 

Após a área equivalente a 17 parcelas o incremento é nulo – demonstrando sufi-

ciência amostral. Acréscimos de espécies em quantidade de parcelas, a partir disto, repre-

sentam baixíssima eficiência (muito esforço para pouco, ou nenhum, benefício amostral), 

como verificado. 

Uma vez que a intensidade amostral foi comprovada, obtiveram-se subsídios su-

ficientes para afirmar que o erro amostral encontrado está em acordo aos parâmetros estatís-

ticos, e qualquer resultado obtido a partir dele tem validade matemática. Por isto, os cálculos 

de intervalo de confiança (Tabela 4-5) podem ser tratados como estimativas verdadeiras. 
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Tabela 4-5: Resumo dos resultados do intervalo de confiança 

PARÂMETROS RESULTADO 

Erro 12,15% 

Erro amostral absoluto para a média amostrada 0,3119 m3 

Volume médio amostrado por parcela 2,5964 m3 

Limite inferior do intervalo de confiança da média amostrada 2,2559 m3 

Limite superior do intervalo de confiança da média amostrada 2,8798 m3 

Volume total médio da população 4.291,90 m3 

Limite inferior do intervalo de confiança da média da população 3.769,65 m3 

Limite superior do intervalo de confiança da média da população 4.812,16 m3 

 

Os valores acima dispostos indicam que a média volumétrica amostrada poderá 

variar – com grau de probabilidade de 92% – entre os valores de 2,25 m3 e 2,87 m3, o que 

representa uma possível variação de 0,3119 m3 de volume de madeira em estoque a cada 

100 m2 em termos absolutos. 

Quando estes valores citados são extrapolados pelo valor “N” (parcelas totais na 

APS), obtem-se a estimativa total da população em estudo, que apresenta como valor médio 

de volume 4.291,90 m3. Aplicando-se o erro amostral, pode-se concluir que a populacão pode 

ter entre 3.769,65 m3  e 4.812,16 m3 de volume total. 

4.4 ANÁLISE DA VEGETAÇÃO NA APS 

Para melhor analisar a vegetação da APS, compartimentou-se o presente tópico 

em 3 partes distintas: análise ecológica, análise volumétrica e análise de estágio sucessional. 

Todas três divisões metodológicas são inter-relacionadas e possuem alta sinergia, tanto que 

há discussão sobre uma temática nos tópicos dedicados às demais. Todavia a divisão se faz 

necessária para facilitação interpretativa. A sequência lógica de estruturação do relatório in-

duz a um maior grau de inteligibilidade. 

Na análise ecológica foram estudados os critérios relacionados as tipologias e vo-

lumes de espécies amostradas, mais frequentes, mais notáveis e outras características que 

apontam características ambientais da APS. 

Sobre análise volumétrica, com discussões já iniciadas nos termos ecológicos, 

estudaram-se os volumes totais segregados em classes de diâmetro, a frequência de classes 

diamétricas, uma classificação interpretativa madeireira (absoluta e relativa), além de dados 

globais de volume e espécies. 

Para análise do estágio sucessional, já existente em capítulos anteriores inclusive, 

foram usados os critérios dispostos na Resolução CONAMA no 02 de 1994. Os parâmetros 

dendrométricos, conforme referência legal, são: intervalo da altura total, área basal, intervalo 

de DAP e a média de DAP. Ressalta-se que esta classificação se fundamenta em critérios 

generalistas (de organismos vivos e dinâmicos), sendo que dificilmente quaisquer florestas se 

encaixarão perfeitamente a todos os parâmetros. O que valida a classificação sucessional é 

a análise conjunta dos parâmetros pré-estabelecidos. 
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4.4.1 Análise Ecológica 

Preliminarmente, durante as atividades de campo, foi constatado que toda a APS 

apresenta fortes indícios de fragmentação e características evidentes de vegetação em está-

gio inicial de sucessão ecológica.  

Apenas alguns fragmentos florestais presentes na margem direita do futuro reser-

vatório e próximos as estruturas do canal de adução, apresentam indivíduos isolados de 

grande porte, conforme já abordado. 

A Figura 4-10 representa o cenário predominante descrito. 

Figura 4-10: Floresta inicial presente na APS. 

  

 

Nos trabalhos executados em campo foram amostradas 459 árvores, de 62 espé-

cies, pertencentes a 28 famílias. (ver Tabela 4-6). 

Tabela 4-6: Espécies presentes nas florestas na APS. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

1 MYRTACEAE Acca sellowiana  Guarobi 

2 LAMIACEAE Aegiphila sellowiana Gaioleira 

3 MIMOSACEAE Albizia polycephala Farinha-seca 

4 EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia Tapiá 

5 SAPINDACEAE Allophylus edulis  Vacum 

6 FABACEAE Anadenanthera falcata Canafístula 

7 MELIACEAE Cabralea canjerana  Canjarana 

8 MYRTACEAE Campomanesia xanthocarpa  Guabiroba 

9 SALICACEAE Casearia decandra  Guaçatunga 

10 SALICACEAE Casearia sylvestris Cafezeiro-do-mato 

11 FABACEAE Cassia leptophylla Falso-barbatimão 

12 MELIACEAE Cedrela fissilis  Cedro-rosa 

13 SAPOTACEAE Chrysophyllum gonocarpum Aguaí 

14 CARDIOPTERIDACEAE Citronella gongonha Congonha 

15 EUPHORBIACEAE Croton urucurana  Sangra-d'água 

16 SAPINDACEAE Cupania vernalis  Cuvatã 

17 FABACEAE Dalbergia frutescens  Rabo-de-mico 

18 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum argentinum Cocão 
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19 RUTACEAE Esenbeckia grandiflora Cutia 

20 MYRTACEAE Eugenia blastantha  Grumixama-miúda 

21 MYRTACEAE Eugenia uniflora  Pitanga 

22 MORACEAE Ficus luschnathiana  Figueira-vermelha 

23 MYRTACEAE Gomidesia palustris  Pitangueira-do-mato 

24 MYRTACEAE Gomidesia sellowiana  Guamirim 

25 RHAMNACEAE Hovenia dulcis  Uva-do-japão 

26 FABACEAE Inga marginata Ingá-feijão 

27 FABACEAE Inga uruguensis  Ingá 

28 BIGNONIACEAE Jacaranda puberula Caroba 

29 ANACARDIACEAE Lithraea molleoides Bugreirinho 

30 MALVACEAE Luehea divaricata  Açoita-cavalo 

31 FABACEAE Machaerium aculeatum Jacarandá 

32 FABACEAE Machaerium paraguariense  Jacarandá-branco 

33 SAPINDACEAE Matayba elaeagnoides  Miguel-pintado 

34 FABACEAE Myracroduon urundeuva Aroeira-preta 

35 MYRTACEAE Myrcianthes gigantea  Araçá-do-mato 

36 FABACEAE Myrocarpus frondosus Cabreuva 

37 MYRSINACEAE Myrsine coriacea  Capororoca 

38 MYRSINACEAE Myrsine umbellata  Capororocão 

39 NYCTAGINACEAE Pisonia zapallo Anzol-de-lontra 

40 LAURACEAE Nectandra lanceolata  Canela-amarela 

41 LAURACEAE Nectandra megapotamica  Canela-preta 

42 LAURACEAE Ocotea corymbosa Canela 

43 LAURACEAE Ocotea puberula  Canela-guaicá 

44 LAURACEAE Ocotea silvestris  Canela 

45 FABACEAE Parapiptadenia rigida Angico 

46 BORAGINACEAE Patagonula americana Guajuvira 

47 FABACEAE Peltophorum dubium Canafístula 

48 LAURACEAE Persea wildenovii Abacateiro 

49 FABACEAE Picrasma crenata Pau-amargo 

50 ROSACEAE Prunus brasiliensis Pessegueiro-bravo 

51 RUBIACEAE Psychotria carthagenensis Erva-de-rato 

52 PROTEACEAE Roupala brasiliensis  Carvalho-brasileiro 

53 ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius Aroeira-mansa 

54 EUPHORBIACEAE Sebastiania brasiliensis  Leiteiro 

55 EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana  Branquilho 

56 SOLANACEAE Solanum sanctaecatharinae  Canema 

57 MORACEAE Sorocea bonplandii  Chincho 

58 STYRACACEAE Styrax leprosus  Carne-de-vaca 

59 ARECACEAE Syagrus romanzoffiana Jerivá 

60 CANNABACEAE Trema micrantha Crindiúva 

61 MELIACEAE Trichilia elegans  Pau-de-ervilha 

62 RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium  Mamica-de-cadela 

 

Na Tabela 4-7 e na Figura 4-11 estão dispostas as 15 espécies mais frequentes, 

já extrapoladas para as áreas de florestas em toda APS, caracterizando a área em estudo; 
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Tabela 4-7: Espécies mais frequentes nas florestas da APS. 

N NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR INDIVÍDUOS 

1 Luehea divaricata  Açoita-cavalo 4.749 

2 Cupania vernalis  Cuvatã 2.638 

3 Matayba elaeagnoides  Miguel-pintado 2.638 

4 Nectandra megapotamica  Canela-preta 2.638 

5 Ocotea puberula  Canela-guaicá 2.550 

6 Syagrus romanzoffiana Jerivá 2.199 

7 Trichilia elegans  Pau-de-ervilha 2.023 

8 Allophylus edulis  Vacum 1.935 

9 Myrsine umbellata  Capororocão 1.671 

10 Hovenia dulcis  Uva-do-Japão 1.583 

11 Casearia sylvestris Cafezeiro-do-mato 1.407 

12 Parapiptadenia rigida Angico 1.055 

13 Dalbergia frutescens  Rabo-de-mico 879 

14 Aegiphila sellowiana Gaioleira 792 

15 Prunus brasiliensis Pessegueiro-bravo 704 

 

Figura 4-11: Representação percentual das espécies mais frequentes nas florestas da APS. 
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A espécie mais frequente é a Luehea divaricata (Açoita-cavalo), bem caracterís-

tica de áreas degradadas, pois necessita de muita luz para se desenvolver e geralmente é 

uma das primeiras espécies de grande porte a se estabelecer em áreas em regeneração.  

Está espécie apresenta sementes bem resistentes a falta de água e intemperan-

ças, logo, deste modo, quando uma floresta climácica é suprimida sua manifestação é pioneira 

no processo de regeneração. É comum a presença de indivíduos de grande porte em períodos 

iniciais de regeneração, pois o seu brotamento ocorre quase que imediatamente após a per-

turbação. 

Conforme classificação do IBGE supracitada, a região de estudo pode ser enten-

dida como Floresta Ombrófila Mista, porém nota-se que várias espécies características desta 

formação florestal estão ausentes, como a Araucaria angustifolia e Ocotea porosa. Além deste 

fato, espécies que são típicas desta região, como a Cedrela fissilis, apresentam baixa fre-

quência e se ausentam entre as 15 espécies mais frequentes. Estas informações atestam o 

alto grau de descaracterização da área em estudo, indicando adequação classificativa geral 

de “Floresta Inicial”. 

Outra informação ambiental importante, já salientada, diz respeito a grande fre-

quência da Hovenia dulcis, espécie invasora que se desenvolve em clareiras ou áreas que 

passaram por intensos processos de degradação – característica oportunista e intolerante a 

baixa incidência luminosa. 

Para entender a dinâmica da vegetação na região é importante analisar, além da 

frequência, os volumes de cada espécie do universo amostral. Os resultados das espécies 

com maior volume estão dispostos na Tabela 4-8 e na Figura 4-12. 

Tabela 4-8: Espécies com maior volume no estrato inicial. 

N NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR VOLUME (m3) 

1 Matayba elaeagnoides  Miguel-pintado 535,89 

2 Luehea divaricata  Açoita-cavalo 487,20 

3 Syagrus romanzoffiana Jerivá 458,47 

4 Ocotea puberula Canela-guaicá 356,37 

5 Parapiptadenia rigida Angico 306,54 

6 Cedrela fissilis  Cedro-rosa 241,31 

7 Hovenia dulcis  Uva-do-japão 224,05 

8 Trichilia elegans  Pau-de-ervilha 208,63 

9 Nectandra megapotamica  Canela-preta 130,82 

10 Dalbergia frutescens  Rabo-de-mico 129,51 

11 Cupania vernalis  Cuvatã 106,55 

12 Schinus terebinthifolius Aroeira-mansa 91,69 

13 Allophylus edulis  Vacum 77,73 

14 Roupala brasiliensis  Carvalho-brasileiro 76,37 

15 Erythroxylum argentinum Cocão 74,11 
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Figura 4-12: Representação percentual das espécies mais volumosas nas florestas da APS 
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como já citado, é uma espécie oportunista/exótica, que apenas se desenvolve quando ocor-

rem perturbações. Esta é a única espécie exótica presente no universo amostral, com alta 

importância volumétrica (mais de 5% do total). 

Apesar de existir um pequeno maciço de Eucalipto próximo aos fragmentos flo-

restais, as áreas não apresentam infestação, pois esta espécie apenas se estabelece quando 

existe uma perturbação (natural ou por ação humana), indicando que possivelmente o plantio 

é posterior as últimas ações extrativistas desta região. 

4.4.2 Análise Volumétrica 

Através dos cálculos realizados, a amplitude de classe estabelecida foi de 10,23 

cm: valor necessário para limitar uma classe até o parâmetro de 15 cm (pré-definido) a partir 

do menor diâmetro medido. A distribuição e os resultados volumétricos conforme as classes 

diamétricas estão mostrados na Tabela 4-9 e ilustrados na Figura 4-13. 

Tabela 4-9: Resultado da distribuição diamétrica. 

CLASSES LIMITE INFERIOR (cm) LIMITE SUPERIOR (cm) 
QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS 

Absoluta Percentual 

Classe A 4,77 15,00 400 87,1% 

Classe B 15,01 25,24 50 10,9% 

Classe C 25,25 35,48 7 1,5% 

Classe D 35,49 45,72 2 0,4% 

 

Figura 4-13: Representação gráfica da distribuição diamétrica. 
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As classes C e D representaram menos 2% do total, indicando que de fato as 

florestas são relativamente jovens e a presença de indivíduos de grande porte é uma carac-

terística isolada, com a ocorrência em poucos fragmentos da APS. 

O resultado dos cálculos volumétricos, separados pelas classes arbitrárias (apre-

sentadas em capítulo precedente), apresenta-se conforme mostrado na Tabela 4-10, na Fi-

gura 4-14 e na Figura 4-15. 

Tabela 4-10: Resumo dos valores estimados para cada classe 

CLASSE CRITÉRIO 
VOLUME 

Absoluto (m3) Relativo 

1 Volume comercial de indivíduos com DAP >= 15 cm 1.547,86 36,1% 

2 Volume comercial de indivíduos com DAP < 15 cm 1.081,70 25,2% 

3 Volume obtido pela diferença da altura comercial e altura total 1.661,35 38,7% 

Total 768,54 4.290,91 

 

Figura 4-14: Resultado relativo para sortimento volumétrico. 

 

 

Figura 4-15: Resultado absoluto para sortimento volumétrico. 
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As florestas apresentam concentração muito bem distribuída entre as classes, 

sendo que a Classe 2 é a menos relevante. Este fato é explicado pela presença de muitos 

indivíduos com baixo volume comercial, ou seja, que apresentam uma baixa altura comercial. 

Esta característica de volume de madeira na Classe 3, classificada como “volume 

residual”, aponta necessidade de preocupação para a destinação correta dos mesmos, a fim 

de se evitarem novos impactos ambientais e possíveis perdas econômicas. Apesar deste ma-

terial ser classificado como “resíduo”, há fins comerciais/ambientais previstos, como a produ-

ção de energia ou o uso para recuperação de áreas degradadas. 

A diferença volumétrica entre a Classe 1 e Classe 3 é muito pequena, sendo que 

dentro da disciplina estatística a mesma é insignificante, ou seja, a Classe 1 também apre-

senta uma grande concentração volumétrica. Este fato é explicado pela presença de raros 

indivíduos isolados de grande porte, conforme demonstrado pelo estudo de classes diamétri-

cas, que acrescentam volume madeireiro aos resultados. 

A análise combinada da distribuição diamétrica com a de classes indica que a 

Classe 2 representa a maior frequência e o menor volume no universo amostral, demons-

trando a predominância de muitos indivíduos de pequeno porte, fator característico de “Flo-

resta Inicial”. 

Outras informações importantes para discussão dizem respeito à análise global 

dos volumes e indivíduos amostrados (e extrapolados). Na Tabela 4-11 estão apresentados 

os parâmetros e resultados desta análise. 

Tabela 4-11: Resumo geral dos resultados globais. 

PARÂMETRO RESULTADO 

Número total de árvores 40.368 

Volume total da população 4.291,20 m³ 

Volume total no limite superior 4.812,43 m³ 

Volume total no limite inferior 3.769,88 m³ 

Volume médio por árvore 0,11 m³ 

 

A razão entre volume total pelo número de indivíduos inventariados leva ao valor 

de 0,1063 m³. Este apresenta-se como um valor relativamente baixo, reafirmando as informa-

ções obtidas pela análise combinada entre o volume e distribuição diamétrica: há grande 

quantidade indivíduos de baixo volume e porte. 

4.4.3 Análise do Estágio Sucessional 

Conforme explanado nos tópicos anteriores, todas as características volumétricas, 

diamétricas e visuais indicam que a predominância dos fragmentos florestais na APS é de 

Floresta Inicial. 

Para comprovar este fato, os dados foram confrontados com os critérios dispostos 

na Resolução CONAMA nº 02/1994, partindo do princípio, a partir das informações já citadas, 

de que as florestas são iniciais. 
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Os critérios para “Floresta Inicial” estabelecidos na Resolução CONAMA estão 

resumidos Tabela 4-12. 

Tabela 4-12: Critérios dendrométricos legais de Floresta Inicial. 

CRITÉRIO VALORES ESPERADOS 

Intervalo do diâmetro (DAP) Entre 5 e 15 centímetros 

Intervalo da altura total (HT) Inferior a 10 metros 

DAP médio Próximo a 10 centímetros 

Área basal (G) Entre 8 e 20 m² por hectare 

 

Os primeiros critérios analisados foram os intervalos de DAP e de altura. 

Conforme citado no Capítulo 3, o presente estudo trabalhou com uma amplitude 

de amostragem maior do que a exigida na Resolução CONAMA, e, mesmo assim, não foram 

inclusos indivíduos com DAP abaixo de 5 cm. Este dado não altera a amostragem, pois o 

interesse do presente estudo é o volume de indivíduos arbóreos, e indivíduos de baixo DAP 

não possuem material lenhoso. 

O resultado destes dois parâmetros pode ser visto na Figura 4-16, em termos ab-

solutos e relativos, através de um quadro comparativo. 

Figura 4-16: Quadro comparativo dos intervalos de DAP e altura. 

Intervalo de DAP – relativo Intervalo de DAP – absoluto 
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As árvores com DAP inferior a 15 cm representam cerca de 90% em relação ao 

total, indicando que o estágio sucessional predominante é inicial. 

Seguindo a mesma lógica do DAP, a HT foi avaliada através da divisão das unida-

des amostradas em dois grupos, marcados pelo limite de 10 metros. Os resultados relaciona-

dos à altura demonstram que aproximadamente 62% dos indivíduos se enquadram na classe 

com altura inferior a 10 m, caracterizando-se também como uma Floresta Inicial, conforme 

Resolução CONAMA. 

É nítido, e condizente com o que é esperado, que as condições florestais aponta-

das segundo estes dois parâmetros são precisas no enquadramento das florestas na APS. 

Outro critério analisado foi o diâmetro médio (DAP). Os valores balizadores são: 

25 cm para Floresta Média e 10 cm para Floresta Inicial, em caracterização da população 

amostrada. O resultado está ilustrado na Figura 4-17. 

Figura 4-17: Enquadramento do DAP médio. 

 

 

O valor médio amostral obtido foi de 9,48 cm, medida inferior ao critério estabele-

cido (10 cm) para Floresta Inicial, demonstrando, em mais um critério, enquadramento como 

inicial. A dispersão de pontos, ilustra a flutuação das medidas de campo. 

Por fim, a análise realizada da área basal indica um valor ligeiramente superior ao 

intervalo pré-estabelecido (de 8 a 20 m³/ha). Os cálculos mostram um valore de “G” igual a 

22,54 m²/hectare, valor que indica uma ocupação transversal média que excede em 2,54 

m²/hectare o limite superior de Floresta Inicial. 

Este resultado, se interpretado isoladamente, poderia caracterizar a floresta em 

estágio médio ou em transição próxima para tal. Porém ao se avaliar o mesmo em conjunto 

com a média do DAP, mostra-se um padrão de alta densidade de indivíduos, reforçando outro 

critério visual de classificação também prevista na Resolução: a dificuldade de transposição 
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devido à alta densidade de indivíduos. Além disso, a presença de indivíduos isolados de 

grande porte, como demonstra a dispersão da Figura 4-17, pode causar uma tendência de 

superestimar este critério. 

A Tabela 4-13 sintetiza os parâmetros definidos em termos legais (enquadra-

mento) e valores calculados. 

Tabela 4-13: Resumo dos parâmetros calculados. 

CRITÉRIO VALORES ESPERADOS VALORES CALCULADOS 

Intervalo do diâmetro (DAP) Entre 5 e 15 cm 89% abaixo de 15 cm 

Intervalo da altura total (HT) < =10 m 62% abaixo de 10 m 

DAP médio Próximo a 10 cm 9,48 cm 

Área basal (G) Entre 8 e 20 m²/hectare 22,54 m²/hectare 

 

A análise global do inventário florestal indica que a floresta presente na APS é 

inicial. As averiguações de campo e as constatações matemáticas mostram que o fato de 

existirem indivíduos de grande porte isolados, em região isolada, não é suficiente para inter-

pretação de um estágio sucessional mais avançado. 

Ao se analisar a floresta in loco, em praticamente todo perímetro percorrido nota-

ram-se fortes evidências de florestas degradadas e em início de recuperação. A presença de 

bambus, a dificuldade de transposição em vegetação fechada, predominância de indivíduos 

de pequeno porte, baixa diversidade de espécies e ausência de epífitas são característica 

irrefutáveis na classificação florestal. 

Como supracitado, o cenário predomimante na APS é de florestas em estágio ini-

cial de sucessão, porém, alguns fragmentos localizados próximos ao canal do futuro empre-

endimento apresentam características de estágio sucessional um pouco mais avançado. 

Como já explorado, os mesmos apresentaram alguns indivíduos de maior porte, e dois níveis 

de altura, fato que explica o pequeno desvio no critério “’Área basal” de enquadramento da 

Resolução do CONAMA, e elevado volume de poucos indivíduos com DAP superior a 15 cm. 

É necessário destacar que estas áreas se encontram invadidas pela espécie exó-

tica Hovenia dulcis, que como já explicado, indica longo histórico de degradação. Sendo as-

sim, a presença de alguns traços “médios” não são o suficiente para alterar a classificação 

sucessional para médio. 

É importante ressaltar que a floresta é heterogênea e, por isto, é possível que 

ocorram algumas manchas de estágio sucessional diferenciadas. Este acontecimento, mesmo 

que possível e natural, se tratará de uma exceção em relação ao cenário geral. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A região estudada se refere à APS da PCH São João II, onde a tipologia florestal 

característica é a Floresta Ombrófila Mista, em classes Montana e Aluvial. O cenário de an-
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tropização e exploração dos recursos naturais faz com que as áreas florestais sejam degra-

dadas e estejam em estágio inicial de sucessão ecológica, apesar de majoritárias na área 

afetada pelo empreendimento. 

Mais de 450 árvores foram amostradas no presente trabalho, em 19 parcelas de 

100 m², tendo sido estudada grande parcela do universo amostral de forma primária. 

Em toda população amostrada se verificou ocorrência de apenas uma espécie 

exótica, a Hovenia dulcis. Em relação a espécies ameaçadas, a única espécie foi amostrada, 

a Cedrela fissilis. 

Para um erro global de 12,15%, o resultado final aponta que são 4.291,20 m³ ma-

deireiros médios que demandam supressão na APS do empreendimento hidrelétrico. O mon-

tante está caracterizado em poucos indivíduos de grande volume e muitos indivíduos (predo-

minantes) de baixo volume. O volume médio por indivíduo da APS é de apenas 0,1063 m³. 

Atividades posteriores, como supressão vegetal e recuperação de áreas degrada-

das, deverão estar plenamente alicerçadas pelo cenário aqui identificado. As observações de 

campo feitas, somadas às análises matemáticas, sintetizam a importância das medidas soci-

oambientais a serem adotadas futuramente para que a qualidade ambiental/ecológica local 

não se reduza, e, caso possível, seja incrementada. 
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ANEXO I: LICENÇA PRÉVIA DO EMPREENDIMENTO 
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ANEXO II: TERMO DE REFÊNCIA DO IBAMA 
 



TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL

INTRODUÇÃO

Este documento visa apresentar a abrangência, os procedimentos e os critérios necessários para a 
elaboração dos levantamentos  de dados primários  relacionados à flora (inventário florestal  e/ou 
estudos florísticos/fitossociológicos), com o intuito de subsidiar a documentação a ser apresentada 
para  emissão  das  licenças  ambientais  e  autorizações  requeridas  no  processo  de  licenciamento 
ambiental.
Seguem abaixo as orientações gerais:

ITEM 1 – IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSAVEL PELA 
ELABORAÇÃO DO ESTUDO
Neste item deve ser apresentado:

1.1. Identificação do empreendedor;
1.2. Identificação da Empresa Consultora, incluindo o número de registro junto ao Cadastro Técnico 
Federal  -  CTF,  para  todos  os  profissionais  envolvidos  e  as  cópias  das  Anotações  de 
Responsabilidade Técnica – ART (com data de expedição).
1.3 Rubrica obrigatória nas páginas do documento, por parte dos responsáveis pela sua elaboração.

ITEM 2 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Apresentar toda a legislação aplicada (leis, instruções normativas, portarias, resoluções CONAMA e 
outras) nas esferas federal, estadual e municipal.
Em relação às espécies protegidas, por exemplo, deve ser considerada a legislação federal, as listas 
estaduais e municipais de espécies ameaçadas e demais listagens oficiais, tais como:
a) Brasil: Instrução Normativa MMA 06 de 2008
b) ES: Decreto Estadual 1499-R de 13/06/2005
c) MG: Deliberação COPAM 085/97
d) PA – Resolução COEMA 54 de 2007
e) PR – Resolução SEMA/IAP 31 de 24/08/98
f) RS: Decreto Estadual 42.099 de 01/01/2003
g) SP: Resolução SMA 48 de 21/09/2004
h)GO: Lei 12.596/95 e 
h) CITES
i) IUCN

OBS: Eventualmente a legislação federal e/ou estadual determina prévia anuência ou autorização de 
corte (ocasionalmente até mesmo proíbe) para determinadas espécies, sendo que estas deverão ser 
consideradas  e  apresentadas  pelo  empreendedor  para  definição  de  medidas 
mitigadoras/compensatórias cabíveis.

ITEM 3 – LOCALIZACÃO E CARACTERIZACÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Neste  item deve  conter  a  apresentação  das  áreas  a  sofrerem a  supressão  de  vegetação  e  sua 
localização  em mapas  com escala  adequada  (preferencialmente  georreferenciados),  contendo  a 
delimitação da área de interesse. 
A apresentação de plantas  deverá  incluir  a  planialtimetria,  contendo a  locação da(s)  área(s)  de 
interesse, hidrografia, ocupação e uso do solo, divisas de faixas de domínio, acessos (existentes e 
futuros),entre outros.



*  OBS:  Para  os  casos  de  obtenção  da  Autorização  de  Supressão  de  Vegetação,  os  mapas  de 
supressão  de  vegetação  deverão  especificar  a  delimitação  precisa  da  ADA (Área  Diretamente 
Afetada), incluindo as áreas relacionadas à implantação do empreendimento (áreas de empréstimo, 
bota-foras, canteiros de obras, acessos e demais estruturas a serem implantadas).

ITEM 4 – ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS LEVANTAMENTOS DE DADOS 
PRIMÁRIOS
Na sua execução, os levantamentos devem seguir as orientações metodológicas descritas abaixo, 
considerando os conceitos aqui abordados e as especificidades de cada situação:

4.1. Processo de amostragem
Poderá ser utilizada amostragem aleatória, sistemática ou estratificada, assim como combinações 
plausíveis entres elas. Em casos de utilização de outros processos de amostragem, deve ser feita a 
justificativa para a sua utilização.

4.2. Método de amostragem
Deverão  ser  adotadas  unidades  amostrais  (parcelas)  quadradas  ou  retangulares,  com área  fixa. 
Demais  casos  devem ser  justificados.  As  dimensões  e,  consequentemente,  a  área  das  unidades 
amostrais  poderão  variar  de  acordo  com  a  tipologia  florestal  a  ser  amostrada,  desde  que 
devidamente justificado conforme o disposto na literatura específica ou experiência  anterior  do 
profissional responsável. Deverão ser atendidas ainda as seguintes diretrizes:

* Para cada unidade amostral, apresentar as informações de localização contendo o 
estado, município, nome do local/distrito, localização (coordenadas) e o número da 
unidade amostral;
*  As unidades amostrais devem ter sua localização indicada em mapa com escala 
compatível, com o devido registro fotográfico;
*  Deverá  ser  demonstrada,  para  cada  unidade  amostral,  a  identificação  da 
fitofisionomia e suas divisões (ex. Floresta ombrófila densa altomontana), que será 
indicada na legenda do mapeamento;

4.4. Intensidade amostral
A amostra deverá ser dimensionada para atender um erro máximo igual a 20%, para um nível de 
significância igual a 95%. Valores diferentes devem ser justificados anteriormente ao protocolo do 
documento.

4.5. Critérios de Inclusão e  dados de identificação

Deverão ser medidos todos os indivíduos, inclusive os mortos, que forem enquadrados dentro dos 
seguintes limites de inclusão:

4.5.1.  Para Ambientes Savânicos (Cerrado  sensu stricto,  ralo, denso e Cerradão):  diâmetro a 
altura do solo – DAS maior ou igual a 5 cm. 
No caso de ocorrência de bifurcação abaixo dos 30 cm, todos os fustes que apresentarem DAS ou 
CAS maior ou igual ao limite estabelecido deverão ser mensurados;

4.5.2.  Para  Ambientes  Florestais  (Florestas  Ombrófila,  Estacional  Decidual,  Estacional 
Semidecidual e Matas de galeria): diâmetro a altura do peito – DAP (diâmetro a 1,30 m do solo) 
maior ou igual a 10 cm. No caso de ocorrência de bifurcação abaixo dos 1,30 m, os fustes que 
apresentarem DAP ou CAP maior ou igual ao limite estabelecido deverão ser mensurados. 



Para  cada  indivíduo  da  unidade  amostral,  deverá  constar  seu  nome  vulgar  ou  regional,  nome 
científico, sendo que quando houver dúvida na identificação deverá ser coletada exsicata para a sua 
identificação botânica. No caso de árvores mortas, não é necessária a identificação, sendo indicada 
apenas como morta. 
Na apresentação dos resultados deverá constar as espécies pelo nome científico,  evitando-se ao 
máximo a identificação dos indivíduos somente até o nível de gênero ou até mesmo a apresentação 
de indivíduos “indeterminados”;

4.6. Volumetria

Os resultados devem se apresentados para a variável volume total em m3/ha, obtendo-se assim, uma 
estimativa preliminar do volume a ser retirado;

Para o cálculo serão aceitas equações volumétricas e/ou fatores de forma, desde que devidamente 
justificadas e embasadas conforme a literatura específica. O volume da copa das árvores poderá ser 
obtido através de equações específicas ou pelo estabelecimento desse volume com um percentual do 
fuste, devidamente referenciado na literatura.

ITEM 5 – LEVANTAMENTO FLORÍSTICO

O  levantamento  florístico  deve  ser  realizado  a  partir  da  classificação  taxonômica  da 
comunidade  vegetal   presente  na  área  de  estudo,  abordando  uma  breve  descrição  da(s) 
fitofisionomia(s) encontradas, relacionando-as com as condições de relevo, solo e hidrografia.
Tal  levantamento  deverá  abranger  plantas  de  todos os  hábitos  (ervas,  epífitas,  lianas,  arbustos, 
árvores, etc) e em todos os estratos (borda, subosque, sub-dossel, dossel, etc). 
 Para casos específicos e determinados previamente pelo IBAMA, poderá ser considerado 
ainda o fator de sazonalidade.
 No  levantamento  dos  dados,  deve  ser  detalhada  a  metodologia  utilizada.  Em  caso  de 
utilização  de  dados  secundários  como  informação  complementar,  deve  ser  identificada  a  sua 
referência bibliográfica.  
 Na apresentação dos resultados obtidos,  deverá conter a classificação taxonômica,  nome 
vulgar, científico,  hábito, estrato e local de ocorrência de cada espécie coletada. Deve ser dado 
destaque à eventual presença de espécies consideradas raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e / 
ou legalmente protegidas.

 Sugere-se a apresentação consolidada dos resultados de acordo com a tabela a seguir:

Família
Nome 

Científic
o

Nome 
vulgar Hábito Formaçã

o Estrato Local
Coordenad

as 
*

Fenologi
a
*

N.o 
Exsicata 

*

* = campos nem sempre exigíveis.

ITEM 6 – LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLÓGICO

Os estudos fitossociológicos deverão ser conduzidos a partir das informações coletadas de dados 
primários, quando solicitadas em Termo de Referência pelo IBAMA. 
Devem ser considerados, no mínimo, os seguintes itens:

– A escolha  do  esforço  de  levantamento  e  do  processo  de  amostragem (amostragem por 



parcelas  x censo florestal)  dependerá do tamanho da área e  da densidade de indivíduos 
presentes. 

– Deverá ser apresentada a metodologia utilizada, e em caso de amostragem por parcelas, a 
suficiência amostral deverá ser comprovada através da apresentação da curva do coletor que 
deverá apresentar nítida tendência à estabilização (curva pode ser sp x área, sp x ponto ou sp 
x indivíduos).

– A  análise  da  estrutura  horizontal  deverá  ser  apresentada  na  forma  de  uma  tabela 
fitossociológica,  que  deverá  incluir,  no  mínimo,  a  estimativa  dos  seguintes  parâmetros 
populacionais:  número  de  indivíduos  (N),  densidade  absoluta  (DA),  densidade  relativa 
(DR), frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR), dominância
absoluta (DoA), dominância relativa (DoR), índice de valor de importância (IVI) e índice de 
valor de cobertura (IVC). Esta tabela deverá ser apresentada por bioma e fitofisionomia.

– Apresentar  graficamente  a  estrutura  de  distribuição  das  variáveis  dendrométricas 
mensuradas (distribuição dos diâmetros e alturas).

– Com base nos resultados obtidos, deverá ser feita a interpretação e análise dos dados (por 
bioma e por fitofisionomia),  utilizando, por exemplo,  índices e parâmetros existentes de 
riqueza, diversidade, equabilidade, similaridade, entre outros considerados pertinentes. 

ITEM 7 – ESTIMATIVA DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

– Deverá ser disponibilizada uma tabela consolidada, contendo a  quantificação das áreas e 
volumetria estimada de onde ocorrerá a supressão de vegetação (discriminando áreas de 
apoio,  caminhos  de  serviço,  etc),  considerando  cada  tipologia  vegetal  e  seu  estágio  de 
sucessão ecológica, incluindo no cômputo as Áreas de Preservação Permanente que sofrerão 
intervenção.

– Para a elaboração da tabela, sugere-se o exemplo abaixo: 

Tipologia Fitofisionomia Estágio 
sucessão

Volume 
(m3)

Área (ha) Árvores 
isoladas*

Total (ha)Em 
AP
P

For
a 
de 
AP
P

Em 
APP

Fora 
de 

APP

Pátio X

Floresta 
Ombrófila 

Densa
Inicial X,00 D,0

0 - X y FD,00

Floresta 
Estacional Médio Y,00 S,0

0
Z,0
0 RT,00

Canteiro de 
Obras

Cerrado c.s Médio J,00 E,0
0

S,0
0

Cerradão Inicial H,00 E,0
0 I,00

* QUANDO COUBER, POR DETERMINAÇÃO DE LEGISLAÇÃO

ITEM 8 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

user
Realce

user
Realce



Os  resultados  dos  levantamentos  de  dados  primários  deverão  ser  comparados  com  trabalhos 
técnico-científicos disponíveis na literatura especializada, desde que referentes ao mesmo bioma, 
citando a fonte e justificando as distorções, quando forem observadas.

ITEM 9 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Deverá  ser  apresentada  uma  listagem  com  a  bibliografia  consultada  para  a  elaboração  do 
documento, referenciadas conforme a norma ABNT.

ITEM 10 – ANEXOS

Apresentar  relatório  fotográfico  referente  à  coleta  de  informações,  tipologias  observadas, 
caracterização da vegetação e outras figuras que se tornarem necessárias e respectivas descrições. 
Deve ser encaminhada ao IBAMA a planilha dos dados brutos coletados em campo, em formato 
Microsoft  Excel  e/ou  BrOffice.org  Calc.  Deverão  ser  apresentadas  duas  planilhas,  organizadas 
conforme o que se pede abaixo:

10.1. Planilha de informações das árvores isoladas e individuais (quando couber): as 
informações deverão ser disponibilizadas constando as seguintes informações:
• Estado
• Município
• Local/Distrito (se houver)
• Coordenadas 
• Altitude
• Bioma
• Fitofisionomia
• Numero da Árvore
• DAP ou DAS
• CAP ou CAS
• Altura Total (HT)
• Observações

10.2.  Planilha  de  informações  das  parcelas:  as  informações  deverão  ser  disponibilizadas 
constando as seguintes informações:
• Estado
• Município
• Local/Distrito (se houver)
• Coordenadas
• Altitude
• Bioma
• Fitofisionomia
• Número da Parcela
• DAP/DAS 
• CAP/CAS
• Altura total (HT)
• Observações
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ANEXO III: RESOLUÇÃO CONAMA 
 



RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE MARÇO DE 1994

O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  NACIONAL  DO  MEIO  AMBIENTE  -  CONAMA,  AD 
REFERENDUM do Plenário, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 
9o., do Decreto no. 99.274, de 06 de junho de 1990; 

Considerando ação conjunta entre o Secretário de Meio Ambiente do Estado do Paraná e o 
Superintendente do IBAMA no Estado do Paraná; 

Considerando a necessidade de se definir  as formações vegetais  primárias,  bem como os 
estágios sucessionais de vegetação secundária, com finalidade de orientar os procedimentos 
de licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado do Paraná, resolve: 

Art.  1o  Considera-se  como  vegetação  primária,  toda  comunidade  vegetal,  de  máxima 
expressão local,  com grande diversidade biológica,  sendo os efeitos antrópicos mínimos,  a 
ponto de não afetar significativamente suas características originais de estrutura e de espécie. 

Art.  2o  As  formações  florestais  abrangidas  pela  Floresta  Ombrófila  Densa  (terras  baixas, 
submontana  e  montana),  Floresta  Ombrófila  Mista  (montana)  e  a  Floresta  Estacional 
Semidecidual  (submontana),  em  seus  diferentes  estágios  de  sucessão  de  vegetação 
secundária, apresentam os seguintes parâmetros, no Estado do Paraná, tendo como critério a 
amostragem dos indivíduos arbóreos com CAP igual ou maior que 20 cm. 

§ 1o Estágio inicial: 

a) fisionomia herbáceo/arbustiva, formando um estrato, variando de fechado a aberto, com a 
presença de espécies predominantemente heliófitas; 

b)  espécies  lenhosas  ocorrentes  variam  entre  um  a  dez  espécies,  apresentam  amplitude 
diamétrica pequena e amplitude de altura pequena, podendo a altura das espécies lenhosas do 
dossel chegar até 10 m, com área basal (m2 /há) variando entre 8 a 20 m2/há; com distribuição 
diamétrica variando entre 5 a 15 cm, e média da amplitude do DAP 10 cm; 

c) o crescimento das árvores do dossel é rápido e a vida média das árvores do dossel é curta; 

d) as epífitas são raras, as lianas herbáceas abundantes, e as lianas lenhosas apresentam-se 
ausentes. As espécies gramíneas são abundantes. A serapilheira quando presente pode ser 
contínua ou não, formando uma camada fina pouco decomposta; 

e) a regeneração das árvores do dossel é ausente; 

f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio inicial de regeneração, entre outras podem 
ser  consideradas:  bracatinga  (Mimosa  scabrella),  vassourão  (Vernonia  discolor),  aroeira 
(Schinus terebenthi folius), jacatirão (Tibouchina Selowiana e Miconia circrescens), embaúba 
(Cecropia adenopus), maricá (Mimosa bimucronata), taquara e taquaruçu (Bambusaa spp). 

§ 2o Estágio médio: 

a) fisionomia arbustiva e/ou arbórea, formando de 1 a 2 estratos, com a presença de espécies 
predominantemente facultativas; 

b)  as  espécies  lenhosas  ocorrentes  variam  entre  5  e  30  espécies,  apresentam amplitude 
diamétrica média e amplitude de altura média. A altura das espécies lenhosas do dossel varia 
entre 8 e 17 metros, com área basal (m2 /há) variando entre 15 e 35 m2 /há; com distribuição 
diamétrica variando entre 10 a 40 cm, e média da amplitude do DAP 25 cm; 



c) o crescimento das árvores do dossel é moderado e a vida média das árvores do dossel é 
média; 

d) as epífitas são poucas, as lianas herbáceas poucas e as lianas lenhosas raras. As espécies 
gramíneas são poucas. A serapilheira pode apresentar variações de espessura de acordo com 
a estação do ano e de um lugar a outro; 

e) a regeneração das árvores do dossel é pouca; 

f)  as  espécies  mais  comuns,  indicadoras  do  estágio  médio  de  regeneração,  entre  outras, 
podem  ser  consideradas:  congonha  (Ilex  theezans),  vassourão-branco  (Piptocarpha 
angustifolia),  canela  guaica  (Ocotea  puberula),  palmito  (Euterpe  edulis),  guapuruvu 
(Schizolobium parayba), guaricica (Vochsia bifalcata), cedro (Cedrela fissilis), caxeta (Tabebuia 
cassinoides), etc. 

§ 3o Estágio avançado: 

a) fisionomia arbórea dominante sobre as demais,  formando dossel  fechado e uniforme do 
porte, com a presença de mais de 2 estratos e espécies predominantemente umbrófilas; 

b)  as espécies lenhosas ocorrentes apresentam número superior  a 30 espécies,  amplitude 
diamétrica grande e amplitude de altura grande. A altura das espécies lenhosas do dossel é 
superior  a  15  metros,  com  área  basal  (m2  /há)  superior  a  30  m2  /há;  com  distribuição 
diamétrica variando entre 20 a 60 cm, e média da amplitude do DAP 40 cm; 

c) o crescimento das árvores do dossel é lento e a vida média da árvore do dossel é longa; 

d) as epífitas são abundantes, as lianas herbáceas raras e as lianas lenhosas encontram-se 
presentes. As gramíneas são raras. A serapilheira está presente, variando em função do tempo 
e da localização, apresentando intensa decomposição; 

e) a regeneração das árvores do dossel é intensa; 

f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio avançado de regeneração, entre outras 
podem ser consideradas: pinheiro (Araucaria angustifolia), imbuia (Ocotea porosa), canafístula 
(Peltophorum dubgium), ipê (Tabebuia alba), angico (Parapiptadenia rigida), figueira (Ficus sp.). 

Art. 3o Difere deste contexto, a vegetação da Floresta Ombrófila Densa altomontana, por ser 
constituída por um número menor de espécies arbóreas, ser de porte baixo e com pequena 
amplitude diamétrica e de altura. 

Art. 4o Os parâmetros definidos para tipificar os diferentes estágios de sucessão da vegetação 
secundária, podem variar de uma região geográfica para outra, dependendo das condições 
topográficas e edafo-climáticas, localização geográfica, bem como do uso anterior da área em 
que se encontra uma determinada formação florestal. 

Art. 5o De acordo com o artigo 3o do Decreto no. 750, de 10 de fevereiro de 1993, e para os 
efeitos  desta  Resolução,  considera-se Mata Atlântica,  no Estado  do Paraná,  as  formações 
florestais e ecossistemas associados inseridos no domínio Mata Atlântica, com as respectivas 
delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988: Floresta Ombrófila 
Densa Atlântica,  Floresta  Ombrófila  Mista,  Floresta  Estacional  Semidecidual,  Manguezais  e 
restingas. 

Art. 6o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 



Parâmetros para classificação dos estágios sucessionais da vegetação secundária 

ANEXO 
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ANEXO IV: EQUAÇÕES USADAS PARA O CÁLCULO ESTATÍSTICO 
 

Equações usadas para o cálculo de intensidade e erro amostral. 

OBJETIVO EQUAÇÃO VARIÁVEIS 

Obter o volume médio /  

	=Volume	médio.	
	 	=	Número	de	indivíduos	amostra‐

dos.	
	Volume.	

Obter a variância  
∑

1
 

=	Variância.	

	=Volume	médio.	
	Volume.	

	=	Número	de	indivíduos	amostra‐
dos.	

Obter o desvio padrão ²  
² =	Variância	da	média		

=	Desvio	padrão.	

Coeficiente de variação % .100 

%=	Coeficiente	de	variação	
=	Variância	da	média		

	=Volume	médio.	

Variância da média = /  

=	variancia	da	média	

=	Variância.	
	=	Número	de	indivíduos	amostra‐

dos.	
	

Obter a Intensidade amostral 
. ²

 

=	Valor	tabelado.	
=	Intensidade	amostral.	

=	Variância.	
	=	Erro	relativo	esperado.	

Calcular intervalo de confi-
ança  ∗  

=	Intervalo	de	confiança.	
=	Erro	relativo.	

=Volume	médio	estratificado.	
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ANEXO E – Convênio com o MHNCI 

 
 
 



 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA FAUNA 

DIVISÃO DE MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL  

 

 

Curitiba, 24 de abril de 2015. 

 

Prezados Senhores, 

O Museu de História Natural do Capão da Imbuia – MHNCI vem por meio deste manifestar 

interesse em receber material biológico proveniente das atividades de Resgate, Salvamento e 

Destinação da Fauna e do Monitoramento de Fauna Terrestre / Aquática nas áreas de influência da 

PCK São João, sob a responsabilidade da empresa TITANIUM Engenharia - Estudos Técnicos de 

Engenharia. O material biológico deverá ser preparado através dos métodos convencionais: fixação 

em formol 4% e conservação em álcool 70% para os grupos de vertebrados e invertebrados 

aquáticos.  

O Museu de História Natural Capão da Imbuia é uma Divisão do Departamento de Pesquisa 

e Conservação da Fauna da Prefeitura Municipal de Curitiba. Todo o acervo existente encontra-se 

tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná (Lei Estadual 1211, de 16 de setembro de 

1953) e a sede constitui-se em uma Unidade de Conservação Municipal (Decreto Municipal 252, de 

10 de maio de 1994). Está credenciado no Ministério do Meio Ambiente/Ibama como Instituição 

Pública Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento e Fiel Depositária de Amostras de Componentes 

do Patrimônio Genético – DOU de 8 de março de 2005.  

Atenciosamente, 

 

 

 

VINÍCIUS ABILHOA 
Chefe de Divisão 

Museu de História Natural Capão da Imbuia 

Rua Prof. Benedito Conceição, 407 

Curitiba, PR – Brasil. 82.810-080 

Tel + 55 (41) 3313-5480 
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