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1 INTRODUÇÃO 

O presente Projeto Básico Ambiental (PBA) faz parte do processo de 

licenciamento ambiental do Empreendimento Dois Saltos, no rio dos Patos, em 

conformidade com a Resolução CONAMA nº 001/86. O estudo tem por objetivo 

detalhar os programas, as medidas preventivas, mitigadoras e reparadoras 

apresentadas no EIA/RIMA e atender aos requisitos do Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP) necessários à obtenção da Licença de Instalação (LI), constantes na 

Licença Prévia (LP) nº 31430. 

O PBA do Empreendimento Dois Saltos foi elaborado conforme as diretrizes 

do Termo de Referência estabelecidas pelo IAP. Assim, é composto por 24 

programas ambientais, cujo desenvolvimento permitirá ao empreendedor prevenir, 

mitigar e compensar os impactos negativos a serem causados pela implantação e 

operação do empreendimento, bem como potencializar e otimizar os impactos 

positivos. 

 

 



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

EMPREENDIMENTO DOIS SALTOS 

 

 13 

2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1 Empreendedor 

A Dois Saltos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Ltda. é uma 

sociedade firmada entre a Santa Clara Indústria de Pasta e Papel Ltda e a Copel – 

Companhia Paranaense de Energia. Ela foi criada em outubro de 1998, tendo por 

objeto a implantação e a exploração comercial, na qualidade de Produtor 

Independente de Energia, do Empreendimento Dois Saltos. 

 ENDEREÇO: 

Rua Coronel Dulcídeo, nº 800 - Batel 

80420-170, Curitiba, PR 

 NOME DOS RESPONSÁVEIS PARA CONTATOS: 

 Santa Clara Indústria de Pasta e Papel Ltda 

Luciana Pigatto Monteiro 

Telefone / FAX: (0xx42) 32474000  

Endereço eletrônico: lupigatto@uol.com.br  

 Copel – Companhia Paranaense de Energia 

Irineu Beltrami 

Telefone / FAX: (0xx41) 3234-6618 

Endereço eletrônico: beltra@copel.com  

 

2.2 Empreendimento 

O empreendimento a licenciar consiste na Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH) Dois Saltos, a ser instalada no rio dos Patos com capacidade total de 25 MW. 

O rio dos Patos está localizado na região central do Estado do Paraná, nasce no 

município de Irati, desenvolvendo-se na direção norte por 104 km até sua 

confluência com o rio São João, formando então o rio Ivaí. No trecho médio inferior 

do rio dos Patos existem as PCHs Salto Mandurí, ou Rio dos Patos, com 1,8 MW, 

em operação desde 1946 e de propriedade da COPEL, e Salto Rio Branco com 

2,5 MW, em operação desde 1955 e de propriedade da Santa Clara Indústria de 

Pasta e Papel Ltda.  

mailto:lupigatto@uol.com.br
mailto:beltra@copel.com
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O arranjo planejado para o novo empreendimento considera a reunião das 

quedas em Salto Mandurí e Salto Rio Branco, com remanescentes de queda no 

mesmo rio até aproximadamente 2 km à jusante, compondo um desnível de 

115,50 m, o qual, com a vazão média de longo termo revelada nos estudos 

hidrológicos, indica uma potência instalada para o novo empreendimento de 25 MW.  

O novo empreendimento será composto por quatro unidades geradoras a serem 

instaladas a jusante do Salto Rio Branco com a tomada d’água por túnel de adução 

à aproximadamente 1.000 m a montante do Salto Manduri, no reservatório já 

existente da PCH Rio dos Patos. 

O sistema de adução consiste em um canal – túnel – canal à montante da 

barragem existente da PCH Rio dos Patos (Salto Manduri), desviando as águas para 

um lago de regularização, formado por um barramento de pequeno vale 

imediatamente à montante da futura casa de força, uma tomada d’água e um túnel 

forçado revestido em concreto e blindado em aço no trecho inferior, bifurcando antes 

da entrada na casa de força (Figura 1). 

 

Figura 1 – Arranjo do canal de derivação do Empreendimento Dois Saltos 

 

O Empreendimento Dois Saltos tem sua localização geográfica definida 

pelas coordenadas 25°10’32” S e 50°56’25” W no município de Prudentópolis, no 

Estado do Paraná, conforme Figura 2. 
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Figura 2 – Localização do Empreendimento Dois Saltos 

 

Na Tabela 1 são apresentados os dados técnicos do Empreendimento Dois 

Saltos. 

Tabela 1 – Dados do Empreendimento Dois Saltos 

Usina 

Energia Firme 12,81 MW médios 

Energia Média 13,78 MW médios 

Fator de capacidade para energia média  55,12% 

Produção Média anual de energia 120.713 MWh 

Bacia de Drenagem 

Área 1.210 km2 

Vazões 

Mínima média mensal  0,90 m3/s 

Mínima defluente (garantida à jusante) 50% de Q10,7 0,815 m3/s 

Máxima turbinável total 25,6 m3/s 

Máxima turbinável por unidade 6,4 m3/s 

Média de longo termo 23,5 m3/s 
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Máxima de enchentes TR 500 anos 900 m3/s 

Descarga de projeto do vertedouro 1.546 m3/s 

Níveis de tomada d’água 

Estático normal 711,60 m 

Dinâmico 4 unidades 710,47 m 

Dinâmico 1 unidade 711,31 m 

Níveis no canal de fuga 

Máximo 602,00 m 

Normal 597,00 m 

Mínimo 596,00 m 

Quedas brutas de projeto 

Máxima 115,50 m 

Normal 114,60 m 

Mínima 110,00 m 

Quedas líquidas de projeto 

Máxima 115,42 m 

Normal 111,60 m 

Mínima 108,60 m 

Reservatório Existente 

Área inundada NA Max. normal 500.000 m2 

Volume útil 500.000 m3 

Volume total 700.000 m3 

Barragem existente 

Tipo Concreto à gravidade 

Altura 3,50 m 

Comprimento de crista 70 m  

Volume total de concreto 600 m3 

Unidades Geradoras 

Quantidade 4 

Potência de projeto da turbina 6,65 MW 

Potência do gerador 7,35 MVA 

Tensão do gerador 13,8 kV 

Fator de potência 0,90  
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2.3 Empresa Responsável pela Elaboração dos Estudos Ambientais 

Suprimido 

2.3.1 Coordenação dos estudos ambientais 

Suprimido 
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3 CONDICIONANTES DA LICENÇA PRÉVIA 

Todas as condicionantes da Licença Prévia do Empreendimento Dois Saltos 

estão elencados a seguir, onde também é indicada a situação de atendimento de 

cada requisito. 

 Apresentação de Projeto Básico Ambiental com ART’s dos responsáveis, 

enfatizando os seguintes programas: 

1 - Programa de recuperação de áreas degradadas pela implantação do 

empreendimento; 

Esta condicionante está atendida no item 5.8 deste relatório.  

 

2 - Programa de alteração das condições de escoamento sobre o Salto Manduri 

através da distribuição do volume de água vertido; 

Esta condicionante está atendida no item 5.1 deste relatório.  

 

3 - Programa para distribuição e utilização do material gerado pela construção do 

túnel de adução do empreendimento; 

Esta condicionante está atendida no item 5.4 deste relatório.  

 

4 - Programa de monitoramento limnológico, da qualidade e quantidade das 

águas do rio dos Patos, no reservatório e jusante do pé da barragem com 

definição dos pontos de amostragem, frequência e parâmetros analisados; 

Esta condicionante está atendida no item 5.2 deste relatório.  

 

5 - Programa de monitoramento do lençol freático e subterrâneo; 

Neste PBA é previsto o Programa de Monitoramento das Condições 

Limnológicas e Qualidade da Água, o qual abrange o monitoramento da qualidade 

da água subterrânea. Quanto ao nível piezométrico é esperada muito pequena 

variação pelo fato da ausência de reservatório, visto isso não se justifica a 

implantação de um sistema de piezômetros para avaliar a variação da altitude do 

freático. 

 

6 - Programa de recuperação de solos e controles erosivos; 

Esta condicionante está atendida no item 5.5 deste relatório.  
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7 - Programa de monitoramento e controle do assoreamento do reservatório; 

Esta condicionante está atendida no item 5.3 deste relatório.  

 

8 - Programa de manejo, resgate e aproveitamento científico da fauna e da flora; 

Esta condicionante está atendida nos itens 5.7 e 5.12 deste relatório.  

 

9 - Programa de monitoramento da fauna terrestre e aquática, incluindo a 

ictiofauna; 

Esta condicionante está atendida nos itens 5.13 e 5.14 deste relatório.  

 

10 - Programa de monitoramento de espécies exóticas invasoras; 

Esta condicionante está atendida no item 5.9 deste relatório.  

 

11 - Programa de comunicação social; 

Esta condicionante está atendida no item 5.22 deste relatório.  

 

12 - Programa de educação ambiental; 

Esta condicionante está atendida no item 5.23 deste relatório.  

 

13 - Programa de cadastramento, relocação e assentamento de pequenos 

produtores rurais e/ou da população afetada pelo empreendimento, 

aquisição ou desapropriação de áreas; 

Esta condicionante está atendida no item 5.16 deste relatório.  

 

14 - Programa de apoio a empregabilidade, ao desenvolvimento turístico  e à 

infraestrutura turística; 

Esta condicionante está atendida nos itens 5.18, 5.19 e 5.20 deste relatório.  

 

15 - Programa de saúde da mão de obra; 

Esta condicionante está atendida no item 5.21 deste relatório.  

 

16 - Programa de reorganização da infraestrutura, incluindo alteração do sistema 

viário junto à Prefeitura Municipal, caso necessário; 

Esta condicionante está atendida no item 5.17 deste relatório.  
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17 - Programa de gestão socioambiental; 

Esta condicionante está atendida no item 5.24 deste relatório.  

 

18 - Programa de salvamento arqueológico – IPHAN. 

Esta condicionante está atendida no item 5.15 deste relatório.  

 

 Deverá ser mantida vazão remanescente de 1,3 m³/s, de garantia para o 

trecho a jusante do barramento; 

O empreendedor está ciente desta condicionante, sendo que a mesma 

estará também como condicionante na outorga de direito de uso de recursos 

hídricos a ser emitido pelo Instituto das Águas do Paraná. 

 

 Deverá ser mantida área de preservação permanente de 100 m no entorno do 

reservatório, de acordo com o previsto na Resolução CONAMA nº 302 de 

20/03/2002; 

(?) 

 

 Atender quando da implantação do empreendimento, legislação existente e 

referente à compensação dos municípios afetados; 

Como o empreendimento se enquadra como Pequena Central Hidrelétrica, a 

mesma fica dispensada do pagamento da Compensação Financeira, conforme Lei 

Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Contudo, como forma de compensar 

os municípios pelos impactos ambientais e sociais causados pela implantação do 

empreendimento, serão realizados os seguintes programas:  

- Programa de alteração das condições de escoamento sobre o Salto 

Manduri através da distribuição do volume de água vertido; 

- Programa para distribuição e utilização do material gerado pela construção 

do túnel de adução; 

- Programa de compensação ambiental; 

- Programa de apoio à empregabilidade; 

- Programa de apoio ao desenvolvimento turístico; 

- Programa de apoio à infraestrutura turística.  
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 Apresentar plano/programa de coleta de flora para a formação do banco de 

sementes e de material vegetal. Após a aprovação pelo IAP iniciar a 

execução; 

Esta condicionante está atendida no item 5.7 deste relatório.  

 

 Atender à Instrução Normativa nº 146/2007 – IBAMA, no tocante à fauna, 

solicitando licenciamento junto ao IAP, de acordo com a Portaria IAP nº 097 

de 29/05/2012; 

O empreendedor está ciente desta condicionante e solicitará a devida 

autorização previamente ao início dos trabalhos. 

 

 Atender à Portaria  IPHAN nº 320/2002; 

O empreendedor está ciente desta condicionante e solicitará a devida 

autorização junto ao IPHAN previamente ao início dos trabalhos. 

 

 Requerer ao IAP Autorização Florestal para supressão de vegetação, 

mediante a apresentação de inventário florestal até no máximo quando da 

solicitação da Licença de Instalação; 

O empreendedor está ciente desta condicionante e solicitará a devida 

autorização previamente ao início dos trabalhos. O Inventário Florestal será 

apresentado em documento separado deste quando da solicitação da Licença de 

Instalação. 

 

 Cumprir o Sistema de Reserva Legal – SISLEG, em atendimento aos 

Decretos Estaduais para a fase de Licença de Operação; 

O empreendedor está ciente desta condicionante e tomará as medidas 

necessárias para atendimento da mesma. 

 

 A necessidade de supressão de vegetação em área já averbada como 

Reserva Legal deverá ser precedida de sua regularização; 

(?) 
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 Apresentar as anuências dos proprietários envolvidos pela implantação do 

empreendimento, registradas em cartório ou Decreto de Utilidade Pública – 

DUP; 

 (?) 

 

 Apresentar as cópias das matrículas dos imóveis afetados pelo 

empreendimento; 

(?) 

 

 Dar continuidade ao procedimento de obtenção de outorga definitiva de 

utilização de recursos hídricos junto ao Instituto das Águas do Paraná; 

(?) 

 

 Apresentar anuência da Assembléia Legislativa do Paraná; 

(?) 

 

 Viabilizar junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, Termo de 

Compromisso para medidas compensatórias aos impactos ambientais 

previstos para a implantação do empreendimento na forma da Lei; 

O empreendedor está ciente desta condicionante e tomará as medidas 

necessárias para atendimento da mesma. 

 

 A Linha de Transmissão deve ser regularizada com pedido em separado do 

Licenciamento Ambiental, com definição do traçado, e respectivas anuências 

de proprietários nos casos em que for necessário, de acordo com o 

estabelecido na Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 009/2010. 

O empreendedor está ciente desta condicionante e tomará as medidas 

necessárias para atendimento da mesma. 

 



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

EMPREENDIMENTO DOIS SALTOS 

 

 23 

4 TABELA RESUMO DOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS AMBIENTAIS 

Meio Programa Objetivo Impactos relacionados Fase de implementação 

F
ís

ic
o

 

Programa de alteração das 
condições de escoamento sobre o 
Salto Manduri através da 
distribuição do volume de água 
vertido 

O programa visa mitigar o impacto da 
alteração do cenário paisagístico em 
determinados períodos no trecho de vazão 
reduzida, especificamente no local do Salto 
Manduri. 

Alteração do cenário paisagístico 
em determinados períodos no 
trecho de vazão reduzida. 

Implantação e operação do 
empreendimento. 

Programa de monitoramento das 
condições limnológicas e da 
qualidade da água 

O programa visa monitorar a qualidade da 
água através de análises físico-químicas 
para detectar possíveis alterações na 
qualidade da água do Rio dos Patos na 
região do empreendimento. 

Alteração na qualidade das águas 
na construção e operação do 
empreendimento; alteração da 
biodiversidade do fitoplâncton; 
elevação da densidade de algas e 
de cianobactérias potencialmente 
tóxicas; alteração na comunidade 
zooplanctônica. 

Implantação e operação do 
empreendimento. 

Programa de análise das 
condições hidrossedimentológicas 
na região do empreendimento 

O programa visa subsidiar a avaliação das 
condições hidrossedimentológicas de 
ocorrência dentro do lago de regularização, 
bem como, da região a montante e jusante 
da área alagada. 

Alteração no transporte de 
sedimentos pelo Rio dos Patos 
devido à presença do reservatório 
e lago de regularização. 

Implantação e operação do 
empreendimento. 

Programa para distribuição e 
utilização do material gerado pela 
construção do túnel de adução  

O programa visa evitar impactos negativos 
ao meio pelo descarte inadequado dos 
resíduos rochosos e agregar valor a tal 
material. 

Alteração de terrenos pela 
deposição do material removido da 
escavação. 

Implantação do 
empreendimento. 

Programa de recuperação de solos 
e controle erosivo 

O programa visa evitar o desencadeamento 
de processos erosivos do solo que causem 
danos ambientais ou ao potencial produtivo 
e turístico da área. 

Intensificação na erosão das 
margens no trecho de vazão 
reduzida devido à alteração do 
regime fluviométrico; compactação 
do solo; desestabilização das 
bordas da garganta ou canyon do 
Rio dos Patos; erosão e geração 
de material particulado por 
atividade no canteiro de obras.  

Implantação do 
empreendimento. 
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Meio Programa Objetivo Impactos relacionados Fase de implementação 

B
ió

ti
c
o

 

Programa de desmatamento da 
área diretamente afetada 

O programa visa orientar o processo de 
limpeza (supressão de vegetação) dos 
locais onde estarão localizadas as obras 
civis do empreendimento. 

Supressão da vegetação e de 
habitat. 

Implantação do 
empreendimento. 

Programa de resgate de flora O programa visa ao colecionamento e 
salvamento parcial de alguns 
representantes da flora nas áreas afetadas 
pela instalação da PCH Dois Saltos. 

Supressão da vegetação e de 
habitat. 

Implantação do 
empreendimento. 

Programa de recuperação de áreas 
degradadas 

O programa visa indicar os aspectos a 
serem observados na condução dos 
procedimentos voltados à recuperação 
ambiental das áreas alteradas. 

Supressão da vegetação; efeito de 
borda; degradação e barreira de 
crescimento da vegetação devido 
ao túnel de adução; colonização de 
espécies heliófilas; supressão de 
habitat; isolamento de populações. 

Implantação do 
empreendimento. 

Programa de monitoramento de 
espécies exóticas invasoras 

O programa visa combater o 
desenvolvimento de espécies exóticas 
invasoras visando erradicar suas 
populações, facilitando o pleno 
desenvolvimento das espécies nativas. 

Contaminação biológica. Implantação e operação do 
empreendimento. 

Programa de reposição florestal O programa visa repor o total equivalente 
ao volume de madeira retirada para a 
instalação do empreendimento, conforme 
preconiza a legislação vigente. 

Supressão da vegetação e de 
habitat. 

Implantação e operação do 
empreendimento. 

Programa de compensação 
ambiental 

O programa visa definir de forma técnica e 
participativa qual seria a forma de 
realização desta compensação. 

Todos os impactos ambientais. Implantação e operação do 
empreendimento. 

Programa de manejo, resgate e 
aproveitamento científico da fauna 

O programa visa acompanhar a supressão 
de vegetação para implantação do 
empreendimento realizando o resgate de 
fauna quando necessário. 

Supressão da vegetação e de 
habitat; atropelamento da fauna; 
aumento de atividades cinegéticas 
e desequilíbrio ecológico; aumento 
da ocorrência de acidentes com 
animais peçonhentos; isolamento 
de populações. 

Implantação do 
empreendimento. 
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Meio Programa Objetivo Impactos relacionados Fase de implementação 

B
ió

ti
c
o

 

Programa de monitoramento e 
conservação da fauna 

O programa visa ao conhecimento e 
monitoramento da fauna de vertebrados 
terrestres na AID da PCH Dois Saltos para 
indicar a qualidade ambiental, o uso do 
habitat e as tendências de aumento ou 
declínio de populações, frente às pressões 
geradas pelo empreendimento. 

Supressão da vegetação e de 
habitat; atropelamento da fauna; 
aumento de atividades cinegéticas 
e desequilíbrio ecológico; aumento 
da ocorrência de acidentes com 
animais peçonhentos; isolamento 
de populações. 

Implantação e operação do 
empreendimento. 

Programa de inventário, 
monitoramento e manejo da 
ictiofauna 

O programa visa realizar o levantamento 
das espécies de peixes regionais da área 
de influência da PCH Dois Saltos, avaliar a 
influência do empreeendimento sobre a 
dinâmica da ictiofauna local e realizar as 
atividades de salvamento da ictiofauna. 

Supressão da vegetação e de 
habitat; aumento de atividades 
cinegéticas e desequilíbrio 
ecológico; isolamento de 
populações da fauna. 

Implantação e operação do 
empreendimento. 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Programa de preservação, 
prospecção e resgate do 
patrimônio arqueológico e 
educação patrimonial 

O programa visa promover a identificação 
e delimitação de sítios arqueológicos que 
poderão ser afetados pela PCH Dois 
Saltos, assim como realizar o resgate dos 
materiais arqueológicos encontrados. 

Destruição de sítios arqueológicos 
na área dos canteiros, na abertura 
do túnel de adução e na ampliação 
e melhoria de estradas. 

Implantação do 
empreendimento. 

Programa de aquisição e/ou 
desapropriação de terras 

O programa visa estabelecer 
compensações aos proprietários das áreas 
rurais inseridas na ADA de acordo com a 
legislação e as normas de avaliação 
vigentes. 

Interferências no uso do solo 
agrícola; alteração no uso do solo e 
na renda de proprietários rurais. 

Implantação do 
empreendimento. 

Programa de reorganização da 
infraestrutura 

O programa visa monitorar o provimento e 
recomposição dos serviços de atendimento 
básico relativos ao funcionamento das 
redes viárias, de abastecimento de água e 
de energia elétrica, além de serviços 
públicos nos municípios de Prudentópolis e 
Guamiranga. 

Pressão sobre serviços públicos; 
aumento da demanda por bens e 
serviços. 

Implantação do 
empreendimento. 

Programa de apoio à 
empregabilidade 

O programa visa melhorar as condições 
gerais da mão de obra disponível em 
Prudentópolis e Guamiranga a fim de que a 
mesma possa ser aproveitada nos 
empregos gerados pela construção e 
operação da usina. 

Geração de emprego e renda; 
geração de emprego na operação 
da usina. 

Implantação do 
empreendimento. 

 



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

EMPREENDIMENTO DOIS SALTOS 

 

 26 

Meio Programa Objetivo Impactos relacionados Fase de implementação 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Programa de apoio ao 
desenvolvimento turístico 

O programa visa ser uma das medidas 
compensatórias a ser bancada pelo 
empreendedor, procurando apoiar o 
desenvolvimento do setor de turismo nos 
municípios de Prudentópolis e 
Guamiranga. 

Alteração do cenário paisagístico 
em determinados períodos no 
trecho de vazão reduzida; alteração 
de elementos da composição 
paisagística. 

Implantação e operação do 
empreendimento. 

Programa de apoio à infraestrutura 
turística 

O programa visa ser uma das medidas 
compensatórias a ser bancada pelo 
empreendedor, procurando melhorar e 
adequar a estrutura de visitação de um 
local de domínio público a ser escolhido. 

Alteração do cenário paisagístico 
em determinados períodos no 
trecho de vazão reduzida; alteração 
de elementos da composição 
paisagística. 

Implantação e operação do 
empreendimento. 

Programa de saúde da mão de 
obra 

O programa visa prevenir, atenuar e 
eliminar as situações que podem colocar 
em risco a saúde e segurança dos 
trabalhadores do canteiro de obras. 

Aumento das ocorrências de 
acidentes com animais 
peçonhentos; pressão sobre 
serviços públicos. 

Implantação do 
empreendimento. 

Programa de comunicação social O programa visa estabelecer um canal de 
comunicação entre o empreendedor e a 
população local, os fornecedores, os 
trabalhadores da obra e o poder público e 
suas instituições.  

Alteração no uso do solo e na 
renda de proprietários rurais; 
diminuição de atividades 
econômicas aquecidas; 
interferência na vida cotidiana dos 
proprietários de terras da ADA; 
incremento da economia local e 
regional; aumento da arrecadação 
de impostos; investimentos globais 
do empreeendimento; aumento da 
demanda por bens e serviços; 
aumento das receitas públicas. 

Implantação do 
empreendimento. 

Programa de educação ambiental O programa visa habilitar os atores sociais 
que participarão efetivamente da 
implantação do empreeendimento 
buscando a sensibilização tanto da 
população residente na AII e AID como os 
trabalhadores da obra. 

Todos os impactos. Implantação do 
empreendimento. 

Programa de gestão ambiental O programa visa o gerenciamento dos 
impactos e riscos ambientais e o controle e 
monitoramento das ações ou atividades 
geradoras dos mesmos. 

Todos os impactos. Implantação e operação do 
empreendimento. 
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5 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

A seguir são descritos os 24 programas propostos, com a seguinte estrutura: 

considerações iniciais, justificativa, objetivos, descrição das atividades, responsável 

pela implantação, sinergia com outros programas, previsão de custos e cronograma. 

 

5.1 PROGRAMA DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO 

SOBRE O SALTO MANDURI ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME 

DE ÁGUA VERTIDO 

5.1.1 Considerações iniciais 

Este programa, considerando o diagnóstico e a discussão das condições do 

escoamento sobre o trecho de vazão reduzida, constantes do EIA, apresenta 

medidas concretas para avaliação das condições de escoamento mais adequadas 

para o trecho sobre o Salto Manduri. O objetivo principal deste programa é avaliar 

sob o ponto de vista dos aspectos ambientais, econômicos e técnicos, qual é a 

alternativa mais indicada para o trecho em questão.  

Entre a barragem a ser utilizada pelo Empreendimento Dois Saltos e sua 

casa de força existe um trecho de vazão reduzida de cerca de 4 km. O impacto 

relacionado à alteração do regime hídrico está principalmente relacionado à 

interferência em outros usos dos recursos hídricos para aquele trecho. No caso do 

empreendimento em questão existem, no trecho de vazão reduzida, dois saltos 

hidráulicos utilizados como áreas de lazer/turismo e duas pequenas usinas 

hidrelétricas. Um destes saltos, o Salto Manduri, localiza-se poucos metros à jusante 

da barragem do empreendimento. 

Com a implantação do Empreendimento Dois Saltos, observa-se que haverá 

diminuição significativa na magnitude das vazões no trecho de vazão reduzida. O 

conflito entre os geradores será inexistente, devido aos donos das usinas serem os 

próprios interessados na construção do Empreendimento Dois Saltos. Entretanto, a 

referida diminuição de vazão afetará sobretudo a paisagem cênica nos dois saltos 

hidráulicos do trecho, Salto Manduri e Salto Barão do Rio Branco. O primeiro 

contando com um desnível de aproximadamente 22 m, enquanto o segundo possui 

cerca de 65 m. 
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A paisagem cênica no período de vazões altas continuará ocorrendo em 

ambos os saltos, pois durante estes eventos o excesso de água será vertido para o 

trecho de vazão reduzida. Em épocas de vazões de estiagem, a existência do 

empreendimento não causará nenhum impacto devido à impossibilidade de 

operação para vazões menores que a vazão mínima operacional das máquinas. 

Apesar da ocorrência destes períodos em que a existência do 

empreendimento não afeta o cenário paisagístico dos saltos, a diminuição de vazões 

que ocorrerá em outros períodos é preponderante sobre a caracterização do 

escoamento. Observa-se que haverá diminuição significativa na magnitude das 

vazões (em relação aos valores atualmente observados) em cerca de 40% do tempo 

sobre o Salto Manduri, e em cerca de 60% do tempo sobre o Salto Barão do Rio 

Branco. A diminuição de vazões é menos severa para o Salto Barão do Rio Branco, 

pois entre os dois saltos há a contribuição das afluências advindas do rio Alagado, 

afluente pela margem direita do rio dos Patos. 

Sobre o trecho do Salto Manduri o escoamento da vazão remanescente da 

barragem se concentrará pelo lado da margem esquerda do salto, expondo um 

trecho do leito pelo lado direito. Isto ocorrerá devido à topografia do leito neste local 

e, principalmente, pelo fato do descarregador de fundo estar localizado próximo ao 

extremo esquerdo da barragem. Próximo ao Salto Manduri pela margem direita 

existe uma área de descanso denominada Recanto Rickli (Figura 3). 

 
            Fonte: Foto de Loivinho A. M. França 

Figura 3 – Recanto Rickli, localizado próximo ao Salto Manduri 
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Conforme relatos do proprietário do referido recanto, atualmente já ocorre o 

direcionamento preferencial das águas pelo lado esquerdo do leito no local da 

cachoeira, o que é atribuído à operação da PCH Rio dos Patos.   

Salienta-se que este programa está relacionado a uma pequena parcela do 

trecho de vazão reduzida, apenas sobre o Salto Manduri e poucos metros à jusante. 

A abrangência completa do trecho de vazão reduzida foi considerada através do 

Programa de Apoio à Infraestrutura Turística, cuja proposta corresponde a uma 

medida compensatória que visa implantar e melhorar os serviços de apoio ao setor 

de turismo. Além disto, foi proposta uma medida para avaliar a correta operação do 

empreendimento, a qual deverá manter ao menos a vazão mínima remanescente no 

rio dos Patos nos eventos em que as máquinas estiverem turbinando e quando a 

própria vazão disponível no rio dos Patos permitir. 

5.1.2 Justificativa 

Esse programa justifica-se a medida que busca avaliar a viabilidade de 

distribuir a vazão remanescente sobre uma faixa maior do leito sobre o Salto 

Manduri, redirecionando o caminho preferencial das águas, que em vazões baixas 

ocorre pelo lado esquerdo, devido à posição do descarregador de fundo da 

barragem situada a montante.  

5.1.3 Objetivos 

O objetivo deste programa é avaliar a viabilidade de implantação de um 

dispositivo de distribuição da vazão remanescente sobre toda a largura do rio dos 

Patos, no local do Salto Manduri. Esta avaliação foi realizada considerando uma 

análise comparativa à não adoção de tal dispositivo, a fim de avaliar qual destas 

duas alternativas será mais atrativa considerando o atendimento a vários aspectos. 

Foram considerados critérios ambientais, econômicos e técnicos para a definição da 

alternativa mais indicada para o estabelecimento das condições de escoamento 

sobre o Salto Manduri. 

5.1.4 Descrição das atividades 

No EIA foi proposta a implantação de uma estrutura de concreto para fazer o 

papel do dispositivo de distribuição. Estudos preliminares indicaram, entretanto, que 

devido à extensa largura do rio dos Patos neste local, pequena magnitude de vazão 

e declividade existente sobre o salto, a lâmina de água resultante do espalhamento 
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de vazão através do dispositivo será muito pequena, não garantindo um 

melhoramento do cenário paisagístico sobre o local.  

Por esse motivo a metodologia utilizada para realizar a avaliação proposta é 

comparar a viabilidade de adoção do dispositivo com a alternativa de simplesmente 

não implantar este recurso no rio dos Patos. As duas propostas de manutenção das 

condições de escoamento podem ser resumidas da seguinte forma: 

 Alternativa 1 - Implantação de dispositivo de distribuição da vazão sobre a 

extensão da largura do rio dos Patos. O dispositivo será situado logo a 

jusante da barragem existente com o intuito de distribuir o volume de água 

vertido pelo descarregador de fundo sobre toda a largura da corredeira; 

 Alternativa 2 - Manutenção das condições atualmente existentes de 

escoamento sobre o Salto Manduri, as quais, em épocas de vazões baixas e 

médias já vêm sendo regidas primordialmente pela operação da barragem. 

Neste caso não é implantado nenhum tipo de obra, intervenção ou medida. 

Descrição do dispositivo de distribuição 

O dispositivo de distribuição da Alternativa 1 se constitui em um canal 

posicionado a jusante da barragem da PCH Rio dos Patos, junto ao descarregador 

de fundo, de forma que toda a vazão remanescente seja direcionada a este canal. 

Ao longo do canal deverão existir pequenas aberturas espaçadas de forma a 

garantir a distribuição da vazão. É importante salientar que este sistema necessitará 

de uma fundação calculada para garantir o adequado ancoramento da estrutura, de 

forma a suportar a cheia associada a 1000 anos de tempo de retorno (LACTEC, 

2011).  

A Figura 4 apresenta de forma esquemática a configuração do sistema sobre 

o leito do rio dos Patos. As apropriadas dimensões e detalhes da estrutura deverão 

ser determinados através dos estudos e projetos necessários. Pela Figura 4 

observa-se que, para garantir a distribuição da água sobre toda a seção transversal, 

a extensão do canal será de aproximadamente 70 m. 

 



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

EMPREENDIMENTO DOIS SALTOS 

 

 31 

 

Figura 4 – Localização aproximada do dispositivo de distribuição da vazão 

Estudos, projetos, obras e custos necessários à implantação da Alternativa 1 

Para a realização desta implantação são necessários diversos estudos 

preliminares, bem como, os respectivos projetos executivos. Os estudos preliminares 

são: 

 Estudo ambiental com vistas ao licenciamento ambiental – Deverá ser 

avaliado junto ao órgão ambiental, qual o estudo necessário para 

complementar os estudos ambientais já disponíveis para o empreendimento; 

 Análise da resistência do solo do leito através de sondagens geotécnicas. 

Deverá ser analisado ao menos um ponto localizado ao longo do trecho de 

implantação da futura fundação; 

 Levantamento da topografia do local para auxiliar o estudo do escoamento a 

jusante da estrutura; 

 Estudo hidrodinâmico para verificação do direcionamento do fluxo e 

dimensionamento da seção transversal do canal e das aberturas, e 

determinação da declividade do canal. 

 

Os projetos associados à implantação do dispositivo são: 

 Projeto estrutural que considere o estudo da estrutura e da fundação do 

dispositivo de forma que atenda a cheia de 1.000 anos de tempo de retorno; 

Descarregador de fundo 

Dispositivo de distribuição 
de fundo 
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 Projeto executivo com as especificações construtivas baseadas no 

dimensionamento determinado no estudo hidrodinâmico e no projeto 

estrutural.  

 

Os custos estimados para os estudos e projetos necessários à implantação 

do dispositivo de distribuição de vazão, bem como, a própria obra ficam em cerca de 

R$ XXXXXXXXXXXXX. 

Descrição dos critérios para avaliação 

A indicação da melhor alternativa foi realizada com o auxílio da construção 

de uma matriz de avaliação, na qual, cada um dos itens analisados é pontuado de 

acordo com um padrão predefinido. Os itens avaliados são caracterizados dentro 

das viabilidades técnica, econômica e ambiental.  

Dentro do critério de pontuação adotado, os itens podem receber notas que 

variam de 1 a 3, sendo que Nota 1 significa que o item corresponde a um menor 

grau de adequabilidade do benefício causado pela implantação da alternativa, e 

Nota 3 corresponde a um grau mais favorável do benefício. 

Na comparação entre itens avaliados, acredita-se que existem alguns mais 

relevantes que outros. Assim, para cada item foi atribuído um diferente peso, o qual 

pode variar entre 1 e 3 (Peso 1 – Baixa relevância; Peso 2 – Média relevância; Peso 

3 – Alta relevância). 

 Viabilidade técnica 

Neste item foi analisada a facilidade de implantação mediante a tecnologia 

atualmente disponível associada aos processos construtivos. Este item recebeu 

Peso 1 por não afetar diretamente o meio socioambiental, assim não apresenta 

acentuada relevância. 

 Alternativa 1 - Implantação de dispositivo de distribuição da vazão: Nota 3. A 

implantação do dispositivo não vincula à utilização de tecnologia muito 

avançada ou dificuldades excepcionais às normalmente encontradas nas 

obras de usinas, pois se trata de uma estrutura simples. 

 Alternativa 2 – Manutenção das condições atualmente existentes de 

escoamento: Nota 3. Não apresenta dificuldade construtiva, por simplesmente 

não estar associado à ocorrência de nenhum tipo de obra. 
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 Viabilidade ambiental 

Na viabilidade ambiental foram analisados dois tópicos: 

 Efetividade do benefício desejado (caráter social), ou seja, melhoramento da 

paisagem sobre o Salto Manduri através da distribuição do volume de água 

sobre a largura do canal. Por estar diretamente associado ao próprio objetivo 

do programa, foi adotado Peso 3 na sua avaliação; 

 Existência de impactos no meio ambiente. Este é o segundo tópico mais 

importante e desta maneira também recebeu Peso 3. 

 

 Alternativa 1 - Implantação de dispositivo de distribuição da vazão: 

Item efetividade do benefício desejado: Nota 1. Conforme explicado 

anteriormente, a lâmina d’água resultante com a vazão remanescente resulta 

extremamente pequena devido à extensa largura do Salto Manduri. Além disto, a 

distribuição da água se estenderá apenas sobre o Salto Manduri e pequeno trecho a 

jusante. Após isto, o escoamento d’água voltará a ser o mesmo que o verificado em 

condições naturais. Somando a estes fatores, há de se considerar que a própria 

existência da estrutura de concreto pode ser considerada negativa do ponto de vista 

cênico; 

Existência de impactos no meio ambiente: Nota 2. Com a implantação da 

obra os impactos mais significativos relacionados são produção de materiais 

(pedregulhos e sedimentos) que poderão ser transportados pela água (dependo da 

vazão e dos cuidados a serem tomados). Além disto, ocorrerão vibrações durante a 

perfuração para a fundação, bem como, ruídos durante a execução das obras. A 

nota recebida é justificada pelo fato dos impactos serem considerados pequenos e 

de curta duração (durante implantação); 

 

 Alternativa 2 - Manutenção das condições atualmente existentes de 

escoamento: 

Item efetividade do benefício desejado: Nota 2. Por não existir nenhuma 

interferência, o escoamento continuará tomando a direção preferencial pelo lado 

esquerdo do leito durante os eventos de baixa vazão ou com a ocorrência apenas da 

vazão remanescente. Por outro lado, a não existência da estrutura de concreto pode 

ser considerada positiva pelo critério paisagístico; 
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Existência de impactos no meio ambiente: Nota 3. Não apresenta nenhum 

impacto, por simplesmente não estar associado à ocorrência de nenhum tipo de 

obra. 

 Viabilidade econômica 

Este item recebeu Peso 1 por não afetar diretamente o meio socioambiental. 

 Alternativa 1 - Implantação de dispositivo de distribuição da vazão: Nota 2. A 

implantação do dispositivo não acarretará custos elevados correspondendo a 

um pequeno percentual da obra como um todo. 

 Alternativa 2 – Manutenção das condições atualmente existentes de 

escoamento: Nota 3. Como na inexistência do dispositivo não seria 

necessário disponibilizar nenhum aporte financeiro para construção do 

mesmo, o valor estimado para sua implantação deverá ser convertido dentro 

do Programa de Apoio à Infraestrutura Turística. 

Resultados da matriz de avaliação 

A Tabela 2 apresenta os resultados da matriz de avaliação onde estão 

listados os itens considerados e a respectiva pontuação conforme critérios de notas 

e pesos adotados. 

Tabela 2 – Resultados da matriz de avaliação 

Requisitos 

Alternativa 1 - Dispositivo de 
distribuição da vazão 

Alternativa 2 – Manutenção 
condições de escoamento 

Nota Peso V. Final Nota Peso V. Final 

Viabilidade Técnica 3 1 3 3 1 3 

Viabilidade Ambiental - Efetividade 1 3 3 2 3 6 

Viabilidade Ambiental - Impactos 2 3 6 3 3 9 

Viabilidade Econômica 2 1 2 3 1 3 

TOTAL 14 21 

 

Conforme se pode observar, a Alternativa 2 demonstrou ser mais indicada 

para implantação, de acordo com os critérios adotados na presente avaliação. 

Definição da alternativa a ser adotada 

O motivo que levou à adoção de uma alternativa de implantação do 

programa em relação ao previsto no EIA foi a pequena magnitude da altura de 

lâmina de água estimada, caso fosse implantado o dispositivo de distribuição 

proposto. Ou seja, o efeito desejado de aprimoramento do cenário paisagístico sobre 

o Salto Manduri não seria atingido.  
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Conforme relatos, um dos problemas relacionados ao direcionamento da 

água pelo lado esquerdo do leito, eventualmente observado ainda sem a 

implantação da futura obra, é o mau cheiro formado pelo acúmulo de poças de água 

no lado direito do leito. Neste sentido, acredita-se que este fato ocorrerá com muito 

menos frequência após a implantação da obra, mesmo sem a adoção do dispositivo. 

Isto se justifica pelo fato de que na maior parte do tempo este lado do leito ficará 

seco, o que diminuirá a incidência de poças de água, assumindo uma situação de 

estabilidade. É comum se verificar nas margens secas em trechos estabilizados de 

vazão reduzida a formação de vegetação sobre estes locais.  

Assim sendo, recomenda-se a adoção da alternativa de não implantar o 

dispositivo previsto, revertendo o custo estimado para sua implantação dentro do 

Programa de Apoio à Infraestrutura Turística. Este custo está associado a atividades 

complementares àquelas já programadas para o referido programa, sendo que no 

detalhamento do mesmo, estas atividades estão descritas separadamente. 

5.1.5 Responsável pela implantação 

A implementação desse programa é de responsabilidade do empreendedor. 

5.1.6 Sinergia com outros programas 

O aporte financeiro aqui estimado para a execução do dispositivo de 

distribuição de água será investido em atividades complementares dentro do 

Programa de Apoio à Infraestrutura Turística. Assim sendo, a responsabilidade de 

implantação, instituições a serem envolvidas e cronograma seguirão o previsto no 

mesmo. 

5.1.7 Previsão de custos 

A previsão de custo total para implantação deste programa é da ordem de 

R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). Este valor foi estimado considerando os aportes 

necessários para a implantação do dispositivo de distribuição de vazão projetado no 

EIA. Assim, sem a implantação do dispositivo, este montante deverá ser revertido 

para o Programa de Apoio à Infraestrutura Turística. 

5.1.8 Cronograma 

O cronograma para a execução deste programa estará incluído no Programa 

de Apoio à Infraestrutura Turística. 
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5.2 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES LIMNOLÓGICAS E 

DA QUALIDADE DA ÁGUA 

5.2.1 Considerações iniciais 

O monitoramento das condições limnológicas e da qualidade da água é 

essencial para o conhecimento de corpos d’água. Os resultados de monitoramentos 

contínuos ao longo dos corpos hídricos permitem identificar alterações espaciais e 

temporais na qualidade das águas, bem como características inerentes à região. 

Portanto, é ferramenta fundamental na gestão de recursos hídricos. 

Este programa deverá ser executado anteriormente ao início das obras de 

implantação do empreendimento, devendo ter continuidade após a conclusão da 

obra. O ideal é que o monitoramento seja executado durante toda a vida útil do 

empreendimento. A continuidade do monitoramento e a sua frequência será definida 

entre o empreendedor e o órgão ambiental.  

O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água sugerido tem duração 

de três anos, acompanhando o período de um ano para a conclusão da obra e os 

dois primeiros anos de operação do empreendimento. 

5.2.2 Justificativa 

Como parte do processo de licenciamento de centrais de hidrelétricas, o 

programa de monitoramento faz-se importante para que eventuais alterações na 

qualidade da água de corpos hídricos da região possam ser detectadas. Para tanto, 

é de suma importância conhecer as condições de qualidade da água do corpo 

hídrico antes, durante e após a construção do empreendimento. 

Além disso, tal conhecimento permite que, quando necessário, selecionem-

se medidas para prevenção da contaminação da água bem como possíveis ações 

mitigadoras.  

5.2.3 Objetivos 

O principal objetivo deste programa é monitorar periodicamente a qualidade 

da água do rio dos Patos na região da futura PCH Dois Saltos, visando detectar 

possíveis alterações na qualidade da água. Como objetivos específicos deste 

programa destacam-se:  
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 Levantar dados sobre características físicas, químicas e microbiológicas do 

Rio dos Patos na região da instalação da PCH Dois Saltos, nas fases anterior 

e posterior ao início da operação do empreendimento; 

 Complementar o conhecimento dos fatores que condicionam a qualidade da 

água no sistema existente. 

 Verificar e acompanhar a evolução de possíveis alterações na qualidade da 

água ao longo das fases de implantação e operação do empreendimento, 

contribuindo para a gestão dos usos múltiplos da água. 

5.2.4 Descrição das atividades 

 

Monitoramento da Água Superficial 

O monitoramento da qualidade da água superficial será executado 

trimestralmente e deverá contar com pelo menos três estações de amostragem na 

região da futura PCH Dois Saltos. A localização destas três estações mínimas de 

amostragem deverá ser a seguinte: 

1. A montante da tomada d'água, 

2. A montante da futura casa de força (jusante da PCH Salto Rio Branco)  

3. A jusante da futura casa de força. 

Ressalta-se que no EIA/RIMA foi sugerido que o monitoramento seja 

realizado em quatro estações de monitoramento, sendo as mesmas três citadas 

neste plano mais uma estação no lago de regularização. Porém, ao analisar as 

características deste lago, que terá um tempo de residência baixo e, 

consequentemente pouca influência na qualidade da água do rio dos Patos, foi 

desconsiderada a necessidade de monitoramento neste local, preservando apenas a 

estação de monitoramento a jusante da casa de força. 

Também sugere-se o monitoramento de sedimentos durante três anos com 

frequência semestral, uma vez que o monitoramento que já vem sendo realizado 

para a PCH Rio dos Patos não engloba esta análise. Sugere-se que sejam definidos 

pelo menos dois pontos de coleta. A malha amostral deste monitoramento deve ser 

definida após a verificação da existência de movimentação significativa de materiais 

particulados por veiculação hídrica na região e uma avaliação dos locais aonde 

estes podem estar acumulados.  
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O estabelecimento da malha amostral, tanto de água quanto de sedimentos, 

também deverá tomar como base dados cartográficos, visita de campo à área 

afetada, definindo a exata localização das estações e de seus acessos, além da 

localização prevista para medições hidrológicas e sedimentológicas. A região onde a 

futura PCH Dois Saltos será implantada é uma região bastante acidentada, sendo 

que uma porção da mesma está situada em um cânion. Isto implica em um bom 

planejamento na definição dos locais de amostragem devido à dificuldade de 

acesso. 

Recomenda-se a realização do conjunto de análises descrito na Tabela 3. 

Tabela 3 – Variáveis físicas, químicas e biológicas analisadas em cada uma das estações de 

amostragem 

Variáveis físico-químicas na água Variáveis biológicas na água 
Variáveis no 
sedimento 

Amônia Densidade de Cianobactérias Chumbo 

Cloretos Densidade do Fitoplâncton Alumínio 

Condutividade Coliformes Totais Cálcio 

Cor Coliformes Termotolerantes Zinco 

DBO Densidade do Zooplâncton Cromo 

DQO Clorofila-a Ferro 

Disco de Secchi  pH 

Dureza total  Cobre 

Fenóis  Mercúrio 

Fósforo Total  Potencial Redox 

Nitrato  Cádmio 

Nitrito   

Nitrogênio Total   

Óleos e graxas  
(após o início da operação) 

  

Oxigênio Dissolvido   

pH   

Profundidade do ponto   

Sólidos Totais   

Sulfatos   

Temperatura   

Turbidez   

 

Para que possam ser compreendidas as interações entre as águas 

subterrâneas e as superficiais, sugere-se que sejam realizadas, além das análises 

descritas na Tabela 3, as análises descritas na Tabela 5. Estas devem ser 

realizadas com frequência semestral em pelo menos uma das três estações 

anteriormente descritas. 
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Monitoramento da Água Subterrânea 

A dinâmica deste programa está associada à necessidade de monitoramento 

contínuo para avaliar a influência do empreendimento na qualidade das águas 

subterrâneas na região da implantação da PCH Dois Saltos e vice versa, assim 

como para detectar outras fontes de contaminação que possam alterar a qualidade 

destas águas.  

Também é objetivo deste programa gerar informações para o melhor 

entendimento da interação entre as águas superficiais e as águas subterrâneas no 

contexto geo-ambiental da região. Para tanto, sugere-se a realização de análises 

físico-químicas em dois poços, selecionados a partir do estudo realizado no EIA 

RIMA da PCH Dois Saltos, para a caracterização das águas subterrâneas, a serem 

realizadas com frequência semestral nos poços descritos na Tabela 4.  

Tabela 4 – Localização dos poços a serem monitorados 

Descrição do local Coordenadas 

Cacimba em Nova Galícia 0505318 7218773 

Poço em propriedade contígua 
ao Empreendimento Dois Saltos 

0505005 7216017 

 

As análises sugeridas para o monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas estão apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5 – Análises físico-químicas sugeridas para o monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas 

Variáveis a serem determinadas em campo com 

equipamento portátil 
Temperatura, pH e condutividade elétrica. 

Elementos Dissolvidos 

Na, K, Ca, Mg, Ag, Al, As, Au, B, Ba,  Be, Bi, Br, 

Cd, Ce, Co, Cu, Cr, Cs, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, 

Ge, Hf, Hg , Ho, In, La, Lu, Mn, Mo, Ni, Nb, Nd, 

P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re, Rh, Ru, S, Se, Si, Sb, 

Sc, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, 

W, Y, Yb, Zn e Zr. 

Características físico-químicas da água 
Alcalinidade, dureza, acidez, sólidos dissolvidos 

e sólidos totais. 

Substâncias em solução 
HCO3-, CO3

2-, NO3-, NO2-, (Ca2+, Mg2+, Na+, K+ e  

SiO2). 
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Tais estudos permitirão o estabelecimento de uma base de dados que 

auxiliará no estabelecimento de padrões de qualidade de água, além do 

conhecimento da ecologia do corpo de água (sua estrutura e seu funcionamento), 

visando à manutenção dos usos múltiplos das águas do Rio dos Patos, na região do 

empreendimento. Os dados obtidos poderão complementar os dados históricos 

existentes do monitoramento do Rio dos Patos, na região do empreendimento PCH 

Rio dos Patos, assim como estes dados históricos poderão servir de fomento para o 

diagnóstico da qualidade das águas do corpo hídrico em questão. 

Monitoramento da Comunidade Fitoplanctônica 

Sugere-se o monitoramento trimestral do fitoplâncton durante três anos, 

sendo um anteriormente à conclusão da obra e dois após o início da operação, nas 

três estações de monitoramento na zona eufótica. Recomenda-se que sejam 

realizadas estimativas da clorofila-a, contagem de indivíduos e determinação 

taxonômica de algas, evidenciando as cianobactérias potencialmente nocivas. Desta 

maneira, pode-se avaliar a manutenção da biodiversidade e densidade crítica de 

cianobactérias.  

Monitoramento da Comunidade Zooplanctônica 

Sugere-se o monitoramento do zooplâncton durante três anos, da mesma 

forma como no monitoramento da qualidade da água e do fitoplâncton, com 

frequência trimestral, nas mesmas três estações de monitoramento. Estes estudos 

permitirão prever e auxiliar na gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica 

onde o empreendimento será implantado. 

5.2.5 Responsável pela implantação 

A implementação desse programa é de responsabilidade do empreendedor. 

5.2.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com o Programa de Gestão Ambiental, 

uma vez que o monitoramento da qualidade da água é uma das ferramentas para 

avaliar a eficiência das medidas adotadas para minimizar os impactos da construção 

da usina sobre o corpo d’água. 

5.2.7 Previsão de custos 

Para três anos de monitoramento o custo total previsto é de 

aproximadamente R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). 
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5.2.8 Cronograma 

O cronograma físico apresentado a seguir refere-se aos primeiros três anos 

de desenvolvimento do programa. Após este período, o cronograma deverá ser 

revisado, para continuidade do programa de monitoramento da qualidade de água. 
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5.3 PROGRAMA DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES 

HIDROSSEDIMENTOLÓGICAS NA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO 

5.3.1 Considerações iniciais 

Este programa apresenta medidas para o monitoramento do processo de 

transporte de sedimentos na área de influência do empreendimento. Durante a 

construção de uma usina hidrelétrica há a alteração das condições hidráulicas do 

corpo d'água e consequentemente das condições de transporte de material 

particulado. Com a redução da velocidade provocada pelo barramento, parte do 

material particulado fica retida no reservatório que, com o passar do tempo, pode ter 

o seu volume útil reduzido.  Este fenômeno, denominado assoreamento, pode trazer 

implicações também à qualidade da água, à vida aquática e aos usos múltiplos do 

reservatório. 

Os sólidos que não sedimentarem no reservatório serão transportados para 

jusante pela água liberada pelo vertedor, descarregador de fundo ou pelo canal de 

fuga após a movimentação das turbinas. Uma vez que o material sedimentável é 

relativamente menor, o rio à jusante pode apresentar caráter mais erosivo. Eventuais 

depósitos de material anteriormente sedimentado em ilhas ou margens do trecho do 

rio à jusante da barragem poderão ser erodidos e os sedimentos retirados pelas 

águas não são realimentados na mesma proporção. 

O fato de o empreendimento Dois Saltos contar com tamanho muito 

reduzido do lago de regularização, favorece a minimização de alterações no 

transporte sedimentológico pelo rio e consequentes retenções de volume de sólidos. 

Durante o período de existência do reservatório implantado para a PCH Rio dos 

Patos (mais de 3 décadas), o qual será utilizado também para o empreendimento 

Dois Saltos, provavelmente ocorreu a maior parte da retenção possível de 

sedimentos. Segundo Carvalho (2008), após esta fase de assoreamento, não ocorre 

mais retenção de sedimentos no lago e o transporte sedimentológico volta a ser 

praticamente o mesmo que ocorreria sem a barragem.  

5.3.2 Justificativa 

Como não deverá ocorrer futura retenção de volume significativo de 

sedimentos, a água à jusante do canal de fuga do Empreendimento Dois Saltos não 

apresentará propriedades mais “abrasivas”, não causando, desta forma, 
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intensificação da erosão de margens e leito à jusante. Entretanto, apesar do referido 

impacto ser considerado com importância e probabilidade de ocorrência muito 

pequena, estas condições hidrossedimentológicas deverão ser verificadas através 

do programa de avaliação aqui proposto. 

5.3.3 Objetivos 

O objetivo deste programa é subsidiar a avaliação das condições 

hidrossedimentológicas de ocorrência dentro do lago de regularização, bem como, 

da região à montante e jusante da área alagada. 

A ferramenta de monitoramento utilizada para tal avaliação é a instalação e 

operação de estações hidrossedimentométricas e levantamento de seções 

topobatimétricas na área do lago de regularização. Os resultados do programa 

poderão ser utilizados para análise do assoreamento do lago. Além disso, as 

informações geradas poderão subsidiar ações para evitar, mitigar ou compensar 

eventuais impactos negativos, bem como, contribuir para o gerenciamento ambiental 

da bacia. 

5.3.4 Descrição das atividades 

Monitoramento do Transporte de Sólidos 

O monitoramento do material particulado será procedido, basicamente, por 

medições de vazão acompanhadas das medições de sedimentos convencionais em 

um número mínimo de locais (estações de medição), suficiente para possibilitar a 

avaliação das condições hidrossedimentológicas da bacia. Os dados levantados 

nestes locais correspondem a observações sistemáticas obtidas pelo observador da 

estação, bem como, medições realizadas em campanhas bimestrais efetuadas por 

equipe de hidrometristas.  

A obtenção de dados sistemáticos pelo observador corresponderá às leituras 

do nível de água nas réguas limnimétricas às 07:00h e às 17:00 horas, realizadas 

diariamente. As campanhas bimestrais de medições cobrirão as atividades de 

medição de vazões, de sólidos suspensos, de material de arraste, além da coleta do 

material do leito e obtenção direta da temperatura e turbidez da água. As amostras 

coletadas serão submetidas a análises laboratoriais para determinar: 

 Concentração de sólidos em suspensão; 

 Distribuição granulométrica do material de leito; 

 Peso seco do material de arraste. 
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Tanto as observações diárias como as campanhas de medição deverão ser 

realizadas durante um período de dois anos. Preferencialmente, deve-se tentar 

ajustar as datas das campanhas a diferentes condições hidrológicas, cobrindo desde 

eventos de seca a eventos de cheia. Em face da irregularidade climática que pode 

levar a que se passe longos períodos sem variação significativa do regime hídrico, 

estas campanhas serão realizadas na medida do possível, todavia, tendo como 

meta a realização mínima de seis campanhas anuais no período de dois anos, 

totalizando doze campanhas. 

Além dos dados monitorados dentro deste programa poderão ser utilizados 

os dados históricos das estações hidrométricas disponíveis no rio dos Patos 

apresentadas na Tabela 6, ambas situadas a montante do empreendimento. 

Tabela 6 – Estações hidrométricas situadas no rio dos Patos 

Código Nome Tipo (*) Latitude Longitude 
Área 
(km²) 

Data de 
início 

Data 
de fim 

64619950 São Pedro FD -25°13'55'' -50°57'15'' 1.037 11/01/1983 Ativa 

64620000 
Rio dos 
Patos 

FDSQ -25°12'30'' -50°57'37'' 1.086 05/01/1930 Ativa 

Obs. (*):   F – leitura de régua;   D – medição de vazão; 
S – medição de sedimentos;  Q – medição de qualidade da água. 

 

A realização das campanhas aqui estabelecidas, juntamente com o 

monitoramento histórico que vem sendo realizado nas estações hidrométricas 

operadas pelo Instituto das Águas do Paraná apresentadas na Tabela 6, possibilitará 

obter o padrão de transporte de sólidos por veiculação hídrica, fornecido pela área 

contribuinte a montante do local. 

Localização das Estações Hidrossedimentométricas 

A localização das estações deverá seguir a seguinte configuração: 

 Estação de montante - estação no rio dos Patos, na primeira seção adequada 

a montante do extremo superior do reservatório implantado para a PCH Rio 

dos Patos; 

 Estação do trecho de vazão reduzida – estação no rio dos Patos, no trecho de 

vazão reduzida, na primeira seção adequada à jusante da barragem do 

reservatório implantado para a PCH Rio dos Patos; 

 Estação de jusante - estação no rio dos Patos, na primeira seção adequada à 

jusante do canal de fuga da água turbinada do Empreendimento Dois Saltos. 
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As estações devem ser localizadas preferencialmente coincidindo com 

estações já existentes, em face das séries históricas de dados disponíveis, ou a 

serem instaladas em novos locais para atender aos critérios estabelecidos. É 

importante que as estações de monitoramento hidrossedimentológico sejam 

implantadas em local de fácil acesso, com condições hidráulicas adequadas e não 

afetadas pelo remanso do reservatório. A instalação de cada estação contará com: 

 Fixação de réguas limnimétricas perfeitamente localizadas tanto em relação à 

referência de nível (RN) local, como precisamente posicionadas com GPS 

geodésico; 

 Obtenção de seção transversal topograficamente levantada até nível superior 

ao nível máximo de enchente esperado; 

 Contratação de observador da estação (morador próximo) e devida orientação 

de suas atividades. 

Levantamento de seções topobatimétrica 

Outro procedimento de apoio para quantificações do processo de 

sedimentação no lago de regularização da PCH Dois Saltos, a ser desenvolvido 

neste programa é o levantamento de perfis topobatimétricos de seções transversais 

no lago. Tais seções servirão de referencial para levantamentos posteriores após a 

conclusão das obras da PCH Dois Saltos, visando à determinação do volume de 

sedimentos depositados. 

As seções, estimadas em um número de duas, deverão ser devidamente 

demarcadas e ter a precisão vertical permissível pela tecnologia disponível para este 

tipo de levantamento. Uma das estações deverá estar localizada, na medida do 

possível, a alguns metros a montante do barramento e a outra entre o trecho 

mediano e final do lago de regularização. 

Os estudos topobatimétricos, que possibilitarão avaliações de taxas de 

sedimentação no lago de regularização, serão efetivos e muito importantes para 

avaliações e monitoramento de longo prazo. Como a frequência de levantamentos 

recomendada para este tipo de avaliação é de aproximadamente 10 anos, os 

levantamentos após o período de monitoramento de 2 anos ficarão fora do escopo 

deste trabalho, sendo previsto nos custos apenas um levantamento, o qual deverá 

ser logo após o início do programa.  
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Produtos a serem obtidos 

Para se atingir os objetivos do Programa são necessários os dados 

primários a serem levantados em cada estação e dados das seções 

topobatimétricas levantados na área do lago de regularização. De posse destes 

dados primários, serão elaborados, para cada estação, os seguintes produtos: 

 Resumo de medições de vazões; 

 Curva-chave de vazões líquidas (cota x vazão); 

 Série de cotas observadas- duas leituras diárias; 

 Série de vazões geradas - dois valores diários; 

 Resumo de medições de descarga sólida em suspensão; 

 Resumo de medições de descarga sólida de arraste; 

 Resumo de medições de descargas sólidas totais (medidas ou calculadas 

através de fórmulas semi-empíricas); 

 Curva-chave de sedimentos (vazão líquida x vazão sólida total). 

Apresentação de Relatórios 

O programa gerará: 

 Relatórios bimestrais das campanhas de medições, contendo um relato 

sucinto das atividades desenvolvidas durante o período, bem como os dados 

brutos obtidos e informações relevantes sobre o transporte de sólidos; 

 Relatórios anuais contendo, de forma consolidada, os dados levantados no 

monitoramento sistemático e nas campanhas de medição, bem como, os 

produtos gerados através dos dados básicos observados e amostrados. 

Efeito esperado pela implementação do programa 

O efeito direto esperado em função da implantação deste programa é a 

determinação das condições de transporte sólido via hídrica da região do 

empreendimento, com diferenciação entre os locais à montante e jusante, bem como 

no trecho de vazão reduzida. Além disto, serão disponibilizadas informações que 

possibilitem a avaliação dos processos de assoreamento no lago de regularização 

da PCH Dois Saltos. Como efeito indireto e talvez mais importante está a 

contribuição com dados para o monitoramento da área abrangida da bacia 

hidrográfica do rio dos Patos, podendo auxiliar no gerenciamento dos usos do solo e 

recursos hídricos. 
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5.3.5 Responsável pela implantação 

A implementação desse programa é de responsabilidade do empreendedor. 

5.3.6 Sinergia com outros programas 

A avaliação dos sólidos em suspensão encontra também relação na análise 

da qualidade da água. Portanto, as análises resultantes no presente programa são 

complementares aos resultados das análises para o programa de monitoramento 

das condições limnológicas e da qualidade da água. Ambos os programas contam 

com monitoramento sistemático e periódico, cujas coletas de amostras normalmente 

podem ser realizadas pela mesma empresa contratada para realizar este trabalho. 

Assim sendo, é conveniente realizar a logística do trabalho de campo, analisando 

conjuntamente os cronogramas dos dois programas ambientais. 

5.3.7 Previsão de custos 

A previsão de custo total para implantação deste programa é da ordem de 

R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). 

5.3.8 Cronograma 

O programa deverá ser implantado preferencialmente alguns meses antes 

do início das obras. Em última hipótese o seu início não deverá ultrapassar a fase de 

mobilização para início da construção. Este programa deverá ser desenvolvido 

durante um período de 27 meses (2 anos de monitoramento mais 3 meses de 

finalização). A sua continuidade deverá ser avaliada posteriormente.  

As atividades estão sinteticamente apresentadas no cronograma a seguir, 

cujo início sugerido ocorre 12 meses antes do início efetivo das obras. 
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5.4 PROGRAMA PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO MATERIAL 

GERADO PELA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL DE ADUÇÃO 

5.4.1 Considerações iniciais 

As características litológicas do substrato do sítio de construção do túnel ou 

galeria de adução levará à produção de materiais com características químicas ou 

geomecânicas que poderão ser adequadas a diversas finalidades práticas 

alternativas e complementares, em uma gama que vai desde o simples aterro em 

local onde isso for realmente necessário até sua utilização como agregado de 

concreto. 

A prospecção prévia de destinações possíveis para tal tipo de material 

certamente conduzirá a uma agregação de valor ao processo conduzindo a uma 

diminuição dos custos da obra.  Este aspecto prático-econômico será um forte 

componente aliado aos benefícios ambientais decorrentes de um correto descarte 

do material rochoso. 

Iniciada a obra de perfuração do túnel de adução, a geração de material de 

desmonte é praticamente contínua e rápida, requerendo um planejamento prévio da 

destinação de tais materiais, sob pena de gastos desnecessários com transporte 

para deposição em locais provisórios. Visto isso, quanto melhor o estudo de 

alocação do material rochoso, mais econômico será o processo. 

5.4.2 Justificativa 

A construção do túnel de adução de água para a unidade de geração da 

PCH Dois Saltos envolverá a produção de um grande volume de material de 

desmonte, provavelmente constituído de siltitos e diabásio, que deverá ser alocado 

em locais adequados.  

O descarte inconveniente do resíduo da perfuração poderá gerar uma série 

de impactos ambientais negativos dentre eles a simples desconfiguração da 

paisagem, o desencadeamento de processos erosivos, o assoreamento de córregos, 

interferências danosas no nível do freático alterando ambientes de várzeas, geração 

de poeira e muitos outros impactos. Assim esse programa é necessário visando a 

melhor gestão deste material. 
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5.4.3 Objetivos 

O objetivo deste programa é analisar as características físicas e químicas do 

material rochoso que será gerado durante a construção da PCH Dois Saltos e propor 

alocações alternativas para tais materiais, que sejam economicamente viáveis e com 

o menor impacto ambiental possível. 

5.4.4 Descrição das atividades 

O projeto é composto pelas seguintes fases: 

 Levantamento prévio de informações: 

 Apropriação de informações existentes sobre os volumes previstos 

para os diferentes tipos de materiais a serem extraídos; 

 Avaliações com base em estudos de campo e de sondagens 

realizadas nos locais a serem perfurados. 

 Ensaios laboratoriais: 

 Realização de ensaios sobre características mecânicas dos 

materiais; 

 Realização de análises químicas dos materiais. 

 Interpretação dos resultados. 

 Interpretação dos resultados e pesquisa das alternativas de 

alocação. 

 Discussão com interessados na alocação dos materiais: 

 Pesquisa junto a prefeituras municipais da região, empresas e 

outras organizações sobre a necessidade de materiais com as 

características daqueles disponíveis; 

 Análise conjunta dos dados e informações obtidas com os 

construtores, empreendedor e outros interessados; 

 Apresentação de alternativas de alocação dos materiais aos 

envolvidos no processo e discussão com os interessados. 

 Elaboração de um plano de alocação: 

 Aprovação do plano de alocação; 

 Acompanhamento da execução do plano de alocação. 
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5.4.5 Responsável pela implantação 

Este programa é de responsabilidade do empreendedor, demandando o 

envolvimento da empreiteira contratada. 

5.4.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com o Programa de Gestão Ambiental, 

uma vez que este servirá para gerenciar e monitorar os resíduos da obra, incluindo o 

material rochoso. 

5.4.7 Previsão de custos 

Para um ano de projeto se estima um custo total de R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxx). 

5.4.8 Cronograma 

O programa deverá ser implementado, antes do início da perfuração do túnel 

de adução, em tempo hábil para permitir um destino otimizado para o material 

rochoso de lá retirado desde o início da obra. A duração mínima prevista é de um 

ano ou o tempo necessário para a construção do túnel de adução. 
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5.5 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLOS E CONTROLE EROSIVO 

5.5.1 Considerações iniciais 

A PCH Dois Saltos demandará construções civis e vias de apoio que 

poderão desencadear processo erosivos, processos estes evitáveis ou mitigáveis 

mediante um controle adequado. 

Qualquer processo erosivo do solo e de formações superficiais em geral tem 

efeitos danosos também nos cursos de água, dos quais se destaca o acúmulo de 

sedimentos que prejudicam os ecossistemas aquáticos estabelecidos. Todavia, 

processos de desestabilização das margens podem ocorrer durante toda a vida útil 

do lago de regularização. 

Dentre os efeitos negativos da desestabilização da superfície do solo por 

processos erosivos, podem ser citados: 

 Deslocamento de solo e outros materiais inconsolidados e posterior 

sedimentação no interior do lago de regularização do nível de água e do rio 

dos Patos; 

 Estabelecimento de taludes íngremes nas margens, dificultando a 

movimentação dos homens e animais entre os corpos de água e a superfície 

do terreno seco; 

 Destruição da vegetação, com efeitos sobre a fauna que depende daquele 

ecossistema; 

 Degradação visual da área afetada; 

 Aumento localizado na turbidez das águas. 

5.5.2 Justificativa 

O empreendimento se trata de uma PCH desprovida de reservatório de 

acumulação, portanto sem potencial para causar os impactos decorrentes de 

extensas áreas alagadas e de subida significativa do nível de base do freático. 

Mesmo com esta condição favorável, certamente haverá algum nível de rearranjo no 

equilíbrio da estreita faixa que limita a área com lâmina de água exposta e o solo 

emerso. Este rearranjo pode se manifestar sobretudo através de processos erosivos 

do solo, com consequente aporte suplementar de material sólido particulado para o 

corpos de água. 
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Outra característica do empreendimento é o túnel de adução que possibilita 

o deslocamento da massa de água desviada do curso do rio até a casa de força 

preservando a superfície do terreno. 

 Assim esse programa servivá para prevenir e mitigar processos erosivos 

causados pela implantação do empreendimento. 

5.5.3 Objetivos 

O Objetivo deste programa é identificar sítios suscetíveis a processos 

erosivos no âmbito da PCH Dois Saltos, visando subsidiar ações para evitar, mitigar 

ou compensar eventuais impactos negativos. 

5.5.4 Descrição das atividades 

As atividades de monitoramento de processos erosivos passíveis de 

ocorrência por ocasião da implantação e operação da PCH Dois Saltos serão 

desenvolvidas em três fases, sendo: 

 Fase 1 – Anterior à implantação do empreendimento; 

 Fase 2 – Durante a implantação e; 

 Fase 3 – Após a conclusão das obras e durante a operação da PCH.     

Saliente-se que os cuidados de proteção contra erosão das margens na área 

do canteiro de obras são de responsabilidade do Empreiteiro, a despeito de serem 

eventualmente  identificados dentro deste programa de monitoramento. 

Fase 1 

Previamente ao início das obras, sítios carentes de atenção serão 

previamente identificados, tais como: 

 Locais com solos ou formações superficiais mais espessos; 

 Locais com inclinação de terreno  superior ao ângulo de estabilidade natural; 

 Locais onde o solo estará exposto por ocasião das obras; 

 Outros locais potencialmente críticos. 

A identificação dos locais potencialmente críticos será procedida após 

campanha de inspeção visual, na qual técnico devidamente habilitado, com 

conhecimentos geotécnicos percorrerá a pé toda a área a ser afetada, apoiado por 

imagens aéreas da região. 

Identificados os pontos potencialmente críticos, serão geradas imagens 

digitais dos mesmos e procedido seu georeferenciamento, para posterior locação em 
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documento cartográfico na escala 1: 5.000 ou mais detalhada se necessário. Com 

informações primárias e secundárias disponíveis na escala adequada, serão 

produzidas as seguintes cartas temáticas, de uma franja mínima de 100 metros do 

nível máximo maximórum previsto para o lago: 

 carta de pendentes topográficas; 

 carta de tipos de solo e formações superficiais; 

 carta de uso do solo; 

 carta de feições erosivas observadas. 

As informações cartografadas serão avaliadas e consubstanciadas em uma 

carta geotécnica única representando zonas de risco de processos erosivos. Esta 

carta deve apresentar no mínimo, as seguintes classes: 

 Estável – quando a possibilidade de desestabilização é muito remota; 

 Medianamente estável – quando podem ocorrer eventuais processos de 

desestabilização, porém com prováveis pequenas consequências; 

 Instável – quando se espera a ocorrência de processos de desestabilização; 

 Altamente instável – quando processos de desestabilização são praticamente 

certos e suas consequências podem ser importantes, justificando medidas 

prévias, de modo a impedir sua ocorrência ou mitigar potenciais 

consequências. 

Esta fase terá início quatro meses antes do início das obras. 

Fase 2 

Durante as obras, serão realizadas inspeções mensais de monitoramento da 

evolução das condições do terreno, em toda a área que será afetada, com atenção 

especialmente cuidadosa nos pontos anteriormente identificados como instáveis e 

altamente instáveis. 

Os locais críticos deverão ser observados em detalhes devendo ser 

executadas as seguintes atividades: 

 Registro digital da imagem dos locais selecionados previamente e daqueles 

onde forem detectados indícios de alteração no perfil superficial; 

 Observação de vestígios de movimentação de massa, tais como árvores ou 

arbustos deslocados, rupturas na macroestrutura do solo; 

 Registro de eventuais ações humanas que podem contribuir para 

desestabilização do terreno. 
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No caso de identificação de processos erosivos serem detectados por 

terceiros, o local será vistoriado por técnico habilitado que coletará as informações e 

elaborará relatório extraordinário, se for julgado necessário, e tomará as medidas 

pertinentes. 

Após o fim das obras, as informações coligidas serão interpretadas e 

locadas na carta geotécnica de suscetibilidade. Um sumário executivo das feições 

anotadas será parte integrante do relatório das atividades relativas a esta fase do 

projeto. No relatório serão enfatizados os aspectos julgados críticos quanto à 

instabilidade das margens e serão apresentadas medidas a serem implementadas 

para corrigir ou eliminar o problema. 

Fase 3 

O monitoramento das encostas do reservatório deverá permanecer por toda 

a sua vida útil. Após a formação do lago e o consequente início da operação do 

empreendimento, as inspeções serão bimensais pelo período de um ano, quando o 

Programa será reavaliado. Dependendo das observações realizadas, o programa 

poderá sofrer alterações e poderá até mesmo vir a ser suspenso, no caso de 

estabilização comprovada das margens do lago. 

Sempre que for identificado algum processo de desestabilização de solo, 

técnicos habilitados serão acionados para analisar o fato e tomar medidas cabíveis. 

Nesta fase os relatórios serão semestrais. 

5.5.5 Responsável pela implantação 

Este programa é de responsabilidade do empreendedor. 

5.5.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com o Programa de Gestão Ambiental em 

seu Sub-programa de Monitoramento Ambiental da Obra, visando o monitoramento 

contínuo da obra para identificar a formação de processos erosivos. Além disso, 

estará em sinergia com o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, visando 

a prevenção e controle de processos erosivos. 

5.5.7 Previsão de custos 

Para um prazo de até dois anos de monitoramento se prevê um custo total 

de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). 
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5.5.8 Cronograma 

O programa deverá ser implementado em tempo hábil que garanta que sua 

Fase 1, seja desenvolvida antes do início das obras. Este aspecto é importante, para 

que eventuais medidas preventivas de problemas esperados possam ser tomadas a 

tempo. Já a duração mínima prevista é de até um ano após a conclusão das obras, 

quando o programa terá seus resultados avaliados, visando eventuais ajustes para 

futura sequência do monitoramento. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Identificação de locais com potencial 

crítico para o desencadeamento de 

processos erosivos

02 - Elaboração de carta geotécnica

03 - Monitoramento durante as obras de 

construção

04 - Monitoramento de processos 

erosivos na operação (2 anos)

05 - Emissão de relatórios

ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLOS E CONTROLE EROSIVO

ANO 1 ANO 3ANO 2 ANO 4 ANO 5

Início da geraçãoInício das obras
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5.6 PROGRAMA DE DESMATAMENTO DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

5.6.1 Considerações iniciais 

Este empreendimento, diferentemente de outras PCH’s, onde é necessário 

suprimir significativa área de floresta para constituição de um reservatório, não irá 

realizar esta atividade por ocasião das suas características técnicas. No caso da 

PCH Dois Saltos, será utilizado o reservatório já existente, o qual é utilizado pela 

PCH Rio dos Patos (COPEL). Além disto, uma parte de sua estrutura será 

subterrânea, não alterando os usos do solo na superfície. Sendo assim, as áreas de 

supressão estão relacionadas aos locais necessários para a construção do 

empreendimento como: acessos, canteiro de obras, casa de força, subestação, 

canais a céu aberto e lago de regularização. 

5.6.2 Justificativa 

Tendo em vista a necessidade da retirada da cobertura vegetal no local de 

construção da PCH, é imprescindível que este processo seja realizado de forma 

racional e através de critérios técnicos pertinentes a atividade. Para isto, devem ser 

observadas as indicações contidas neste programa. 

5.6.3 Objetivos 

Este Programa se destina a orientar o processo de limpeza (supressão da 

vegetação) dos locais onde estarão localizadas as obras civis do empreendimento. 

Dentre os objetivos deste Programa, destacam-se: 

 Promover a “limpeza” da área de construção da PCH Dois Saltos; 

 Realizar o aproveitamento dos recursos naturais disponíveis, notadamente o 

material lenhoso; 

 Proporcionar a oportunidade de coleta de material botânico a ser utilizado nos 

Programas de Resgate de Flora, Recuperação de Áreas Degradadas e 

Reposição Florestal; 

 Atender aos dispositivos legais vigentes. 

5.6.4 Descrição das atividades 

O Programa de Desmatamento deverá ser executado através de um 

conjunto organizado de ações, conforme especificado a seguir: 
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Obtenção das licenças de desmatamentos 

Para a execução do desmatamento, é necessário lembrar que parte das 

áreas inseridas neste projeto constituem-se florestas de preservação permanente, e 

como tais, só podem ser suprimidas observando-se o art. VIII, da Lei Federal nº 

12651 de 25 de Maio de 2012, o qual afirma: 

 

“VIII - utilidade pública: 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, 

sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados 

pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, 

instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou 

internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, 

saibro e cascalho;” 

 

Assim, o pedido de desmatamento (Autorização de Corte) da PCH Dois 

Saltos deverá ser encaminhado pelo empreendedor ao IAP, de acordo aos seguintes 

procedimentos: 

 Providenciar o documento de requerimento de desmatamento junto ao IAP; 

 Encaminhar a documentação do pedido acompanhado de documentação da 

área solicitada, mapa georreferenciado contendo o local de desmate e o 

relatório do inventário florestal; 

 Pagamento das taxas de solicitação de desmatamento. 

 

O IAP deverá analisar a solicitação e emitir as competentes licenças de 

desmatamento (Autorização de Corte). Outro fator que deve ser considerado para o 

desmatamento são as interações desta ação com outros programas componentes 

deste PBA e a necessidade de se proceder anteriormente às aquisições/ 

negociações das propriedades rurais. 

 

Demarcação em campo de áreas para o desmatamento 

Para se proceder uma exata localização das áreas a serem desmatadas, 

deverá ser demarcado topograficamente todo o perímetro dos locais onde serão 

instaladas as estruturas do empreendimento. 

Esse cuidado será de extrema importância, visto que indica e restringe a 

área a ser desmatada ao necessário. Além disto, protege as formações que não 
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serão afetadas, de modo que possam funcionar como banco de germoplasma para a 

sucessão vegetal de áreas desprovidas de cobertura vegetal.  

A delimitação da área de supressão poderá ser realizada com a colocação 

de piquetes e estacas pintadas de branco, com um mínimo de 1m de altura acima do 

solo, distantes 50 m umas das outras nas áreas abertas e 20 m em áreas com 

cobertura florestal arbórea. 

 

Procedimentos gerais para desmatamento 

Emprega-se o termo corte para as operações de desmatamento, em geral, 

porém as operações se subdividem em: corte, retirada e estaleiramento do material 

com utilização comercial e remoção do material lenhoso. 

Após o corte, as árvores serão desgalhadas, cortando-se os galhos rentes 

aos fustes (troncos). As árvores com dimensões superiores a 20,0 cm de diâmetro 

serão desgalhadas para transformação em troncos. Os galhos com diâmetro entre 

8,0 cm e 20,0 cm serão cortados no comprimento de 1,0 m para serem aproveitados 

como lenha. Essas operações serão feitas com motosserra por pessoal 

especializado e treinado nessas operações. 

Durante todas as operações de desmatamento, devem ser tomadas 

providências relativas a fauna, oferecendo auxilio para equipe responsável pelo 

Programa de Manejo, Resgate e Aproveitamento Científico da Fauna. Da mesma 

forma, deverá dar auxílio a equipe responsável pelo Resgate da Flora, que prevê a 

coleta de sementes, propágulos e espécies de interesse conservacionista 

(ameaçadas). 

 

Resíduos vegetais 

Para a destinação do material residual indica-se duas possíveis soluções. 

De qualquer forma, o órgão ambiental deverá ser consultado pois a utilização de 

picador florestal depende de autorização. 

A primeira opção está relacionada a contratação de empresa especializada 

em supressão, a qual irá utilizar um picador até chegar a um tamanho em que seja 

possível a sua incorporação ao solo. Para isto, após a picagem, o material deve ser 

espalhado e misturado ao solo, através da utilização de maquinário específico, em 

locais onde posteriormente haverão atividades de recuperação na ADA da PCH.  



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

EMPREENDIMENTO DOIS SALTOS 

 

 63 

A segunda alternativa seria a contratação de empresa especializada na 

coleta deste tipo de resíduo, a qual irá destinar o material para compostagem ou 

Aterro Sanitário. 

5.6.5 Responsável pela implantação 

Este programa será de responsabilidade do empreendedor e por ele 

coordenado. Contudo, sugere-se que os serviços sejam executados através de 

contratos com parceiros. Nesses contratos deverão estar explicitadas as 

especificações técnicas dos trabalhos envolvidos e as tarefas que os responsáveis 

deverão fazer para o empreendedor, para que se maximize o aproveitamento dos 

trabalhos de remoção. 

5.6.6 Sinergia com outros programas 

Este Programa tem relação intrínseca, devido a suas características, com os 

Programas de Resgate da Flora e Fauna, Recuperação de Áreas Degradadas e 

Reposição Florestal. 

5.6.7 Previsão de custos 

Os custos de execução, assim como a montagem do processo de obtenção 

da autorização de supressão da vegetação baseiam-se em custos de homens/hora e 

despesas de logística. Os custos de desmatamento são estimativos para a área total 

de florestas e reflorestamentos, da aproximadamente de 6 ha. Para todos os 

processos de retirada da vegetação, incluindo corte, traçamento, retirada da 

madeira, empilhamento e limpeza (picoteamento) do material vegetal não 

aproveitável, estimou-se um valor total da ordem de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). 

5.6.8 Cronograma 

O cronograma de implantação deste programa é apresentado a seguir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Análise do Inventário Florestal

02 - Obtenção de Autorização para 

supressão da vegetação junto ao IAP

03 - Contratação de empresa 

especializada para realização da 

atividade

04 - Integração com as equipes de 

resgate de fauna e flora para 

delineamento do protocolo de atividades

05 - Execução da Supressão somente as 

áreas necessárias

06 - Destinação das toras, lenha e 

residuo vegetal oriundo da supressão

ANO 4 ANO 5
ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESMATAMENTO DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

ANO 1 ANO 3ANO 2

Início das obras Início da geração
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5.7 PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA 

5.7.1 Considerações iniciais 

A Floresta Ombrófila Mista também chamada “Floresta-com-Araucárias” 

compreende as formações florestais que ocorrem em regiões de clima sazonal, com 

baixas temperaturas e ocorrência de geadas. Típica do Planalto Meridional, onde 

ocorre com maior frequência, cobria cerca de 40% do Estado do Paraná. Hoje, resta 

menos de 1% dessa formação florestal em estágio sucessional avançado 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 1998). 

Diante deste panorama, são de vital importância as iniciativas que 

contemplem a obtenção de amostras de sua flora, como é o caso do 

empreendimento em questão. 

5.7.2 Justificativa 

O presente programa justifica-se a medida que propõe medidas técnicas que 

possibilitem o colecionamento e salvamento parcial de alguns representantes da 

flora nas áreas de influência dos impactos gerados pela instalação da PCH Dois 

Saltos. Cabe lembrar que tais informações serão úteis e necessárias para o futuro 

manejo da vegetação, para o programa de recuperação de áreas degradadas, 

programa de reposição florestal e pesquisas relacionadas a esta formação. 

5.7.3 Objetivos 

Este programa tem como objetivo propor medidas técnicas que possibilitem 

o colecionamento e salvamento parcial de alguns representantes da flora nas áreas 

de influência dos impactos gerados pela instalação da PCH Dois Saltos. 

5.7.4 Descrição das atividades 

 

Obtenção dos exemplares 

Durante a supressão vegetacional para a implantação do empreendimento o 

resgate botânico se dará em duas fases, uma delas anterior à supressão da 

vegetação e a outra diretamente no local onde se procedeu ao desmate 

devidamente autorizado pelo órgão licenciador (Autorização Florestal, do Instituto 

Ambiental do Paraná). 
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Em ambas as situações, esse procedimento visa retirar da área a ser 

impactada o máximo possível de espécimes que se prestem ao aproveitamento 

científico (depósito em herbários oficiais), a reposição em áreas protegidas que 

salvaguardem sua sobrevivência no ambiente natural ou objeto de atividades 

didáticas.  

Todas as coletas serão realizadas manualmente, com o auxílio de tesouras 

de poda, quando necessário, procurando-se preservar a maior parte do exemplar de 

acordo com o grupo florístico, sua finalidade e destinação. Os critérios quanto a 

destinação dos espécimes resgatados basear-se-á nos procedimentos básicos 

botânicos, ou seja, presença de estruturas florais e/ou frutos, as quais serão 

destinadas ao colecionamento, e boa e saudável aparência, com todas as estruturas 

germinativas preservadas, no caso de manutenção de plantas vivas. 

Uma maior ênfase será dada durante a segunda etapa, àquelas espécies de 

hábito epifítico e também de árvores de grande porte, as quais contam com 

amostragens restritas em situações normais de coletas botânicas devido à 

ocorrência em estratos altos e, nesse sentido, de difícil acesso.  

 

Protocolo provisório de plantas para coleção 

Todos os espécimes que possuam estruturas reprodutivas aparentes e/ou 

funcionais colecionados serão transportados do local de coleta em sacos plásticos 

resistentes. Em seguida serão exsicatados provisoriamente em pastas de tamanho e 

forma padronizados, intercalando papelão e jornal, eventualmente com borrifamento 

de álcool etílico 70% para facilitar o processo de desidratação. Em seguida, serão 

devidamente acondicionados para secagem, a qual ocorrerá com auxílio de estufa, 

mantendo-se temperatura constante por intermédio de lâmpadas incandescentes 

(geralmente de 100 W). Para tanto, será adaptada uma infraestrutura dentro do 

canteiro de obras onde possivelmente será compartilhada com o Centro de Triagem 

que será utilizado para o resgate e salvamento científico de fauna. 

Cada prensa contará com todos dados necessários para o tombamento 

museológico, ou seja, nome dos coletores, localidade (incluindo-se coordenadas 

geográficas) e data de coleta, bem como eventuais informações complementares, 

quando pertinentes (p. ex. estimativa da altura onde o espécime se encontrava, 

substrato, dentre outros aspectos julgados in situ como relevantes). 
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Protocolo provisório para plantas vivas 

As plantas a serem mantidas vivas são todas aquelas que não apresentem 

estruturas reprodutivas (flores e/ou frutos) aparentes e que representem espécies de 

interesse do ponto de vista biogeográfico ou conservacionista, com destaque para 

Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae, Araliaceae, Piperaceae, Gesneriaceae, 

Heliconiaceae, Begoniaceae, Lilliaceae e Amarylidaceae. De acordo com 

orientações das entidades receptoras, será possível colher representantes de outras 

famílias, de acordo com a demanda e potencialidade de recuperação. 

Em todos os casos, as plantas serão recolhidas de modo integral, com todas 

ou parte de suas estruturas radiculares, permitindo o transplante em condições 

adequadas. Posteriormente serão alocados temporariamente em estufa de plantas 

vivas a ser criada junto ao mesmo Centro de Triagem, respeitando-se as condições 

ambientais semelhantes aos locais onde foram colhidas (sombreamento, umidade, 

etc.). 

 

Instituições receptoras 

Haja vista a quantidade de material a ser obtido em campo e visando 

distribuí-lo entre instituições interessadas, deve ser acordado junto aos curadores 

dos herbários quais espécimes em exsicatas serão enviados às instituições. 

Espécies com grande número de exemplares colecionados deverão ser 

permutados entre as instituições, havendo, assim, o fomento de ambas as coleções, 

obedecendo-se à legislação vigente e aos objetivos precípuos de todas as entidades 

envolvidas. 

 

Controle no número dos espécimes colecionados 

Toda coleta botânica necessita de um número de campo do respectivo 

coletor (alusivo ao colecionamento) e outro do museu depositário (referente ao 

registro final do espécime junto ao herbário). Como a quantidade esperada de 

material destinado ao salvamento científico deverá ser representativa caberá ao 

empreendedor manter um profissional integralmente alocado para esta função 

durante todo o período prévio e durante a supressão. 

A cada semana todo esse material, conservado nas pastas provisórias será 

encaminhado para a triagem, organização, remontagem, lançamento de numeração 

de campo e destinado ao tombamento definitivo. 
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Coleta de germoplasma 

Coleta de germoplasma são práticas com objetivo de se obter unidades 

físicas vivas que contenham a composição genética de um organismo, ou amostra 

populacional de determinada espécie com a possibilidade de reprodução, ou seja, a 

coleta de unidades físicas deve ser de forma palpável que represente a população 

ou espécie em questão. Sendo assim, o germoplasma pode ser coletado, 

manipulado e conservado na forma de sementes, mudas, estacas ou por meio de 

cultura de tecidos (variando entre espécies). 

Não há como indicar um procedimento único de coleta, pois varia de espécie 

para espécie as ações e procedimentos requeridos, por exemplo, as atividades 

coletoras em espécies florestais são diferentes se comparadas às espécies 

herbáceas. Entretanto, existe a possibilidade de agrupamento de espécies com 

características similares para coleta padronizada. 

O processo irá acontecer na época de produção do germoplasma a ser 

coletado, ou seja, será necessário estar no campo na época de plena frutificação da 

espécie. Além de questões intrínsecas a cada espécie, a região de ocorrência do 

germoplasma a ser coletado definirá uma série de questões logísticas. 

Resumidamente, para realização da coleta de germoplasma (incluindo 

sementes) são necessárias questões relacionadas à espécie-alvo (distribuição e 

fenologia), ao transporte e acesso às populações no campo, à quantidade  

necessária, aos equipamentos de coleta e principalmente obter instituições com 

interesse e infraestrutura para receber e armazenar o material. 

 

Beneficiamento de sementes 

Para uma excelente produção de mudas é extremamente necessário obter-

se sementes de alta qualidade tanto para plantios comercias ou para restauração de 

áreas degradadas e conservação dos recursos genéticos. Portanto, durante os 

processos de coleta (colheita, extração, secagem e beneficiamento) são necessários 

procedimentos cautelosos para não acarretar na perda de viabilidade da semente 

resultando na perda de recursos financeiros e genéticos. 

Na floresta nativa existe uma vasta gama de características fenotípicas entre 

as árvores de uma mesma espécie. Para o objetivo de revegetação ambiental os 

aspectos fitossanitários, vigor e produção de sementes são analisados, ou seja, 

devem ser utilizados aqueles indivíduos com melhores condições de produzir mudas 
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vigorosas. Pela variabilidade do genótipo e visto a dificuldade de coleta de árvores 

matrizes em florestas nativas, é importante colher sementes de várias árvores da 

mesma espécie. 

O número de matrizes irá depender do grupo ecológico coletado. Para as 

espécies de caráter pioneiro, recomenda-se para o uso em projetos de recuperação 

ambiental, colher somente em 3 ou 4 clareiras (populações), escolhendo ao acaso 3 

ou 4 matrizes por população, distanciadas, no mínimo, 100 m entre si para evitar 

parentesco. Tratando-se de espécies secundárias, sugere-se selecionar 1 ou 2 

populações e escolher entre 10 a 20 árvores matrizes ao acaso em cada população, 

também distanciadas, no mínimo, 100 m entre si para evitar parentesco. De 

qualquer forma, pelas características das formações florestais da área de estudo 

(secundárias e fragmentadas) este padrão de coleta pode ser modificado, 

dependendo dos ambientes encontrados. 

 

Época de coleta 

A época de coleta das sementes varia em função da espécie, do ano e de 

árvore para árvore. O processo deve ocorrer quando ocorre a maturação fisiológica 

do indivíduo, visto que nessa época elas apresentam maior porcentagem de 

germinação, maior vigor e maior potencial de armazenamento, portanto sendo 

necessário o monitoramento fenológico para determinar o momento que a semente 

atingiu a maturação fisiológica. A maturação pode ser identificada através da 

coloração dos frutos, densidade aparente da semente, exame do conteúdo das 

sementes, teor de água, entre outros. 

 

Coleta de sementes 

Os métodos de coleta variam desde os mais simples, como coleta de 

sementes ou frutos no chão aos mais avançados, tais como máquinas para sacudir 

árvores, utilização de equipamentos de montanhismo, etc. 

O método que resulta num menor custo com maior quantidade de sementes 

coletadas sem arriscar sua qualidade, segurança da equipe e futura produção de 

sementes é dito como mais eficiente. 
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 Coleta no chão 

Este método é utilizado no caso de espécies que produzem frutos grandes, 

pesados e indeiscentes, sementes e frutos anemocóricos, quando não for possível 

escalar a árvore e quando sementes ou frutos são frequentemente atacados pela 

fauna. 

 A coleta é realizada sem maiores dificuldades retirando os frutos do solo, ou 

retirando a lona de coleta estabelecida ao redor da matriz. A coleta é mais eficiente 

quando ocorre logo após a queda dos frutos, evitando o ataque da fauna e 

incidência de fungos.  

A queda pode ser induzida através de várias atividades como: sacudindo 

tronco e galhos de árvores de pequeno porte e em árvores mais altas sacudindo 

galhos com auxílio de ganchos, entre outros. 

 

Coleta direto na árvore 

Neste método, o coletor sobe na árvore e derruba os frutos com auxílio de 

ferramentas cortantes ou impactantes. Deve-se tomar cuidado para não destruir os 

frutos verdes ou quebrar galhos, pois isto prejudica a produção do ano seguinte. É 

importante lembrar que para ocorrer esse tipo de coleta com segurança, se faz 

necessário treinamento adequado de pessoal, além do uso de equipamentos 

apropriados de segurança. Os principais equipamentos empregados para subir na 

árvore são: esporas e cinturões, cordas, equipamentos para rapel e escalada e 

veículos equipados com escadas. Para derrubada dos frutos são utilizados podões 

com cabo extensível, tesouras de poda, serras de poda, foices, ganchos, etc. Este 

tipo de coleta é indicado para espécies que possuam sementes muito pequenas ou 

aladas, que são facilmente levadas pelo vento, longe da árvore matriz. 

 

Coleta em árvores abatidas 

Neste caso a coleta de sementes é realizada no chão, logo após o abate das 

árvores. Esse método poderá ser utilizado com resultado satisfatório, tendo em vista 

que haverá supressão total ou parcial de vegetação nos locais das obras. 

 

Equipe 

A supressão vegetacional para a instalação do empreendimento se dará por 

no máximo 2 frentes de trabalho, as quais são compostas por operários 
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responsáveis pela roçada da vegetação de sub-bosque, motosserristas e, por fim, 

maquinários pesados, atuando nessa ordem. Cada frente de trabalho será 

acompanhada por um biólogo (botânico) qualificado e conhecedor dos protocolos 

museológicos, tanto faunísticos quanto botânicos. 

Um biólogo estará recebendo o material de campo, para posteriormente 

realizar o protocolo e encaminhar para as instituições que receberão as exsicatas. 

5.7.5 Responsável pela implantação 

A implementação desse programa é de responsabilidade do empreendedor. 

5.7.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com os programas de desmatamento da 

área diretamente afetada, recuperação de áreas degradadas e reposição florestal. 

5.7.7 Previsão de custos 

O custo deste programa é de aproximadamente R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxx). Neste valor estão inclusos custos com materiais, equipamentos, 

RH e viagens por seis meses. 

5.7.8 Cronograma 

A área total a ser suprimida não deve superar os 6 hectares de floresta em 

vários estágios de sucessão. Estima-se que para a supressão desse montante, 

especialmente considerando-se as características orográficas (cânion do rio dos 

Patos) da área em estudo, o prazo é de 120 dias. 

As atividades de resgate e salvamento científico da flora se iniciarão 

concomitantemente ao deslocamento das equipes de desmatamento da empresa 

contratada para execução do serviço. 
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02 - Solicitação de coleta de material 

botânico ao órgão ambiental

03 - Vistoria preliminar das áreas a 
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04 - Coleta de sementes, frutos e 

plântulas

05 - Coleta de epífitas

06 - Coleta de material botânico
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supressão

08 - Transplante da vegetação
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5.8 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

5.8.1 Considerações iniciais 

À luz das possibilidades técnicas hoje desenvolvidas, além de minimizar 

impactos decorrentes de empreendimentos elétricos, é fundamental recuperar as 

áreas que outrora foram alteradas. Portanto, o Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas consiste no planejamento e posterior execução de ações de 

recuperação ambiental das áreas de apoio às obras da PCH Dois Saltos, tais como, 

canteiros de obra, jazidas e caixas de empréstimo, utilizadas para a obtenção de 

materiais de construção, e bota-foras, que deverão ter suas condições originais 

alteradas na fase de implantação da PCH. 

As áreas objeto deste programa, exploradas para retirada de materiais a 

serem utilizados na construção da PCH podem ser classificadas como jazidas, 

pedreiras, areiais ou caixas de empréstimo. As áreas designadas como 

empréstimos, compreendem as escavações de solo com características suficientes 

para atender às necessidades de terraplenagem e outras obras de engenharia e, 

como jazidas, a exploração de solos selecionados ou materiais mais nobres, 

adequados aos serviços de construção, tais como, solo, areia e rocha (pedreiras). 

As áreas utilizadas para a deposição de material inservível, proveniente de cortes de 

terraplenagem, abertura de túnel, cortes em rocha, materiais resultantes de 

destocamento e limpeza, além de outros, correspondem aos bota-foras. 

Denominam-se canteiros de obras ao conjunto de instalações: alojamento de 

pessoal, sítios de administração (escritório, almoxarifado, oficina), sítios industriais, 

pátio de estocagem, depósitos, acessos, dentre outros. 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas irá indicar os aspectos a 

serem observados na condução dos procedimentos voltados à recuperação 

ambiental das áreas alteradas. Assim, para cada local a ser recuperado, será 

elaborado um projeto ou plano específico, sendo que o conjunto de ações e dos 

planos comporá o Programa de Recuperação das Áreas Degradadas. 

5.8.2 Justificativa 

Mesmo a construção de uma pequena central hidrelétrica traz consigo uma 

série de problemas para o meio ambiente em todos os seus níveis, seja relacionado 

ao meio biótico, socioeconômico ou físico. A necessidade de exploração de áreas de 
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empréstimos de materiais de construção, a utilização de recursos naturais para 

agregado, são alguns exemplos de impactos que advêm com a implantação deste 

tipo de empreendimento. Para isso, em obras de engenharia, como é o caso da PCH 

Dois Saltos, é de fundamental importância a execução de atividades de recuperação 

de áreas degradadas. 

Os cuidados operacionais são necessários, procurando-se evitar ao máximo 

os impactos negativos envolvidos em diferentes atividades contempladas no Projeto 

de Engenharia, tais como obras de terraplanagem, obras de drenagem, execução de 

aterros, cortes e bota-foras, exploração de jazidas e caixas de empréstimo, 

instalação e operação de canteiros de obra, instalações industriais e equipamentos 

em geral, execução de desmatamento e limpeza de terrenos, construção e operação 

de caminhos de serviço, que promovem efeitos localizados e que podem atingir 

cursos d’água através do carreamento de materiais inertes (solo e rocha) para o 

interior dos mesmos. 

5.8.3 Objetivos 

Este programa se destina a identificar dentro da área de influência da obra, 

os locais a serem recuperados, bem como definir a melhor forma de atuação para 

restabelecer estes ambientes.  

Cabe ressaltar que este Programa também indica ações operacionais 

preventivas e corretivas destinadas a promover o controle dos processos erosivos 

decorrentes da obra e evitar problemas de instabilidade de encostas e maciços, 

enfocando, principalmente, taludes de cortes e aterros, áreas de exploração de 

materiais de construção e depósitos controlados de resíduos inertes classe II-B 

(bota-foras), áreas de canteiros de obras e de caminhos de serviço, dentre outras, 

que no caso de inexistência de um manejo adequado do solo ou de 

subdimensionamento da drenagem, podem acarretar riscos à integridade das 

estruturas e também alterações na qualidade das águas dos corpos hídricos 

presentes na região do empreendimento. 

5.8.4 Descrição das atividades 

Procedimentos Institucionais e Ambientais 

O Programa em questão tem como objetivo elaborar planos exequíveis para 

o correto controle e recuperação das áreas a serem exploradas para implantação da 
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PCH Dois Saltos. Estes planos devem ser submetidos e aprovados pelos órgãos 

ambientais estaduais e/ou federais. 

Recomenda-se atenção especial na localização e efetiva exploração das 

áreas de apoio, sendo observadas as interferências com as áreas de preservação 

permanente, com unidades de conservação e formações vegetais remanescentes 

em bom estado de conservação no vale do rio dos Patos. 

Todas as áreas utilizadas devem apresentar programas de encerramento 

das atividades, apresentando a recuperação vegetal com espécies nativas e a 

recomposição física mais próxima à realidade local. 

Para as áreas de apoio adicionais ou para a seleção de outras áreas não 

contempladas no Projeto de Engenharia original e, portanto, não incluídas no 

licenciamento expedido pelo IAP, deverão ser obtidas pelo empreiteiro: 

 Autorizações específicas, junto ao IAP, para a supressão vegetal ou a 

comprovação da ausência de cobertura vegetal; 

 Autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 

para a pesquisa e resgate de sítios arqueológicos, eventualmente 

confirmados, em conformidade com a Portaria SPHAN 07/88 e a Resolução 

CONAMA 001/86. 

Deve ser apresentada ao órgão ambiental competente a justificativa da 

seleção da área adicional a ser utilizada. 

 

Elaboração dos Planos/Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas 

As medidas a serem implementadas neste programa devem ser 

particularizadas para cada caso, guardando consonância com a situação de cada 

área degradada existente e devendo ser aplicadas na ordem sugerida, sem 

defasagem prolongada entre elas, o que poderia provocar intensificação dos 

processos erosivos. Cada um dos planos/projetos de recuperação ambiental deverá 

obedecer à normatização vigente, contendo os principais aspectos a seguir 

relacionados: 

 Levantamento topográfico – planialtimétrico da área a ser utilizada, em escala 

1:1.000 ou, eventualmente outra, quando mais adequada; 

 Terraplenagem complementar (regularização da área): desenho esquemático 

e/ou planta em escala compatível, contendo a configuração final da área; 
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 Estudos de estabilidade geotécnica: avaliação das condições de suporte das 

fundações (no caso de bota-foras) e de estabilidade dos taludes preconizados 

para os empréstimos e bota-foras, quando necessário. Caso seja previsto um 

uso sequencial para as áreas utilizadas como bota-foras, devem ser 

estabelecidos critérios para compactação desses aterros; 

 Projeto de drenagem para escoamento superficial das águas pluviais, 

contemplando: descrição das operações visando o restabelecimento dos 

escoamentos pluvial e fluvial perturbados pela atividade. O plano de utilização 

deve indicar a inclinação da área, com vistas à definição do sistema de 

drenagem superficial; indicação dos dispositivos previstos para captação, 

disciplinamento e condução das águas de escoamento superficial. Os 

dispositivos das drenagens superficiais devem ser dimensionados quanto à 

capacidade de escoamento (vazão), indicando-se o sentido de escoamento e 

o grau de inclinação. No projeto devem ser indicados os locais de escadas 

d’água (quando necessário), e as medidas necessárias para garantir a 

integridade do terreno, nas saídas d’água; 

 Recomposição vegetal: identificar e quantificar as espécies vegetais a serem 

utilizadas para a recomposição da paisagem;  

 Quantidade de serviço e cronograma executivo: cronograma de execução dos 

trabalhos; 

 Descrição da sistemática de acompanhamento e monitoramento a ser 

implementada durante a utilização das áreas de apoio e execução dos 

serviços. 

 

Execução dos Serviços de Recuperação Ambiental 

Uma eficiente recuperação ambiental passa, necessariamente, pela limpeza 

da área e pelo planejamento adequado dos sistemas de drenagem, associados à 

correta proteção das áreas utilizadas para apoio e exploração contra processos 

erosivos diversos, assim como por uma eficiente campanha e monitoramento de 

recobertura vegetal das áreas degradadas. As ações previstas durante a execução 

das obras e serviços de recuperação ambiental são detalhadas a seguir: 
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Limpeza da Área 

Ao término das obras, antes da retirada dos equipamentos, deverá ocorrer a 

desmobilização completa dos canteiros, por meio da demolição e remoção dos 

prédios e instalações usados durante a construção. Os resíduos resultantes deverão 

ser retirados e dispostos adequadamente e os materiais recicláveis deverão ser 

destinados a reciclagem. 

As áreas utilizadas para estoque de agregados ou de usinas deverão ser 

totalmente limpas. Os tanques, tambores e outros materiais tornados inservíveis 

deverão ser recolhidos, armazenados e em seguida dispostos em locais adequados, 

conforme sua classificação, para posterior destinação final. 

Tanto a área do canteiro de obras como o seu entorno, principalmente 

talvegues e acessos, deverão ser limpos e livres de entulho das obras (sobras de 

materiais, restos de vegetação, latas, tambores, etc). 

 

Readequação das Áreas Alteradas 

Consiste nas atividades a serem desenvolvidas quando da desmobilização 

de áreas de canteiros de obras, jazidas, caixas de empréstimo e bota-foras, além de 

áreas de instalações industriais, caminhos de serviço, etc. O preparo definitivo 

dessas áreas deverá ser realizado através das seguintes atividades: 

 Remoção de todos os prédios, pisos e bases de concreto; 

 Vedação satisfatória ou enchimento de fossas e sumidouros; 

 Remoção de cercas; 

 Preparo do substrato através da correção físico-química (pH); 

 Erradicação de áreas propícias ao acúmulo de águas pluviais; 

 Remoção de quaisquer barramentos ou obstáculos decorrentes das obras; 

 Desobstrução da rede de drenagem natural; 

 Implantação de um sistema de drenagem superficial; 

 Remoção de bueiros provisórios. 

As terras de baixa capacidade de produção (baixo nível de resiliência) a 

serem recuperadas e que são naturalmente muito suscetíveis à erosão, deverão ser 

recobertas com vegetação nativa, de preferência com gramíneas, capaz de exercer 

o controle dos processos erosivos e de recuperar o aspecto cênico dessas áreas. 
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Adequação Física do Terreno 

Com objetivo de preparar o terreno para receber o plantio das espécies 

previamente selecionadas, o executor do empreendimento deverá promover uma 

adequação geométrica dos taludes, colocando-os em uma inclinação favorável, 

assim como implementar redes de drenagens provisórias ou definitivas, quando 

necessárias, impedindo assim o aparecimento de focos de erosão. 

 

Recomposição da Camada de Solo Orgânico 

Consiste no recobrimento das superfícies dos terrenos a serem revegetadas 

com a camada de solo orgânico, previamente removida e armazenada. Esta camada 

de solo constitui-se em fator preponderante para o pleno desenvolvimento da 

cobertura vegetal introduzida nas áreas alteradas. Estas áreas são representadas, 

basicamente, pelos terrenos terraplenados (empréstimos), pelas áreas de bota-foras 

e pelos taludes de aterros que receberão cobertura vegetal. Recomenda-se que este 

solo seja espalhado numa camada de espessura média em torno de 50 cm. 

 

Instalação ou Adaptação de Rede de Drenagem nas Áreas Alteradas 

Consiste na verificação do grau de alteração da drenagem local promovida 

pelo processo construtivo e, se for o caso, na implantação de rede de drenagem 

para contenção de processos erosivos, considerando-se as características de cada 

área a reabilitar.  

 

Análise do Solo 

Deverão ser realizadas amostragens de solo (análises físico–químicas) para 

uma eventual correção do solo, em nível de pH ou nutrientes, proporcionando uma 

garantia quanto ao favorável desenvolvimento da vegetação. 

 

Preparação do Solo 

Deverão ocorrer práticas de caráter mecânico, usadas através de estruturas 

artificiais, mediante a disposição adequada das porções de terra, com a finalidade 

de melhor incorporação de nutrientes e corretivos. No caso de solos muito 

compactados, a descompactação deverá ser realizada através do uso de 

subsoladores, criando sulcos de no mínimo 0,50 m de profundidade. Já em solos 

encharcados, este dependerá do grau de empoçamento e disponibilidade da água.  
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Realizar a capina e/ou roçagem para melhor determinação dos pontos 

demarcados. A partir deste, delimitar pontos das covas, abrindo-as conforme 

recomendação das espécies que serão usadas no processo. 

 

Seleção de espécies para Revegetação 

As espécies que comporão o Programa de Recuperação de áreas 

Degradadas deverão ser nativas da região (Floresta Ombrófila Mista – Floresta com 

Araucárias) e praticar-se-á o povoamento do tipo misto, utilizando espécies 

pioneiras, secundárias iniciais e tardias, além de algumas climácicas. Porém, 

durante a disposição das mudas em campo será dada preferência às espécies 

pioneiras, que darão condições para o desenvolvimento de espécies mais exigentes 

quanto a solo e incidência de luz. As espécies climácicas (mais exigentes), serão 

plantadas em locais estratégicos. 

Para o cumprimento deste programa, deverá ser adotado o plantio com 

espaçamento 3 X 2 m, podendo haver variação conforme as características do local 

e topografia. 

As características biológicas, químicas e físicas das plantas deverão ser 

consideradas, correlacionadas à taxa de crescimento, compatibilidade com outras 

espécies, tipo de clima local, assim como forma final das espécies a serem 

selecionadas e introduzidas ou replantadas nas áreas alteradas. A seleção de 

espécies deverá ser orientada para sua autossustentação, levando-se em conta, 

também, a relação da espécie selecionada com a fauna local (frutíferas). As 

características de maior importância para as espécies vegetais a serem escolhidas 

são a seguir relacionadas. 

 Rusticidade; 

 Rápido desenvolvimento; 

 Fácil propagação; 

 Pouca exigência quanto a condições do solo; 

 Fácil integração na paisagem; 

 Fator de produção de alimento para a fauna. 

Além das plantas arbóreas, serão plantadas, conforme a necessidade 

algumas espécies arbustivas e herbáceas por possuírem características ideais para 

uma sustentação do equilíbrio físico do solo. A vegetação herbácea protege 
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essencialmente contra a erosão superficial, ravinamento, dissecação, alteração da 

superfície, agrega as camadas superficiais numa espessura variável e se implanta 

rapidamente. Já a vegetação arbustiva e arbórea, com raízes mais fortes e 

estruturadas, permite a coesão das camadas de solo em profundidade e facilita a 

percolação da água, alimentando o lençol freático. 

 

Obtenção das mudas 

A obtenção das mudas será realizada em viveiros existentes na região da 

obra, uma vez verificada a capacidade de atendimento à demanda. Um dos viveiros 

indicados é o do Horto das Cabreúvas, localizado na Usina Governador Ney Braga, 

em Reserva do Iguaçu. Este viveiro produz as espécies nativas desejadas, com 

mudas de maior porte, facilitando o pegamento. 

 

Preparo das Covas e Plantio 

Nesta fase, englobam-se atividades tanto de adubação como de plantio de 

espécies pré-selecionadas. Determinado pelas características da região do 

empreendimento, o revestimento com gramíneas será efetuado nos taludes de 

cortes. 

Para espécies arbustivas ou arbóreas, o plantio das mudas será feito 

diretamente nas covas. Estas covas serão previamente abertas, nas quais deverão 

ser efetuadas adubações segundo as características e resultados das análises do 

solo. Também deverá ser depositado hidrogel para manter a cova úmida por mais 

tempo em períodos de estiagem. As seguintes características devem ser 

observadas: 

 As covas para plantio de mudas de espécies arbóreas deverão ter as 

dimensões de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, com espaçamento de 3 m x 2 m 

para áreas planas e de 2 m x 2 m nas banquetas de cortes e bermas de 

aterro (plantio em linha); 

 As covas para o plantio de mudas de espécies arbustivas deverão ter as 

dimensões de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m, espaçadas de 2 m x 3 m, orientadas 

segundo a natureza do plantio, se de recuperação, paisagístico ou ambos. 

O espaçamento entre mudas adotado para a formação dos maciços será de 

3 m x 2 m. Nos casos em que seja utilizado adensamento, a densidade de plantio 
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será variável, de acordo com o estágio de desenvolvimento em que se encontrar 

formação vegetal a ser enriquecida (se for o caso). 

Para todas as áreas de plantio, o solo orgânico (superficial), proveniente da 

abertura das covas, será separado daquele mais profundo e reservado para 

posterior e integral aproveitamento na fixação das mudas. Antes do plantio, o solo 

será corrigido mediante aplicação de calcário dolomítico e fertilizado com adubo, de 

acordo com a recomendação após análise do solo. 

 

Replantios 

Caso ocorra a morte de mais de 10% das mudas plantadas devido a fatores 

diversos (geada, competição com gramíneas, formigas, etc..), durante a primeira 

manutenção silvicultural da área, a muda deverá ser replantada, exigindo, porém, 

uma maior atenção nas recomendações das espécies e do manejo das plantas. 

 

Cercamento e sinalização das áreas em recuperação 

Todas as áreas que tiverem possibilidade de acesso de pessoas e 

principalmente de criação (boi, ovelha, galinha, etc...) deverão estar cercadas para 

proteção do plantio. De preferência com fio liso, facilitando a passagem de animais 

silvestres. Além disto, todos os plantios deverão ter placa indicativa de área em 

recuperação e quando possível, deverão ter informações como o tamanho da área, 

número de mudas e data de plantio. 

 

Revegetação com Herbáceas 

Será realizado através do enleivamento ou plantio de gramas em placas. 

Consiste no plantio direto, em placas, nos taludes de aterros previamente 

preparados, bem como nas áreas destinadas à reconformação paisagística. Estas 

são transportadas e fixadas ao substrato, empregando placas enraizadas com 

espessura entre 7 e 10 cm. As placas, de dimensões variáveis (em média 0,20 m x 

0,20m) são plantadas normalmente por processo manual. Caso seja em dias de 

predomínio de seca, será necessário o uso de uma irrigação específica, aspersão, 

propiciando à superfície maior teor de umidade necessária ao desenvolvimento das 

plantas. 

Caso a técnica de placas e leiras não seja viável será utilizada a técnica de 

hidrossemeadura para revegetação com herbáceas. A hidrossemeadura é a 
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implantação de vegetação herbácea através do lançamento de uma emulsão, 

contendo sementes em mistura com adubos minerais, massa orgânica e adesivos, 

utilizando a água como veículo. Sendo muito importante a escolha correta das 

espécies com potencial favorável ao desenvolvimento e adaptadas às condições 

locais (mistura de gramíneas e leguminosas). 

 

Manutenção dos Plantios – Tratos Silviculturais 

Abrange, basicamente, a capina (coroamento) no entorno das mudas 

plantadas, o combate sistemático a pragas e doenças (formiga, fungos e outros), e o 

replantio de mudas mortas. As áreas plantadas deverão ser monitoradas com o 

objetivo de prevenir possível competição de espécies invasoras com as mudas de 

plantio. 

 

Etapas de Execução e Acompanhamento 

As etapas de execução deste programa deverão ser iniciadas ao final do uso 

definitivo de cada área e local com intervenção. Sendo assim, para cada segmento, 

a conclusão das obras corresponde, igualmente, ao início dos serviços de 

recuperação de áreas degradadas. 

O monitoramento será desenvolvido por um período mínimo de três anos 

após o primeiro plantio, com atividades de manutenção bimensais no primeiro ano e 

trimestrais nos demais. 

5.8.5 Responsável pela implantação 

A implantação do Programa é de responsabilidade do empreendedor, que 

deve por sua vez verificar as questões de engenharia com a empresa contratada. O 

acompanhamento e avaliação serão desenvolvidos por empresa contratada. 

5.8.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com os programas de recuperação de 

solos e controle erosivos e de resgate de flora. 

5.8.7 Previsão de custos 

Devido às características técnicas da obra não estarem ainda devidamente 

consolidadas, com a quantidade de locais e os tamanhos das áreas afetadas, há 

dificuldade de definir a técnica mais apropriada para recuperação de cada local, 
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como: bota-fora, bota-espera, taludes, áreas de empréstimo, acessos, paisagismo, 

entre outros. Desta forma os valores irão variar conforme cada técnica empregada 

em cada local. Portanto, nesta etapa de projeto não se pode prever um valor para 

execução deste programa. 

5.8.8 Cronograma 

As atividades que definem a execução deste programa podem ser 

visualizadas no cronograma a seguir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Detalhamento das especificações do 

PRAD.

02 - Avaliação do PRAD elaborado pela 

empresa construtora da obra.

03 - Execução das atividades de 

recuperação.

04 - Fiscalização.

ANO 4 ANO 5
ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ANO 1 ANO 3ANO 2

Início das obras Início da geração
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5.9 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS 

INVASORAS 

5.9.1 Considerações iniciais 

De acordo com Ziller (2000), espécies invasoras são aquelas que, uma vez 

introduzidas a partir de outros ambientes, se adaptam e passam a reproduzir-se a 

ponto de ocupar o espaço de espécies nativas e gerar alterações nos processos 

ecológicos naturais, tendendo a tornarem-se dominantes após um período de 

adaptação. 

5.9.2 Justificativa 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2013), espécies exóticas 

invasoras são reconhecidas, atualmente, como uma das maiores ameaças 

biológicas ao meio ambiente, com enormes prejuízos à economia, à biodiversidade e 

aos ecossistemas naturais, além dos riscos à saúde humana. São consideradas a 

segunda maior causa de perda de biodiversidade, após as alterações de habitats. 

Portanto, ações de erradicação e controle destas espécies dentro da área do 

empreendimento irão impedir que a mesma se torne um centro de dispersão destas 

espécies, colaborando para a conservação da biodiversidade local. 

5.9.3 Objetivos 

Este programa tem como objetivo combater o desenvolvimento de espécies 

exóticas invasoras visando erradicar suas populações, ou ao menos mantê-las em 

níveis controláveis, facilitando o pleno desenvolvimento das espécies nativas, dentro 

da área diretamente afetada (ADA) pela PCH Dois Saltos. 

5.9.4 Descrição das atividades 

Para implementação deste Programa deverá ser realizado inicialmente o 

diagnóstico das espécies existentes dentro da área de influência direta do 

empreendimento, verificando quais seriam as espécies de maior impacto ao meio.  

Este diagnóstico deve apontar o grau de infestação por espécie, sua localização em 

mapa de escala adequada e um apontamento das estratégias de combate e 

erradicação a cada uma delas. 

Devido à proximidade a áreas de silvicultura, o Pinus é uma destas 

espécies, pois coloniza através da dispersão anemocórica de suas sementes, áreas 
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naturais e agrícolas. A uva do Japão, a nêspera e o alfeneiro também são espécies 

exóticas com ocorrência para a região, mas que são dispersas através de frugivoria 

(aves e mamíferos). 

Controle de Espécies Invasoras 

A seguir serão descritos os processos de controle de espécies exóticas com 

maiores detalhes. 

 Limoeiro (Citrus limonia) 

Deve ter seus indivíduos retirados das comunidades vegetais nativas. Após 

o corte das árvores, deve-se efetuar o monitoramento periódico para desbrotas e 

para arranquio de plantas jovens.  

 Pinus (Pinus elliottii) 

Assim como no caso do limoeiro, todos os indivíduos de Pinus também 

deverão ser cortados e retirados, devendo ser realizado após o controle, o 

monitoramento periódico a fim de evitar novos focos de invasão. 

 Uva-do-japão (Hovenia dulcis) 

Todos os indivíduos de uva-do-japão que forem encontrados dentro da área 

de influência do empreendimento deverão ser cortados ou arrancados, de acordo 

com as recomendações para a erradicação e o controle de plantas exóticas 

invasoras. 

A uva-do-japão tem como característica apresentar intenso rebrotamento 

após o corte. Deste modo, faz-se necessária a marcação do local onde os tocos 

permaneceram, de maneira a viabilizar seu monitoramento contínuo e periódico, 

procedendo desbrotas sucessivas, até que a planta morra por exaustão. Para uma 

maior efetividade e rapidez de erradicação desta espécie, é recomendado o controle 

químico, considerando que o controle mecânico através das desbrotas sucessivas 

pode levar muito tempo e muitas vezes não apresentar resultados satisfatórios. 

De acordo com Instituto Hórus (2008), para o controle químico da uva-do-

japão as árvores devem ser cortadas rente ao solo (toco com no máximo 10 cm) 

com foice, facão ou motosserra (dependendo do tamanho das plantas). 

Imediatamente após o corte deve-se aplicar o herbicida Imazapyr, com 2% de 

concentração diluído em água, em toda a região do câmbio. A utilização de um 

corante junto ao herbicida é fundamental para evitar aplicação excessiva e impacto 

ambiental paralelo. Recomenda-se a utilização de um pulverizador manual para 

aplicação do herbicida. É obrigatório o treinamento dos funcionários para executar 
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tal atividade, e o acompanhamento de técnico experiente nas primeiras fases de 

ação. Além do corte de indivíduos grandes, deverá ser realizada a erradicação 

sistemática dos indivíduos juvenis, arrancando-os com raiz. As áreas onde se 

realizarem procedimentos de controle e erradicação deverão ser periodicamente 

monitoradas efetuando-se sempre a retirada de novos indivíduos que porventura 

apareçam e no caso de locais onde a retirada das árvores invasoras ocasionou a 

abertura de uma clareira, pela desocupação do espaço, deverão ser realizados 

plantios de restauração florestal. 

 Nêspera (Eriobotrya japonica) 

Esta espécie não é tão agressiva quanto as anteriores, mas também tende a 

invadir e ocupar espaço de espécies nativas. Por este motivo todos os exemplares 

desta espécie encontrados dentro da área do empreendimento deverão ser cortados 

ou arrancados. Para tal, devem ser seguidas as recomendações para a erradicação 

e o controle de plantas exóticas invasoras. 

 Eucalyptus spp. 

Deve ter seus indivíduos erradicados das áreas naturais para evitar invasões 

e competição com as plantas nativas. Por ser uma espécie que rebrota, o 

monitoramento e corte contínuo das rebrotas é fundamental. Existe ainda a 

possibilidade do controle químico após o corte da árvore, que precisa ser realizado 

no momento do corte. As árvores devem ser cortadas rente ao chão. É necessária a 

aplicação direta de herbicida nos tocos para evitar a geração de rebrotas. Se ainda 

assim houver rebrotamento, as rebrotas devem ser eliminadas quando atingirem 15 

a 30 cm de altura através de pulverização nas folhas. A aplicação deve ser realizada 

com pulverizador de bom desempenho e precisão, sem vazamentos, e em dias sem 

vento para evitar impactos paralelos sobre outras espécies, solo ou água. O 

tratamento precisa ser repetido sempre que as rebrotas atingirem a altura indicada. 

Trabalhos previamente realizados, sugerem uma tendência de eliminação das 

plantas com quatro aplicações sucessivas nas rebrotas (TNC, 2009). 

 Acácia-mimosa (Acacia podalyriifolia) 

Deve ter seus indivíduos erradicados das áreas naturais para evitar invasões 

e competição com as demais plantas nativas. Segundo o Instituto Hórus (2010), o 

controle químico também pode ser empregado, devendo ser feito imediatamente 

após o corte da planta com a aplicação de herbicida sistêmico no toco. 
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 Amoreira-preta (Morus nigra) 

Deve ser erradicada por possuir potencial invasor, podendo vir a se instalar 

na área da PCH Dois Saltos. 

 Beijinho (Impatiens walleriana) 

Utilizado algumas vezes como paisagismo esta espécie tem agressivo hábito 

invasor. Deveria ser, portanto, erradicada dá área de influência do empreendimento. 

 Lírio-do-brejo (Hedychium coronarium) 

Espécie normalmente encontrada nas proximidades de corpos hídricos, de 

rápida colonização e agressivo hábito invasor. Apresenta um controle mecânico 

extremamente difícil, devido à reprodução vegetativa da espécie (INSTITUTO 

HÓRUS, 2010). Em caso de controle mecânico, a planta deverá ser cuidadosamente 

arrancada juntamente com todo o seu rizoma. Após desenterrados, os rizomas 

deverão ser espalhados em uma lona plástica para que sequem durante alguns dias 

ao sol, pois rebrotam com grande facilidade. Após secos, estes deverão ser 

queimados, para evitar qualquer possível rebrota dos mesmos. A queima deve ser 

realizada em área sem perigo de propagação, que não ofereça risco e sob a 

supervisão constante de um trabalhador. Segundo o Instituto Hórus (2010), existe 

ainda, a alternativa do controle químico. Neste caso, deverá ser aplicado após o 

corte, o produto Imazapyr a 1,5 - 2% combinado ao Roundup a 3% mais água e 

corante. A utilização de um corante junto à solução combinada de herbicidas é 

fundamental para evitar a aplicação excessiva e o impacto ambiental paralelo. O 

controle químico é indicado quando a área invadida é muito grande, tornando o 

controle mecânico inviável. Mas sempre que possível deve se tentar em primeira 

instância o controle mecânico. 

 Recomendações para a erradicação e o controle de plantas exóticas invasoras 

 o corte ou arranquio deverá ser realizado procurando-se causar o menor 

impacto possível à vegetação nativa; 

 o monitoramento de controle desta espécie deverá ser permanente, tendo em 

vista ser difícil sua erradicação; 

 Outras espécies exóticas com potencial invasor, detectadas durante 

atividades de manejo no interior dos remanescentes naturais ou em áreas de 

recuperação, também deverão ser erradicadas; 

 É necessária licença do órgão ambiental estadual para corte de árvores em 

propriedades rurais, mesmo se tratando de espécies exóticas invasoras; 



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

EMPREENDIMENTO DOIS SALTOS 

 

 89 

 É necessária a anuência do proprietário para retirada e destinação das 

árvores a serem suprimidas; 

 Deve ser realizado um treinamento dos funcionários para reconhecimento das 

espécies; 

 Deve ser realizado treinamento para uso da motosserra e corte de árvores; 

 Deve ser realizado treinamento para manuseio e aplicação de herbicida; 

 Uso obrigatório de EPIs em todas as atividades relacionadas; 

 É obrigatório o acompanhamento de técnico responsável, nas primeiras fases 

de procedimentos; 

 O corte deverá ser realizado procurando-se causar o menor impacto possível 

à vegetação nativa; 

 No caso de a espécie apresentar rebrota após o corte, faz-se necessária a 

marcação do local onde os tocos permaneceram, de maneira a viabilizar seu 

monitoramento contínuo e periódico, procedendo desbrotas sucessivas, até 

que a planta morra por exaustão;  

 Além do corte de indivíduos grandes, deverá ser realizada a erradicação 

sistemática dos indivíduos juvenis, arrancando-os com raiz; 

 No caso de locais onde a retirada das árvores invasoras ocasionou a abertura 

de uma clareira, pela desocupação do espaço, deverão ser realizados 

plantios de restauração florestal. 

Controle de Espécies Animais Exóticas Invasoras 

Duas espécies de mamíferos presentes na área de influência do 

empreendimento são exóticas e invasoras trazendo problemas a espécies nativas 

concorrentes. Tanto a lebre-européia (Lepus europaeus) e o javali (Sus scrofa) não 

possuem  nenhuma técnica 100% eficiente para seu controle.  

A lebre-européia (Lepus europaeus), segundo Reis et al. (2005), é originária 

da Europa e parte da Ásia. Foi introduzida na América do Sul, levada para a 

Argentina no final do século retrasado e em meados do século passado foi 

introduzida no Brasil. Facilmente se adaptam a diferentes habitats, inclusive áreas 

cultivadas, trazendo prejuízos aos agricultores. No Paraná, a lebre vem ampliando 

seus limites geográficos, facilitados pela expansão agrícola, que substitui áreas de 

floresta por campos cultivados ou pastagens, ambientes propícios à espécie. Dentre 

alguns dos locais onde ocorre podem ser citados: Pontal do Paraná, Cascavel, 
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Castro, Curitiba, Ponta Grossa, Paranavaí, São Mateus do Sul e Toledo (REDE 

PRÓ-FAUNA, 2008). 

O javali (Sus scrofa) é considerado pela União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN) como uma das 100 piores espécies exóticas 

invasoras, causando danos em culturas agrícolas, ataques a animais de criação, 

transmissão de doenças (incluindo raiva, leptospirose e febre aftosa), dispersão de 

plantas daninhas e alteração nos processos ecológicos pela forma de forrageio, 

sobretudo de regeneração natural (MOURA-BRITTO et al., 2009). Além disso, há 

grandes possibilidades de competição com pecarídeos nativos como o cateto 

(Pecari tajacu) e o queixada (Tayassu pecari). 

O primeiro relato da introdução do javali no Paraná data da década de 1960 

no município de Palmeira (MOURA-BRITTO & PATROCINIO, 2006), quando a 

soltura ou fuga de um grupo provocou a sua dispersão e estabelecimento nos 

municípios de Campo Largo e Ponta Grossa. 

Atualmente em várias partes do mundo onde o javali ocorre em decorrência 

de processos de introdução, são desenvolvidas práticas na tentativa do seu controle, 

no entanto nenhuma prática mostrou-se capaz de resolver totalmente esta 

problemática. O abate parece ser a melhor ferramenta, mas as dificuldades 

inerentes a essa atividade não permitem a sua efetividade (dificuldade na realização 

de saídas de caça, pouco sucesso de captura – quando da utilização de bretes – e 

posteriormente a necessidade de local e técnicas apropriadas de abate, dentre 

outros). Por esta razão no ano de 2009, o Instituto Ambiental do Paraná divulgou o 

Plano de Controle de Espécies Exóticas Invasoras no Paraná (IAP, 2009). No que 

diz respeito ao javali e a lebre, o referido plano tem como objetivo controlar e 

erradicar as espécies no Estado do Paraná, visando assegurar a manutenção das 

populações silvestres existentes e preservar os seus habitats (MOURA-BRITTO et 

al., 2009). 

Dentre as ações propostas em caráter de urgência estão, segundo o referido 

plano de controle:  

 Obtenção de conhecimento sobre as estratégias de controle de populações 

da lebre e do javali; 

 Normatização das atividades de controle; 

 Elaboração de um plano de fiscalização para garantir que nenhuma outra 

espécie nativa seja atingida; 
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 Orientação aos proprietários rurais sobre as formas preventivas de evitar o 

ataque dos javalis e lebres aos cultivos. 

5.9.5 Responsável pela implantação 

A implantação do Programa é de responsabilidade do empreendedor, que 

deve por sua vez verificar as questões legais para o uso de herbicida, manejo de 

motosserra, supressão de vegetação e captura de fauna. O principal parceiro é o 

IAP que realiza programas relacionados para este fim e o Instituto Hórus é 

referência no conhecimento sobre as técnicas de manejo e combate a estas 

espécies. 

5.9.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com os de monitoramento e conservação 

de fauna, recuperação de áreas degradadas, resgate de flora e desmatamento da 

área diretamente afetada. 

5.9.7 Previsão de custos 

Os custos deste programa estão relacionados inicialmente com a 

contratação de empresa para realização do estudo (diagnóstico) e plano de ação 

para as espécies existentes. A partir deste estudo será possível mensurar os gastos 

com insumos, profissionais necessários, equipamentos e treinamento para 

realização da atividade. Contudo, é possível afirmar que este programa será 

realizado por profissional responsável pela questão ambiental do empreendimento 

por toda a operação, tendo em vista o monitoramento constante da presença destas 

espécies na área da pequena central hidrelétrica. 

5.9.8 Cronograma 

As atividades que definem a execução deste programa podem ser 

visualizadas no cronograma a seguir, devendo o monitoramento ser permanente. 
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01 - Elaboração de Diagnóstico para 

verificação das espécies exóticas que 

ocorrem na área de influência da PCH 

Dois Saltos

02 - Elaboração de Plano de Controle e 

Erradicação das espécies das espécies 

levantadas

03 - Execução do Plano de Controle e 

Erradicação

04 - Elaboração de Protocolo para   

monitoramento e atividades de combate 

as espécies exóticas

05 - Monitoramento 

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS

ANO 1 ANO 3ANO 2 ANO 4 ANO 5
ATIVIDADES

Início das obras Início da geração
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5.10 PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL 

5.10.1 Considerações iniciais 

A reposição florestal deve ser cumprida por todo consumidor que explore, 

utilize, transforme ou consuma matéria-prima florestal, conforme a Instrução 

Normativa do Ministério do Meio Ambiente nº 1, de 05 de setembro de 1996, capítulo 

1, sessão I, Artigo 1º, parágrafo único, ou que detenha autorização para supressão 

da cobertura vegetal natural, Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente 

nº 06, de 15 de dezembro de 2006, capítulo 1, sessão II, Artigo 3º, parágrafo único. 

No Paraná a reposição florestal obrigatória é regulamentada pelo Decreto n.º 1940 

de 1996. 

A reposição florestal deve ser efetuada na Unidade da Federação de origem 

da matéria-prima florestal consumida, mediante o plantio de espécies florestais, 

preferencialmente nativas, conduzido com técnicas silviculturais que venham a 

assegurar uma produção que seja, no mínimo, igual à área desmatada necessária à 

atividade desenvolvida. 

5.10.2 Justificativa 

O programa visa, em virtude da ausência ou baixa frequência de vegetação 

nativa existente na área de influência da PCH Dois Saltos, desenvolver um conjunto 

de ações de reposição da área suprimida mediante plantio de espécies florestais 

adequadas a região, conforme solicitado na autorização florestal expedida pelo 

órgão ambiental. 

5.10.3 Objetivos 

O objetivo do programa é repor o total equivalente ao volume de madeira 

retirada para a instalação do empreendimento, conforme preconiza a legislação 

ambiental vigente. 

Os objetivos específicos do programa abrangem: 

 Identificação das áreas de fragilidade ambiental, que estarão sujeitas às 

ações de recuperação; 

 Plantio de mudas de espécies de acordo com a vegetação local. 
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5.10.4 Descrição das atividades 

Para a execução do plantio de efeitos de reposição florestal deverá ser 

estipulado quantitativo de mudas empregadas através do inventário florestal 

elaborado para o empreendimento e o cálculo descrito a seguir. Neste estudo, a 

área diretamente afetada - ADA foi delimitada pela área a ser ocupada pelas 

estruturas do empreendimento.   

Segundo Instrução Normativa MMA nº 01 de 05 de setembro de 1996, para 

cada metro cúbico (m3) de tora consumida são utilizadas 08 mudas para 

cumprimento da reposição florestal obrigatória, com a resultante de volume 

consumido igual ao volume reposto.  

Nestes termos, o cálculo do número de mudas que deverão ser plantadas é 

feito da seguinte maneira: 

Floresta Nativa: Vol. Comercial (m3)*8 = número de mudas a serem plantadas 

 

Neste caso, aplicando o resultado obtido no inventário florestal 

(aproximadamente 196 m3 de volume comercial), teremos um plantio de 1.600 

mudas de espécies nativas. 

 

Atividades recomendadas para recuperação de formações ciliares 

Segundo Gandolfi & Rodrigues (2009), para as formações ciliares as 

atividades relacionadas com a vegetação mais comumente empregadas na tentativa 

de restauração dos processos ecológicos são: 

1. Isolamento da área: No caso de alta degradação e baixa resiliência, a efetiva 

recuperação apenas depende da implantação de uma série de medidas 

complementares, além do isolamento. 

2. Retirada dos fatores de degradação: É o cessamento das atividades 

incompatíveis com o processo de restauração como retirada de areia, uso do 

fogo, pastoreio, plantio comercial. 

3. Eliminação seletiva ou desbaste de espécies competidoras: É a diminuição 

das espécies oportunistas que vieram a se estabelecer (capim, taquara, liana, 

etc), para que as espécies dos estratos superiores venham a se desenvolver. 
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4. Adensamento, enriquecimento e plantio consorciado de espécies com uso de 

mudas ou sementes: Esta é uma atividade fim do Programa de Reposição 

Florestal que colabora com toda a cadeia de restauração. 

5. Indução e condução, transferência ou transplante de propágulos autóctones 

(banco de sementes e regeneração natural): Utilizar as sementes e mudas 

existentes no entorno da área de plantio.  

6. Implantação de espécies pioneiras atrativas à fauna: A seleção das espécies 

é muito importante, tendo em vista que algumas espécies principalmente as 

pioneiras atraem a fauna que auxiliam no processo de dispersão. 

7. Enriquecimento com espécies de interesse econômico: Algumas espécies 

frutíferas, medicinais, melíferas, que tem manejo de baixo impacto, podem ser 

plantadas em conjunto com as essências destinadas a recuperação 

propriamente dita. 

A definição do uso dessas ações deve levar em consideração dois aspectos 

principais:  

I. A resiliência da própria área a ser recuperada, no que se refere a formação 

vegetal de origem ou pré-existente, ao histórico de perturbação, às 

características do agente de degradação, ao tipo de cobertura e manejo atual 

da área, etc., que vão definir o potencial de regeneração desse ecossistema; 

II. O contexto regional no qual a área está inserida. 

Estes são fatores que indicarão as ações que devem ser tomadas, pois 

interferem diretamente na fragilidade das interações bióticas, possibilidades de 

recebimento de propágulos externos, características das perturbações advindas do 

entorno, etc. 

Tratos Culturais 

As espécies que comporão o Programa de Reposição Florestal deverão ser 

nativas da região e praticar-se-á o povoamento do tipo misto, utilizando espécies 

pioneiras, secundárias iniciais e tardias e climácicas.  

Para o cumprimento deste programa, deverá ser adotado o plantio com 

espaçamento 3 X 2 m, podendo haver variação conforme as características do local. 

Conforme critérios fitossociológicos, para que o plantio alcance uma 

estrutura florestal será utilizada uma variedade de espécies que contemplem 

diferentes estágios sucessionais. A sucessão secundária é um processo que 

envolve várias combinações de estágios florísticos pioneiros, secundários iniciais e 
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secundários tardios, antes que um estágio maduro da floresta seja restituído 

(TRACEY, 1985).  

Será dada preferência às espécies pioneiras, que darão condições para o 

desenvolvimento de espécies mais exigentes quanto a solo e incidência de luz, 

neste caso as secundárias (inicias e tardias). Serão plantadas, em locais 

estratégicos algumas espécies climácicas (mais exigentes). 

Assim, o Programa de Reposição Florestal começa pela delimitação da 

mesma e, baseada nos condicionantes físicos, bióticos e socioeconômicos, busca a 

maximização da conservação e proteção ambiental, aliada ao convívio harmônico 

das comunidades humanas que estão no seu entorno. 

Obtenção das mudas para os plantios 

Na implantação da reposição florestal serão utilizadas mudas produzidas 

pela COPEL, no horto florestal mais próximo do empreendimento. 

Plantio das Mudas 

A partir da escolha das áreas prioritárias para recuperação bem como da 

demarcação e identificação dos limites das áreas de propriedade do empreendedor, 

será possível identificar o tipo de intervenção necessária e ajustar a quantificação de 

material e mudas a serem empregadas no programa. 

Recomposição da Área Escolhida 

Nas áreas abertas, o processo iniciará com o plantio de espécies pioneiras, 

procedendo-se, após, o plantio de espécies secundárias e clímax, procurando-se 

acelerar o processo. 

O uso de espécies nativas de ocorrência na região, com o objetivo de 

reconstituir as áreas alteradas total ou parcialmente, buscará o restabelecimento da 

floresta em sua estrutura e funcionamento, favorecendo sua auto sustentação como 

forma de garantir seu equilíbrio. 

O método de plantio consistirá em preparar a cova e fazer o coroamento. A 

limpeza será feita somente quando necessário até o 2º ano, para evitar o 

sombreamento excessivo. Após o 2º ano espera-se que as mudas estejam 

adaptadas (rustificadas) e em condições de competir com as espécies que surgirão 

através da regeneração natural (banco de sementes do solo, dispersão 

anemocórica, zoocórica, etc.).  
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 Condições Específicas 

Deverão ser obedecidos os seguintes métodos executivos, visando à 

recuperação ambiental de áreas afetadas por ações das obras: 

 Preparo do Terreno 

Executado previamente ao plantio compreende a reconformação da área, de 

maneira a permitir o perfeito escoamento das águas superficiais – evitando a 

concentração de fluxos (potenciais formadores de ravinamentos / assoreamentos) e 

empoçamentos (criadouros de vetores nocivos). 

 Reincorporação do Solo Orgânico (Solo de Topo)  

Compreende a reincorporação do solo orgânico aos solos das áreas objeto 

de recuperação ambiental. Quando possível, os serviços serão executados pela 

descompactação (do terreno existente), espalhamento, areação e incorporação do 

solo orgânico ao solo local. 

O método executivo compreenderá o espalhamento (do solo orgânico na 

superfície a recuperar) em uma camada com espessura entre 10 cm e 20 cm, 

seguida do gradeamento por métodos comuns de agricultura (grade de discos, 

rebocada por trator de pneus). Em solos muito compactos, deverá ser executada 

escarificação, em sulcos de 0,50 m de profundidade mínima. 

 Implantação de Drenagem Superficial 

Caso necessário, serão dimensionados dispositivos de drenagem superficial 

em função das características/potencialidades dos terrenos. O sistema será 

composto, basicamente, por valetas (com ou sem revestimento) e dispositivos de 

proteção ao terreno nos locais de deságue. 

Quando forem implantados outros dispositivos definidos em função de 

particularidades locais, será obedecida a especificação correspondente da COPEL. 

 Plantio 

O plantio das mudas de espécies arbóreas será feito diretamente nas covas 

previamente abertas. 

O solo superficial (orgânico) proveniente da abertura das covas será 

separado daquele mais profundo e reservado para posterior e integral 

aproveitamento no plantio das mudas. 

A adubação é uma prática que visa suprir as demandas nutricionais das 

plantas. Em áreas de restauração, ela auxilia no processo de rustificação da muda 

ao novo ambiente, aumentando a taxa de pegamento do plantio. Serão misturados 
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fertilizantes do tipo NPK e composto orgânico para também serem depositados na 

cova e, no momento do plantio, uma pequena quantidade de gel, para reter mais 

água. O plantio se fará manualmente. 

Os tratos culturais dispensados às mudas constam do coroamento e do 

controle sistemático à formiga cortadeira. O replantio adota a substituição da muda 

eventualmente perdida por outra. 

Após executadas as atividades deverá ser feita a limpeza da área de plantio, 

que consiste no recolhimento e disposição adequada de resíduos, detritos e sobras 

de materiais resultantes das diferentes atividades desenvolvidas nos locais de 

plantio. O material recolhido deverá ser acondicionado em sacos plásticos e enviado 

para a destinação adequada. 

 Controle de Pagamento 

Este controle terá como princípio o monitoramento do plantio durante as 

atividades silviculturais realizado pelo menos uma vez a cada dois meses. 

5.10.5 Responsável pela implantação 

Este programa é de responsabilidade do empreendedor, demandando o 

envolvimento de proprietários das áreas a serem utilizadas para reposição florestal. 

5.10.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com os programas de Desmatamento da 

Área Diretamente Afetada, Recuperação de Áreas Degradadas e Resgate de Flora. 

5.10.7 Previsão de custos 

Os recursos necessários para a realização do programa incluem custos 

referentes aos serviços das equipes para prospecção dos locais de plantio e gastos 

para preparação do solo, plantio e monitoramento. Não está incluído o valor 

referente à aquisição das mudas, que deverão ser disponibilizadas pela COPEL, 

através de seus viveiros. 

Dentro dos custos de plantio deve ser contemplado um valor adicional para o 

cercamento da área a ser recuperada. Esta ação é essencial para proteção do 

plantio, já que evita interferências dentro da área a ser recuperada. 

Como o total do volume comercial a ser suprimido será de aproximadamente 

196 m3 e segundo o que proconiza a legislação (8 * o volume comercial) o número 

de mudas será aproximadamente de 1600, o que resultaria em um custo aproximado 
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de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). Neste valor está incluído o custo do plantio (sem 

as mudas) e o monitoramento, onde está incluso os tratos silviculturais (replantio, 

coroamento, combate a formiga, etc.), durante dois anos (periodicidade trimestral). 

5.10.8 Cronograma 

O Programa de Reposição Florestal terá início após o término da fase de 

implantação da LT e estender-se-á por até dois anos e meio. A primeira fase, que 

dura aproximadamente seis meses, serão identificadas as áreas para o plantio, 

obtenção das mudas, preparação e execução do plantio. A segunda fase é dedicada 

ao monitoramento do plantio e pode durar dois anos. 

Portanto, este item não estará implantado quando for solicitada a Licença de 

Operação para o empreendimento, devendo constar como condicionante para a 

renovação da LO. 

A seguir será apresentado o cronograma de implantação. 



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

EMPREENDIMENTO DOIS SALTOS 

 

 100 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Análise dos dados do inventário 

florestal

02 - Caracterização das áreas de 

intervenção

03 - Seleção das espécies e 

quantificação das mudas

04 - Determinação e preparo dos locais 

de plantio

05 - Aquisição de mudas para o plantio

06 - Execução dos plantios

07 - Monitoramento e manutenção

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL

ANO 1 ANO 3ANO 2 ANO 4 ANO 5
ATIVIDADES

Início das obras Início da geração
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5.11 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

5.11.1 Considerações iniciais 

Conforme previsto pela legislação ambiental, todo empreendimento 

potencialmente poluidor tem o dever de apoiar a compensação ambiental em forma 

de unidades de conservação, sendo que o montante de recursos a ser destinado 

para esta finalidade não pode ser inferior à meio por cento dos custos totais 

previstos para a implantação do empreendimento em questão (Lei Federal nº 

9985/2000). 

Segundo a Lei do SNUC (9985/2000):  

“§ 2° Ao Órgão Licenciador compete definir as Unidades de Conservação a serem 

beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o 

empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 

conservação. 

§ 3° Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de 

amortecimento, o licenciamento a que se refere o "caput" deste artigo só poderá ser 

concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade 

afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das 

beneficiárias da compensação definida neste artigo.” 

Dentro do arcabouço legal sobre a compensação ambiental no estado do 

Paraná, também é importante citar a portaria IAP 227/2007 e a Resolução Conjunta 

SEMA/IAP 01 de 07/01/2010. 

5.11.2 Justificativa 

No caso da PCH Dois Saltos, a equipe técnica indicou a possibilidade de 

apoio aos faxinais dos municípios de Prudentópolis e Guamiranga. Segundo o 

Decreto 3446 de 1997, os faxinais são Áreas Especiais de Uso Regulamentado, 

caracterizam-se como um sistema de produção camponês tradicional, característico 

da região Centro-Sul do Paraná, que tem como traço marcante o uso coletivo da 

terra para produção animal e a conservação ambiental. Fundamenta-se na 

integração de três componentes: a) produção animal coletiva, à solta, através dos 

criadouros comunitários; b) produção agrícola - policultura alimentar de subsistência 

para consumo e comercialização; c) extrativismo florestal de baixo impacto - manejo 

de erva mate, araucária e outras espécies nativas. É importante citar que esta forma 
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de ocupação do território manteve seus valores culturais incluindo a manutenção de 

áreas com floresta para uso conjunto dos moradores próximos, mantendo grande 

parte da cobertura vegetal que ainda existe nos municípios atingidos. 

Os faxinais, mesmo contando com áreas de criação em conjunto com a 

vegetação nativa, mantêm um nível de conservação que auxilia na manutenção da 

biota da região. Comparando com áreas de pastagem e agricultura eles podem ser 

considerados como áreas de refúgio para a fauna. É necessário, contudo, caso se 

indique o estabelecimento de uma unidade de conservação nestes locais, que sejam 

estabelecidas normas de uso que ampliem o fator de conservação, principalmente 

relacionado com o manejo e uso das áreas com vegetação nativa. 

5.11.3 Objetivos 

Este programa tem como objetivo principal definir de forma técnica e 

participativa qual seria a forma de realização desta compensação. É reconhecido 

que tal indicação se origina do Instituto Ambiental do Paraná que tem como grupo 

executor os técnicos nomeados para câmara técnica de compensação ambiental 

(CTCA). Desta forma os interlocutores do empreendedor deverão estar em 

constante contato com estes profissionais para realizar tal atividade a contento. 

Além disto, esse programa também tem como objetivos: 

 Atender à legislação ambiental, em atenção a Lei 9985/2001 que instituiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, indicando novas áreas para 

implantação destas unidades ou direcionando recursos para unidades de 

conservação já estabelecidas; 

 Atender à legislação ambiental, em atenção especial a Lei 11428/2006 que 

dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 

Atlântica, e dá outras providências; 

 Contribuir para a manutenção da diversidade genética da fauna e flora 

nativas; 

 Propiciar novas áreas para o desenvolvimento de atividades de educação 

ambiental e de pesquisas, pelas comunidades científicas e afins; 

 Preservar áreas remanescentes dos ecossistemas regionais de importância 

ecológica. 
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5.11.4 Descrição das atividades 

Delineamento das propostas do programa 

Analisando os municípios atingidos, foi observada a presença de Unidades 

de Conservação como a APA da Serra da Esperança, algumas RPPN’s, uma Terra 

Indígena (TI), uma Reserva Biológica (REBIO) e os faxinais (ARESUR). 

Convém salientar que, em termos gerais, as propostas para as UCs já 

existentes têm como principais ações: 

 Investir na regularização fundiária; 

 Realizar estudos de ecologia da paisagem nestas unidades, de forma a 

identificar zonas homogêneas do ponto de vista de conservação e uso, com o 

auxílio de sistemas de informação geográfica; 

 Delinear um plano de trabalho para elaboração do plano de manejo para a 

unidade, de acordo com o roteiro metodológico elaborado pelo ICMBIO ou 

IAP para unidades de conservação, considerando-a dentro de uma escala 

que represente o grau de pressão por atividades antrópicas. 

Já para as propostas de criação de novas unidades, as ações básicas 

devem estar voltadas para: 

 Definir a categoria de manejo da futura unidade de conservação; 

 Analisar a existência de corredores ecológicos, os quais devem reunir 

condições suficientes de manutenção de comunidades faunísticas, inclusos 

no contexto macrorregional; 

 Selecionar as possíveis áreas para revitalização e consolidação de efetivos 

corredores ecológicos; 

 Caracterizar a cobertura vegetal de cada uma dessas áreas em um nível mais 

detalhado no que se refere à fitofisionomia dominante, estado de 

conservação, grau de isolamento, fragmentação e efeito de borda; 

 Caracterizar, em linhas gerais, a fauna de cada fitofisionomia, considerando a 

presença de endemismos, espécies-chave, espécies raras ou ameaçadas e 

relictos; 

 Estabelecer, em campo, os limites propostos para a futura unidade de 

conservação; 

 Elaborar o Plano de Manejo da Unidade de Conservação. 
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Definição das Alternativas para Investimento das Compensações Ambientais 

Esta ação é de responsabilidade conjunta entre o empreendedor e os órgãos 

estaduais de meio ambiente, que devem decidir os rumos deste programa. 

No caso de se optar pelo repasse de recursos para Unidade de 

Conservação já existente, deve ser elaborado o plano de trabalho, em conjunto com 

o órgão ambiental, para definição das Unidades de Conservação a serem 

contempladas e definição da forma e percentual de alocação dos recursos. 

No caso de criação de nova Unidade de Conservação, devem ser 

estabelecidas as seguintes ações: 

 Vistorias de campo; 

 Amostragens expeditas nas áreas alternativas consideradas de maior 

interesse; 

 Avaliação das áreas; 

 Definição de uma ou mais alternativas; 

 Definição de custos para aquisição de terras e de implantação de 

infraestrutura mínima; 

 Demarcação topográfica dos limites propostos para a área escolhida;  

 Verificação da estrutura fundiária; 

 Elaboração de memorial descritivo. Neste caso, é de responsabilidade do 

empreendedor a aquisição das terras e implantação de infraestrutura mínima, 

de acordo com a Resolução CONAMA nº 371/06 e, 

 Estabelecimento de fiscalização emergencial até implantação de Programa de 

Fiscalização, a ser detalhado no Plano de Manejo. 

Definição das Alternativas para Compensação da “Lei da Mata Atlântica” 

Esta ação é de responsabilidade do empreendedor e está prevista na Lei 

Federal nº 11.428 de 22 de Dezembro de 2006, onde cita-se: 

“Art. 17.  O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio 

ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam 

condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à 

extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos 

nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 

metropolitana.  
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§ 1o  Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista 

no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área 

equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica.   

§ 2o  A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos casos 

previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressão ilegais.”  

E também pode ser verificada no Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 

2008, que estabeleceu que o "Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428, de 

2006", contempla a configuração original das seguintes formações florestais nativas 

e ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, 

também denominada de Mata de Araucárias; entre outras. 

Neste caso, o empreendedor deverá definir e apresentar a área destinada a 

compensação da Lei da Mata Atlântica ao órgão ambiental competente, que por sua 

vez poderá aprovar o local e considerar a compensação realizada efetivamente 

através de manifestação oficial. 

5.11.5 Responsável pela implantação 

Após a definição da forma e do percentual de aplicação da compensação 

ambiental, a implantação desse programa passa a ser conjunta entre o 

empreendedor e o órgão responsável pela administração da futura Unidade de 

Conservação, ou daquela que deve receber os recursos da compensação ambiental. 

Também devem participar da implantação deste programa os órgãos 

ambientais envolvidos com a PCH Dois Saltos, além das prefeituras da área de 

entorno e ONGs envolvidas com a questão da conservação ambiental da região. 

5.11.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com os programas de reposição florestal e 

comunicação social. 

5.11.7 Previsão de custos 

O orçamento deste Programa deve ser definido entre o empreendedor e o 

IAP. 

5.11.8 Cronograma 

As atividades que definem a execução deste programa podem ser 

visualizadas no cronograma a seguir: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6660.htm
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01 - Reunião inicial para discussão da 

compensação

02 - Detalhamento das propostas

03 - Avaliação da área a ser contemplada 

com a compensação

04 - Definição de alternativas de 

localização de nova unidade (caso 

necessário)

05 - Definição das Alternativas de 

Investimento

06 - Repasse dos recursos da 

Compensação Ambiental

ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
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Início das obras Início da geração
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5.12 PROGRAMA DE MANEJO, RESGATE E APROVEITAMENTO CIENTÍFICO 

DA FAUNA 

5.12.1 Considerações iniciais 

A supressão vegetacional consiste em um dos principais impactos 

ocasionados à fauna de uma região, haja vista que interfere de modo abrupto na 

dinâmica da fauna e flora. A gravidade de tal evento adverso à fauna autóctone 

depende de vários fatores, como, por exemplo, habitats que serão suprimidos. As 

espécies afetadas respondem de modo diferenciado, de acordo com a sua 

sensibilidade, aos transtornos ambientais e à adaptabilidade ao novo ambiente.  

Por esse motivo, as operações de resgate de fauna tornaram-se frequentes 

na implantação de empreendimentos hidrelétricos como forma de minimização dos 

impactos. Como regra geral, os programas de resgate da fauna priorizam espécies 

que apresentam dificuldades de deslocamento, devido a características biológicas 

ou pela ocorrência de injúrias, além de indivíduos isolados em ilhas. Os animais 

mais comumente resgatados são cobras, aranhas, pequenos mamíferos arborícolas, 

primatas e edentatas (principalmente tatus e espécies arborícolas).   

O planejamento do resgate da fauna é uma etapa primordial e deve 

considerar as características da área afetada pelo empreendimento e das áreas no 

entorno que serão potencialmente utilizadas para soltura de indivíduos resgatados, o 

conhecimento prévio das espécies existentes na área, o treinamento do pessoal 

envolvido no resgate e o contato prévio com possíveis instituições receptoras de 

espécies, dentre outras características.  

O Programa de Resgate e Salvamento Científico da Fauna deverá ocorrer 

desde a supressão da vegetação na área de Influência Direta do empreendimento, 

proporcionando captura, manuseio, atendimento médico veterinário e correta 

destinação aos animais afetados por àquela condição. 

5.12.2 Justificativa 

O desmatamento e a consequente destruição de habitats é a maior ameaça 

para a conservação das espécies da fauna e flora. As atividades de supressão 

florestal e as demais ações necessárias para instalação e operação do 

empreendimento, irão acarretar numa grande perturbação à fauna local. Estas 

perturbações poderão ser percebidas através da possibilidade de aumento do 
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número de atropelamentos de animais silvestres nas estradas de acesso ligadas a 

obra e nas frentes de serviço de supressão, aumento na possibilidade de acidentes 

com animais ofídicos nos trabalhadores ligados a obra, alterações no 

comportamento ecológico das espécies (deslocamento entre fragmentos florestais 

da área, competição por reprodução, alimento, abrigo, etc). Em virtude da 

diversidade de perturbações a fauna silvestre, ações que visem a proteção das 

espécies habitantes na área são de extrema relevância, portanto sendo necessário o 

desenvolvimento do presente programa. 

5.12.3 Objetivos 

Este programa possui como objetivo principal acompanhar a supressão de 

vegetação para instalação do empreendimento realizando o resgate de fauna 

quando necessário. Como objetivos específicos pode-se citar: 

 Acompanhar a supressão de vegetação para instalação do canteiro de obras;  

 Propor medidas de mitigação e alterações do processo construtivo, ou de 

etapas de manutenção, visando a não interferência e/ou a minimização de 

eventuais impactos sobre a fauna;  

 Efetuar tratamento médico veterinário em animais eventualmente feridos na 

fuga ou resgate, de modo a permitir posterior soltura em áreas pré-

estabelecidas, quando essa não implicar em problemas de ordem ecológica, 

e/ou encaminhamento a criadores científicos e zoológicos; 

 Destinar o material biológico morto a museus mantenedores de coleções 

científicas representativas;  

 Firmar parcerias com instituições privadas e públicas para o encaminhamento 

de animais silvestres vivos e mortos resgatados;  

 Identificar as principais causas da mortandade de espécimes decorrentes da 

supressão vegetacional da PCH Dois Saltos;  

 Contribuir com o programa de Monitoramento e Conservação da Fauna; 

 Contribuir para o conhecimento faunístico da macrorregião. 

5.12.4 Descrição das atividades 

Todas as atividades previstas neste programa deverão obrigatoriamente 

seguir as recomendações citadas na Instrução Normativa IBAMA no146, de 10 de 

janeiro de 2007 e Portaria IAP no097, de 29 de maio de 2012. Deve ser apresentado 
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um plano de trabalho detalhado, constando documentações necessárias e descrição 

da metodologia a ser empregada, respeitando a legislação vigente. O plano deverá 

conter, no mínimo, os seguintes tópicos: 

Documentação 

 Solicitação de Autorização Ambiental para Manejo de Fauna; 

 Dados do empreendedor; 

 Dados da empresa consultora; 

 Declaração de vínculo da consultora com a empresa; 

 Descrição da equipe técnica, discriminando funções e cargos ocupados; 

 Apresentação de curriculum vitae ou link para acesso ao currículo Lattes; 

 Anotações de responsabilidade técnica dos responsáveis técnicos; 

 Carta de aceite da instituição onde o material biológico, porventura, coletado, 

será depositado. 

Descrição da Metodologia 

A descrição da metodologia deverá conter: 

 Descrição da fauna ocorrente nas áreas de influência direta do 

empreendimento, podendo ser elaborada com base nos dados de 

levantamento e monitoramento de fauna realizados in loco; 

 Apresentação, juntamente com plano de resgate de fauna, de um programa 

de monitoramento de fauna resgatada com no mínimo de 24 meses de 

duração; 

 O programa de resgate de fauna deverá contemplar a variedade de grupos 

taxonômicos que compõem os ecossistemas; 

 O plano de resgate de fauna deve prever uma equipe coordenada por 

profissionais de nível superior, especializados e qualificados, bem como em 

quantidade adequada para exercer as atividades inerentes ao resgate de 

fauna; 

 Programa do curso de capacitação pessoal para as equipes de resgate; 

 Orientações sobre a forma de execução da supressão florestal; 

 Caracterização faunística e paisagística das áreas destinadas à soltura; 

 Detalhamento dos procedimentos para captura contendo identificação 

individual, triagem, avaliação, biometria e marcação dos espécimes; 
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 Descrição detalhada das análises dos dados a serem realizadas e áreas de 

abrangência das atividades de resgate; 

 Apresentação dos indicadores do resgate de fauna; 

 Intervenientes e Parceiros Institucionais; 

 Implantação de estrutura física nas fases de desmatamento do canteiro de 

obras para realização dos protocolos de resgate de fauna (biometria, triagem, 

medicação, internamento, etc). 

5.12.5 Responsável pela implantação 

A implementação desse Programa é de responsabilidade do empreendedor. 

5.12.6 Sinergia com outros programas 

O Programa de Manejo, Resgate e Aproveitamento Científico terá sinergia 

com os programas de Gestão Ambiental, Educação Ambiental, Desmatamento da 

Área Diretamente Afetada e Monitoramento da Fauna Terrestre e Ictiofauna. 

5.12.7 Previsão de custos 

O custo total estimado para implantação deste programa é da ordem de 

R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). Estão inclusos no valor recursos humanos, 

materiais e equipamentos permanentes e também da clínica veterinária, alojamento 

(hospedagem), alimentação e transporte.  

5.12.8 Cronograma 

O cronograma para execução deste programa estará em consonância com o 

Programa de Desmatamento da Área Diretamente Afetada, sendo apresentado a 

seguir. 
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01 - Aquisição dos materiais e

equipamentos

02 - Delineamento das atividades através

da elaboração de protocolo de condução

das atividades

03 - Obtenção de licença para captura e

transporte de material biológico

04 - Contratação de mão-de-obra

05 - Integração com equipe de resgate de 

flora e desmatamento

06 - Execução das atividades de manejo,

resgate e aproveitamento científico

07 - Elaboração de relatório

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MANEJO, RESGATE E APROVEITAMENTO CIENTÍFICO DA FAUNA

ANO 1 ANO 3ANO 2 ANO 4 ANO 5
ATIVIDADES

Início da geraçãoInício das obras
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5.13 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA 

5.13.1 Considerações iniciais 

Programas de inventário e monitoramento são ferramentas fundamentais 

para o estabelecimento de estratégias de conservação de espécies da fauna 

silvestre, uma vez que permitem verificar os efeitos de empreendimentos sobre elas 

e também suas possíveis alterações de riqueza e abundância. Os resultados obtidos 

por meio deste tipo de pesquisa podem indicar o papel dos remanescentes de 

floresta na região, incluindo suas funções como corredores ecológicos e “stepping 

stones”  no deslocamento da fauna de vertebrados terrestres, no entorno  imediato 

da área direta ou  indiretamente afetada pelo empreendimento. 

5.13.2 Justificativa 

Devido às intervenções necessárias para instalação e operação do 

empreendimento, como a construção do canteiro de obras e demais estruturas (casa 

de força, canal de adução, etc.), irão ocorrer várias perturbações à fauna na área, 

seja com afugentamento de indivíduos, com atropelamentos de animais silvestres 

nas estradas de acesso, aumento do stress nos remanescentes florestais próximos 

a obra, entre outras ameaças. Estas perturbações poderão ser benéficas para 

algumas espécies, como também maléficas para outras. O desenvolvimento deste 

programa certamente trará resultados capazes de indicar a qualidade ambiental, o 

uso do habitat e as tendências de aumento ou declínio de populações, frente às 

pressões geradas, entendendo as relações ecológicas do empreendimento com a 

fauna silvestre. Além disto, outro fato relevante deste programa é o aumento do 

conhecimento gerado das espécies ocorrentes na região do empreendimento e seus 

hábitos. 

5.13.3 Objetivos 

Este programa prevê o conhecimento e o monitoramento da fauna de 

vertebrados terrestres (mamíferos, aves, répteis e anfíbios) na Área de Influência 

Direta da PCH Dois Saltos. Assim, serão gerados resultados capazes de indicar a 

qualidade ambiental, o uso do habitat e as tendências de aumento ou declínio de 

populações, frente às pressões geradas pelo empreendimento. 

Como objetivos específicos pode-se citar: 
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 Levantar dados de riqueza das espécies, e abundância de suas populações 

da fauna de vertebrados na Área de Influência Direta do empreendimento; 

 Obter uma listagem preliminar das espécies ocorrentes na área do 

empreendimento, subsidiando e dimensionando assim o Programa de 

Manejo, Resgate e Aproveitamento Científico da Fauna; 

 Investigar a diversidade de espécies em locais com diferentes graus de 

conservação e níveis de alterações da paisagem natural da região, buscando 

relacionar os dados obtidos com os parâmetros ambientais disponíveis; 

 Monitorar as espécies da fauna terrestre da Área de Influência Direta do 

empreendimento, durante as atividades de planejamento, implantação e 

operação da PCH Dois Saltos; 

 Identificar as principais ameaças às espécies e desenvolver, com base nos 

resultados do inventário e do monitoramento, propostas para sua proteção, 

incluindo o estabelecimento de áreas críticas para recuperação ambiental. 

5.13.4 Descrição das atividades 

Todas as atividades previstas neste programa deverão obrigatoriamente 

seguir as recomendações citadas na Instrução Normativa IBAMA nº146, de 10 de 

janeiro de 2007 e Portaria IAP nº097, de 29 de maio de 2012. 

 

Mamíferos 

Os primeiros esforços deverão ser direcionados ao adequado inventário do 

grupo nas áreas de interesse. Sugere-se a aplicação in loco de uma miscelânea de 

métodos, a saber: busca de informações por meio de entrevistas com moradores e 

funcionários locais; registro de evidências diretas (fotos de armadilhas fotográficas, 

visualizações, vocalizações, carcaças e animais atropelados) e indiretas (pegadas, 

fezes, tocas, restos de forrageamento, sinais na vegetação e no solo); captura de 

pequenos mamíferos com redes-de-neblina, armadilhas “live traps” e armadilhas-de-

queda (pitfalls). Para o monitoramento das espécies de médio e grande porte a 

metodologia deverá contemplar marcação e recaptura. 

 

Aves 

Ao menos dois ciclos sazonais (2 anos) deverão ser contemplados buscando 

a compilação de uma lista mais completa possível dos táxons ocorrentes na região, 
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bem como o diagnóstico de diferenças em comunidades avifaunísticas de locais com 

diferentes graus de conservação e níveis  de pressão pelo empreendimento.  

Além da visualização com auxílio de binóculos e da identificação de 

vocalizações, a documentação das espécies poderá ser efetuada por registro de 

emissões sonoras, com uso de microfone acoplado a um gravador e também 

realizada a aplicação de redes de neblina em pontos de monitoramento. 

 

Répteis 

A fauna de répteis terrestres deverá ser inventariada e monitorada mediante 

métodos tradicionais, como busca aleatória e instalação de armadilhas-de-queda 

(pitfalls). Para a fauna aquática é recomendada a utilização de armadilhas de 

substrato artificial para assoalhamento, covos e redes. Visando o levantamento das 

espécies já coletadas na região, as coleções herpetológicas dos Museus de 

Zoologia nacionais e regionais deverão ser consultadas. 

 

Anfíbios 

Para o inventário, os possíveis ambientes de encontro de anfíbios anuros 

deverão ser percorridos na estação chuvosa. A identificação das espécies poderá 

ser feita através do registro de indivíduos adultos ou das formas larvais (girinos) ou 

ainda, por meio da identificação das vocalizações. Numa segunda etapa, espécies 

que não suportam variação ambiental poderão ser identificadas e capturadas por 

meio de pitfalls, sendo então incluídas em programas de monitoramento. Possíveis 

locais reprodutivos deverão ser acompanhados periodicamente por meio do método 

“amostragem em sítio de reprodução”. 

 

Análise dos Dados 

A análise dos dados deverá ser realizada com base nos exemplares 

capturados, onde através de dados qualitativos e quantitativos, uma lista de 

espécies de cada um dos grupos faunísticos será elaborada, definindo a riqueza e a 

abundância por área e momento pré-selecionado. Para investigar a composição e a 

variação taxonômica dos grupos, deverão ser aplicados testes uni e multivariados, 

coeficientes de semelhança e de correlação, índices de diversidade ou outros testes 

estatísticos que se mostrem mais adequados. Para extrapolar os dados e, assim, 

avaliar quão completos foram os inventários no que se refere ao método de coleta 



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

EMPREENDIMENTO DOIS SALTOS 

 

 115 

empregado, deverão ser utilizados estimadores de riqueza. Indivíduos monitorados 

pela técnica de marcação-recaptura deverão ser avaliados quanto ao uso do hábitat 

e estimativa populacional. 

5.13.5 Responsável pela implantação 

A responsabilidade pela implementação desse Programa é do 

empreendedor. Deverão ser responsáveis pelo estudo biólogos especialistas nos 

grupos faunísticos contemplados neste programa e com conhecimento da fauna 

paranaense. Adicionalmente, deverão ser buscados convênios de cooperação 

técnica-científica com instituições de ensino e pesquisa, com especial ênfase 

àquelas alocadas no estado do Paraná. Deve ser considerada, também, a 

possibilidade de parcerias entre organizações não governamentais (ONGs). Devem 

também ser estabelecidas parcerias com museus zoológicos para tombamento das 

espécies que não puderem ser identificadas em campo, como por exemplo, alguns 

roedores, ou espécimes que porventura forem encontrados mortos na área do 

empreendimento e suas cercanias. 

5.13.6 Sinergia com outros programas 

O Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna terá sinergia com 

os programas de Inventário, Monitoramento e Manejo da Ictiofauna, Gestão 

Ambiental e também com o Programa de Manejo, Resgate e Aproveitamento 

Científico da Fauna. 

5.13.7 Previsão de custos 

O custo total estimado para implantação deste programa é da ordem de 

R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). Estão inclusos no valor recursos humanos, 

materiais e equipamentos, alojamento (hospedagem), alimentação, transporte, 

locação de container para triagem dos indivíduos e realização dos demais protocolos 

deste programa. 

5.13.8 Cronograma 

É proposto que as campanhas de monitoramento sejam no mínimo 

trimestrais com início previsto para um ano antes do início da construção do 

empreendimento, sendo executado durante todo o período de instalação e um ano 

após a conclusão das obras, na fase de operação. 
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equipamentos
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transporte de material biológico

04 - Contratação de pesquisadores

especialistas
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06 - Execução das atividades do

programa de monitoramento
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5.14 PROGRAMA DE INVENTÁRIO, MONITORAMENTO E MANEJO DA 

ICTIOFAUNA 

5.14.1 Considerações iniciais 

Mesmo com o Estudo de Impacto Ambiental realizado, as listas de nomes 

científicos e vulgares apresentadas são de difícil aproveitamento na avaliação da 

dinâmica espacial e temporal da ictiofauna que será afetada pelo empreendimento. 

Vale ressaltar que este estudo foi realizado com base apenas em dados secundários 

e seguindo o termo de referência aprovado pelo IAP. 

Listagens de nomes científicos e vulgares dificilmente são aproveitáveis na 

avaliação e gerenciamento de qualquer ecossistema, pois desprezam o conceito de 

que populações naturais respondem às alterações ambientais de modo diferenciado, 

sendo que as respostas dependem da intensidade e duração dos fenômenos 

envolvidos. 

Além disso, os conhecimentos sobre os ciclos reprodutivos, migratórios e 

estruturas populacionais da maioria das espécies nativas registradas na bacia são 

ainda incipientes, dificultando sobremaneira o gerenciamento e a administração dos 

ecossistemas estudados. 

5.14.2 Justificativa 

Dados relativos à composição específica, estrutura, biologia e o 

comportamento de uma comunidade frente a certas variações no ambiente 

mostram-se fundamentais para a avaliação de sua dinâmica, sendo assim possível 

qualquer associação entre as comunidades existentes e o grau de alteração em 

determinado ambiente.  

Para que isso ocorra, é absolutamente necessário um correto inventário e 

monitoramento da ictiofauna, que permita o conhecimento das interações das 

espécies registradas com o seu ambiente, porque é a partir deste conhecimento que 

se poderá obter uma maior chance de coibir ações deletérias ao meio aquático, ou 

ao menos minimizar seus efeitos. 

Além do inventário e do monitoramento da ictiofauna, durante a construção 

do empreendimento, muitos ambientes aquáticos podem tornar-se isolados e 

instáveis, sendo que muitas espécies de peixes podem permanecer nestes 

ambientes, necessitando a implantação de ações de manejo (resgate). Por este 
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motivo, este programa também deve prever a realização de salvamento de peixes 

no momento de enchimento do lago de regularização. 

5.14.3 Objetivos 

 Inventário 

 Promover um amplo levantamento das espécies de peixes regionais da área 

de influência da PCH Dois saltos, formando uma coleção testemunho em 

acervos públicos. Este levantamento deve ser realizado também nos 

tributários, os quais, segundo os diagnósticos realizados, comportam uma 

grande quantidade de espécies novas e pouco conhecidas. 

 Monitoramento 

 Avaliar a influência do empreendimento sobre a dinâmica da ictiofauna local, 

sendo que esse estudo é essencial para a compreensão da implantação e 

operação da PCH Dois Saltos sobre o ecossistema aquático do rio Ivaí; 

 Avaliar as possíveis alterações nos padrões de distribuição das espécies à 

jusante, à montante e também no trecho de vazão reduzida, da área do 

empreendimento, em função de eventos que se correlacionem ou não com a 

implantação e operação da PCH Dois Saltos;  

 Avaliar a variação da composição e estrutura da ictiofauna na área de 

influência da PCH Dois Saltos; 

 Identificar padrões temporais de reprodução das espécies amostradas, na 

área de influência do empreendimento; 

 Caracterizar a alimentação das espécies amostradas, na área de influência do 

empreendimento; 

 Correlacionar às informações obtidas com fatores ambientais e impactantes. 

 Manejo 

 Formar equipe para a realização das atividades de salvamento da ictiofauna; 

 Realizar atividades de resgate de peixes durante o período de implantação do 

empreendimento, principalmente no momento de enchimento do lago 

regularização; 

 Adotar estratégias de manejo compatíveis com a ictiofauna ocorrente na área 

a ser diretamente afetada pelo empreendimento. 
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5.14.4 Descrição das atividades 

No período de 12 meses anteriores a construção da PCH Dois Saltos, 

durante toda a instalação e 12 meses após o inicio da operação, serão realizadas 

coletas trimestrais sistematizadas, aproximadamente 14 campanhas. As capturas 

serão realizadas com tarrafas e redes de espera em quatro pontos amostrais: um no 

reservatório, um no lago de regularização, um no trecho de vazão reduzida e um a 

jusante da casa de força. 

Parte do material coletado deve ser tombada em coleção 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 selecionadas devem ser analisadas quanto ao: 

 comprimento total e peso (estrutura em tamanho, classes de comprimento 

total, biomassa, relação entre peso e comprimento total);  

 aspectos reprodutivos (sexo, avaliação do desenvolvimento gonadal, índice 

gonadosomático); 

 hábito alimentar (métodos qualitativos e quantitativos);  

 espécies migradoras e de interesse comercial devem ser selecionadas para 

estudos reprodutivos e alimentares mais detalhados. 

A partir dos dados levantados a comunidade será descrita em função de 

estimativas de riqueza e diversidade, abundância, dominância e similaridade entre 

locais e períodos amostrados. 

A densidade relativa dos componentes da ictiofauna será analisada pelos 

valores da Captura por Unidade de Esforço (CPUE), aplicado a cada trecho de 

pesca. Os valores serão utilizados para o estabelecimento de padrões de variação 

espacial e temporal. 

Análises 

Os dados de densidade e biomassa das espécies mais abundantes serão 

indexados pela captura por unidade de esforço (CPUE em número e biomassa), 

sendo expressos em 1000m² de rede por dia (redes de espera). Desse modo, para 

as redes de espera utilizar-se-á a seguinte expressão: 
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4,2

, 1000*
m
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Onde: 

CPUE = captura por unidade de esforço em número (N) ou biomassa (B); 

N = número de peixes capturados; 

B = biomassa de peixes capturados; 

f = esforço de pesca ou área em metros quadrados de redes. 

 

A diversidade ictiofaunística (H') espacial e temporal (separados por local e 

amostra) será estimada segundo Pielou (1975), através das seguintes equações: 

)(log.' pipiH   

N

ni
pi  

Onde: 

pi = proporção da amostra contendo indivíduos da i-ésima espécie; 

ni = número de indivíduos da i-ésima espécie; 

N = número total de indivíduos capturados. 

 

A equitabilidade (E) espacial e temporal da distribuição das capturas entre 

as espécies será estimada pelo método de Pielou (1975), através da seguinte 

equação: 

S

H
E

log

'

  

Onde: 

H’ = Índice de diversidade de Shannon; 

S = número de espécies amostradas. 

 

A relação entre o peso e o comprimento padrão dos indivíduos das espécies 

mais abundantes em cada reservatório e local de amostragem será estabelecida 

para machos e fêmeas e para os sexos agrupados, pelo ajuste dos dados de peso e 

comprimento à equação potencial (VAZZOLER, 1996), sendo que os valores da 

regressão correspondem ao bem estar dos peixes. 

bLsaWt .  
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Onde:  

Wt = peso total; 

Ls = comprimento padrão; 

a e b = constantes da regressão. 

 

A atividade reprodutiva das espécies mais abundantes de cada reservatório 

será estabelecida através da análise dos estádios de maturidade sexual 

(VAZZOLER, 1996) e do índice de atividade reprodutiva (IAR), proposto por 

Agostinho et al. (1991), expresso como: 
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Onde: 

Ni = número de fêmeas na unidade amostral i; 

ni = número de fêmeas “em reprodução” na unidade amostral i; 

Nm = número de fêmeas, da maior unidade amostral; 

nm = número de fêmeas “em reprodução” na unidade amostral com maior n; 

ln = logaritmo neperiano; 

RGSi = RGS médio das fêmeas “em reprodução” na unidade amostral i; 

RGSe = maior valor individual da RGS de fêmeas. 

 

O conteúdo estomacal será analisado com auxílio de microscópio 

estereoscópico, sendo os itens alimentares quantificados e identificados até o nível 

taxonômico mais inferior possível, de acordo com os métodos de frequência de 

ocorrência, volumétrico e gravimétrico (HYSLOP, 1980; HYNES, 1950; ZAVALA-

CAMIN, 1996). 

O volume de cada item será obtido de duas maneiras: pelo deslocamento da 

coluna de água, utilizando-se uma bateria de provetas graduadas, quando os itens 

alimentares apresentarem volume superior a 0,1ml e através de placa milimetrada, 

onde o volume será obtido em mm3 e posteriormente transformado em ml, quando o 

volume for inferior a 0,1 ml (HELLAWEL & ABEL, 1971). 
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Os itens alimentares serão posteriormente conjugados no índice de 

importância alimentar (IAi) segundo Kawakami e Vazzoler (1980), empregando-se a 

equação; 





n
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Onde: 

IAi = índice alimentar 

i = 1,2,... n = item alimentar 

Fi = frequência de ocorrência (%) do item i 

Vi = volume (%) do item i. 

 

A relação entre as porcentagens de frequência de ocorrência e volume de 

cada grupo será representada de acordo com o índice gráfico de Costello (1990), 

que consiste na plotagem dos valores de volume no eixo y e frequência de 

ocorrência no eixo x (GALINA & HAHN, 2003). Os pontos posicionados próximos a 

100% de ocorrência e volume representam os grupos alimentares dominantes; um 

grupo de pontos posicionados próximos a 100% de ocorrência e 1% de volume 

indica que o predador consome diferentes presas em baixa quantidade, sendo 

considerado um generalista trófico; ao contrário, pontos posicionados próximos a 1% 

de ocorrência e 100% de volume indicam que o predador é especialista de uma 

determinada presa (GALINA & HAHN, 2003). 

5.14.5 Responsável pela implantação 

Este programa é de responsabilidade do empreendedor, devendo o mesmo 

contratar equipe especializada para realizar as ações propostas. 

5.14.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com os programas de Monitoramento e 

Conservação da Fauna e Manejo, Resgate e Aproveitamento Científico da Fauna. 

5.14.7 Previsão de custos 

O custo total estimado para implantação deste programa é da ordem d 

R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). Estão inclusos no valor recursos humanos, 
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materiais e equipamentos permanentes, alojamento (hospedagem), alimentação e 

transporte.  

5.14.8 Cronograma 

É proposto que as campanhas de monitoramento sejam no mínimo 

trimestrais com início previsto para um ano antes do inicio da construção do 

empreendimento, sendo executado durante todo o período de instalação e um ano 

após a conclusão das obras, na fase de operação (totalizando 15 fases de 

monitoramento). 
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01 - Delineamento do protocolo de

amostragem

02 - Aquisição dos materiais e

equipamentos

03 - Obtenção de licença para captura e

transporte de material biológico

04 - Contratação de pesquisadores

especialistas

05 - Integração na obra

06 - Execução das atividades do

programa de monitoramento

07 - Elaboração de relatórios
 

ANO 4 ANO 5
ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INVENTÁRIO, MONITORAMENTO E MANEJO DA ICTIOFAUNA

ANO 1 ANO 3ANO 2

Início da geraçãoInício das obras
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5.15 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO, PROSPECÇÃO E RESGATE DO 

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

5.15.1 Considerações iniciais 

A legislação brasileira preconiza a realização de dois Programas 

Arqueológicos sucessivos quando da realização de empreendimentos onde exista 

patrimônio arqueológico: o Programa de Prospecções Intensivas e Educação 

Patrimonial, e posteriormente o Programa de Resgate Arqueológico e Educação 

Patrimonial. 

O patrimônio arqueológico foi incluído pela Constituição Federal Brasileira de 

1988, nos artigos 215 e 216, como patrimônio cultural nacional com direitos 

assegurados pelo Estado. No artigo 20, X, os sítios arqueológicos e pré-históricos 

são considerados bens da União.  

A Carta de Lausanne, de 1990, do Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios (ICOMOS), organização civil internacional ligada a UNESCO, considera que o 

patrimônio arqueológico “engloba todos os vestígios da existência humana e 

interessa todos os lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando 

quais sejam elas; estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na superfície, no 

subsolo ou sob as águas, assim como todo material a eles associados”.  

Conforme a legislação vigente no Brasil, a lei 3924 de 1961, que dispõe 

sobre os locais pré-históricos e históricos, e a resolução 1 de 1986 do CONAMA, 

além do Art. 217 (capítulo III, seção II) da Constituição de 1988, são necessárias 

pesquisas que caracterizem o patrimônio arqueológico, para mitigar os impactos que 

a implantação de obras civis acarreta a este acervo.  

Existe ainda a lei de crimes ambientais 9605/ 1998, na seção IV sobre 

crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, incluindo o patrimônio arqueológico. 

A portaria 7 do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

de dezembro de 1988, definiu os critérios para as permissões de pesquisas 

arqueológicas e temas relacionados, aprofundados com a portaria 230 do IPHAN. A 

portaria 230, de 17 de dezembro de 2002, estabelece a exigência de estudos de 

impacto nos vestígios arqueológicos nas três fases da licença ambiental: prévia, de 



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

EMPREENDIMENTO DOIS SALTOS 

 

 126 

instalação e de operação, em obras potencialmente capazes de afetar o patrimônio 

arqueológico. Uma mudança nesta portaria 230 do IPHAN tornou essencial a 

execução de programas de educação patrimonial associados às pesquisas 

arqueológicas. Com isso, os arqueólogos passaram a ter responsabilidades que 

incluem o envolvimento da comunidade na gestão do patrimônio. 

A construção da Pequena Central Hidrelétrica Dois Saltos, junto ao rio dos 

Patos, no município paranaense de Prudentópolis, tornou essencial a implantação 

de Programas Arqueológicos para ampliar o conhecimento sobre o patrimônio 

arqueológico existente na região. 

5.15.2 Justificativa 

Este programa deverá ser implantado para promover a identificação e 

delimitação de sítios arqueológicos que serão afetados pelo empreendimento, e 

assim documentar e, conforme as características e o posicionamento das áreas, 

realizar o resgate dos materiais arqueológicos encontrados, previamente à liberação 

dos locais de intervenção para implantação de canteiros e construções, de melhoria 

da infraestrutura viária e das áreas do lago de regularização. 

5.15.3 Objetivos 

Os objetivos do programa são: 

 Ampliar o conhecimento sobre os sistemas regionais de povoamento e as 

expressões materiais da cultura de povos pré-coloniais e históricos; 

 Maximizar a preservação do patrimônio histórico e cultural existente na área a 

ser afetada pela implantação do empreendimento, por meio de procedimentos 

intensivos e sistemáticos de levantamento de campo e resgate; 

 Providenciar a doação dos achados realizados na área de influência do 

empreendimento a instituições públicas (museus); 

 Divulgar os resultados dos achados à comunidade científica e às 

comunidades locais, conforme definido pela portaria IPHAN nº 230/02; 

 Em conjunto, deverão ser realizadas atividades de educação patrimonial, 

conforme preconiza a legislação pertinente; 

 Esse programa visa mitigar os impactos da obra civil, e deve ser 

implementado nas diferentes fases de implantação da obra. 
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5.15.4 Descrição das atividades 

As atividades de prospecção obedecerão as seguintes etapas: 

Ampliação do Levantamento e Cadastro de Patrimônio Arqueológico da Área 

de Influência Direta: revisão dos dados previamente conhecidos da área, em 

estudos anteriores e no EIA-RIMA, e em seguida planejamento de novos 

levantamentos e delimitação de sítios arqueológicos e vestígios isolados através da 

divisão da AID em compartimentos espaciais, onde serão aplicadas as técnicas 

correntes de prospecção arqueológica, inclusive as de sensoriamento remoto, 

visando a dinamização das atividades de campo. Em campo, as prospecções 

abrangerão todas as unidades de relevo, inclusive áreas com declividade acentuada. 

Serão vistoriadas inicialmente áreas já impactadas por atividades agrícolas, 

construção de edificações, estradas e acessos, entre outros. 

Identificação de Impactos sobre o Patrimônio Arqueológico na AID: esta 

etapa consiste da caracterização de processos utilizados no empreendimento e na 

definição dos impactos negativos sobre os sítios arqueológicos e os vestígios 

isolados identificados. 

Avaliação do Patrimônio Arqueológico da AID : nesta etapa serão utilizados 

os conceitos de significâncias e relevâncias históricas, arqueológicas e científicas, 

aplicadas ao patrimônio arqueológico caracterizado na área de estudo. 

Proposição de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias do Patrimônio 

Arqueológico: esta etapa consiste na definição do patrimônio arqueológico que 

deverá ser preservado integralmente e quais sítios deverão ser escavados. Serão 

determinadas, ainda, as medidas mitigadoras e/ ou compensatórias adequadas a 

serem executadas, como por exemplo, a delimitação com estrtuturas de proteção e 

a instalação de placas informativas visando a preservação de alguns sítios 

arqueológicos, e em outros casos, a escavação dos sítios com posterior análise e 

envio dos vestígios para a instituição que recebeu o endosso para a autorização de 

pesquisa arqueológica, ou outra que receberá recursos financeiros para o 

gerenciamento eterno deste acervo e receberá o aval do IPHAN. 

Após cada etapa de prospecção, canteiro de obras e lago de regularização, 

serão emitidos relatórios técnicos descrevendo as atividades desenvolvidas, a 

metodologia utilizada e os resultados obtidos com os trabalhos executados. Esses 
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documentos serão submetidos ao IPHAN e ao órgão de fiscalização estadual, 

conforme legislação, para aprovação e posterior liberação das áreas. 

Com a realização de levantamento de campo sistemático e intensivo, a 

equipe percrustará a existência de vestígios de ocupações humanas pretéritas, com 

especial atenção aos sítios arqueológicos já identificados em estudos anteriores e 

suas adjacências. Concomitantemente a este trabalho, deverá ser realizada a coleta 

dos vestígios encontrados, e a realização de diferentes atividades de educação 

patrimonial. 

Deverá então se proceder à contextualização arqueológica e etnohistórica 

da área de influência, com levantamento de dados secundários e levantamento 

arqueológico de campo. Serão realizados trabalhos de laboratório e gabinete 

(limpeza, triagem, registro, análise, interpretação e acondicionamento adequado dos 

materiais coletados). Todos os sítios arqueológicos localizados serão topografados e 

as operações de campo serão registradas em fichas padronizadas e ordenadas por 

números de catálogo. As informações obtidas serão consolidadas em Relatórios 

Técnicos, adequados às exigências do IPHAN, que contemplará a caracterização e 

avaliação da situação atual do patrimônio arqueológico.  

A implementação do programa deverá ser iniciada na fase de planejamento, 

anterior à limpeza do terreno e montagem do canteiro de obras, mas acontecerá 

durante todo o desenvolvimento da obra. O programa atingirá a AID e algumas 

porções da área de influência indireta, caso sejam consideradas relevantes para a 

compreensão dos sítios arqueológicos identificados junto aos locais impactados pela 

construção da PCH Dois Saltos. 

O fluxo das etapas será: prospecções arqueológicas intensivas, com ênfase 

inicial na área de canteiros, da retirada de matéria-prima como areia, cascalho e 

argila, dos canais e túnel de adução, da abertura e da melhoria da infraestrutura 

viária e das áreas de formação do lago de regularização, além de documentação de 

sítios importantes na área de influência, e realização de atividades de educação 

patrimonial. 

O cronograma será montado em conjunto com a empresa construtora, tão 

logo esta disponha as licenças para implantação da PCH Dois Saltos, de acordo 

com as logísticas das obras, de modo a se assegurar que exista tempo suficiente 

para os trabalhos de prospecção e resgates, para possibilitar a viabilidade do 

cronograma do empreendimento. As diretrizes apresentadas no futuro projeto, que 
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deverá ser aprovado pelo IPHAN, obedecerão a legislação vigente e pertinente, 

tanto federal como estadual.  

Todos os materiais resgatados serão enviados à instituição a qual ofereceu 

o endosso institucional do projeto, e para haver a transferência desses materiais 

deverá haver previsão de recursos financeiros para a curadoria institucional, e 

condições adequadas para o gerenciamento do acervo, com embalagens e reservas 

técnicas, que sigam os critérios do International Council of Museums (ICOM), que o 

Brasil faz parte.  

Serão desenvolvidas atividades de educação patrimonial, conforme 

estabelecido por normas e portarias do IPHAN, junto às comunidades locais (AID e 

AII) e aos funcionários da obra. As orientações metodológicas serão as 

preconizadas por Horta, Grunberg & Monteiro (1999) e as diretrizes apontadas no 

projeto a ser aprovado pelo IPHAN. 

As ações de educação patrimonial abrangerão a montagem de exposições 

de curta e longa duração, além de palestras e seminários didáticos, no município 

paranaense diretamente afetado pelo empreendimento: Prudentópolis, bem como 

também junto aos funcionários da obra.  

Ainda serão elaboradas placas e painéis informativos, além de materiais 

didáticos impressos, com linguagem acessível sobre o patrimônio arqueológico da 

região, para serem divulgados entre os funcionários da obra e os moradores locais. 

Esses materiais serão distribuídos nas escolas, instituições culturais e prefeituras 

dos municípios afetados, conforme exemplos em Parellada (2006) e Parellada et al. 

(2006). 

Os trabalhos serão divulgados em periódicos científicos e/ ou eventos 

acadêmicos, bem como levados ao conhecimento das comunidades regionais. 

Prospecções Arqueológicas 

Análise Bibliográfica: 

Com ênfase em aspectos arqueológicos, etno-históricos e históricos da 

região de Prudentópolis e circunvizinhanças, além de textos teórico-metodológicos 

em arqueologia e antropologia, o estudo bibliográfico dividir-se-á em: 

a) Arqueológico: levantamento e análise de bibliografia visando a obtenção de 

dados arqueológicos da região estudada, além do aperfeiçoamento de 

métodos e técnicas para a prospecção e análises de laboratório; 
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b) Antropológico e etno-histórico: levantamento e análise de dados 

etnográficos e etno-históricos, com ênfase na cultura material e contexto 

ambiental dos diversos grupos humanos que habitaram nesta região; 

c) Geológico, geomorfológico e pedológico: dar-se-á destaque aos 

sedimentos quaternários, que estão relacionados a formação de diversos 

sítios arqueológicos. 

Sensoriamento Remoto: 

Será realizada a análise interpretativa de imagens de satélite e de fotografias 

aéreas das áreas de influência direta da PCH Dois Saltos, buscando caracterizar 

anomalias de relevo, solo e vegetação, com texturas, tonalidades e formas 

diferenciadas, que possam identificar estruturas arqueológicas. A análise será 

baseada nos métodos de Sabins Jr (1987), Grehs (1980) e Parellada (1989). 

Esta análise visa também dinamizar as atividades de campo, através de uma 

mais rápida e abrangente visualização de dados de relevo, estradas, drenagens, 

vegetação, solo e geologia que os pesquisadores percorrerão em campo, e que são 

básicos para o planejamento das prospecções na região de estudo. Os materiais 

utilizados serão, além das imagens de satélite, fotografias aéreas disponíveis, 

estereoscópio, lápis dermatográfico, acetato, nanquim colorido, entre outros. 

Prospecções: 

Através de dados levantados na análise bibliográfica e das fotografias 

aéreas, e também com entrevistas com a população local, serão localizados e 

cadastrados áreas onde ocorram vestígios arqueológicos. Os sítios serão 

cadastrados segundo a ficha com dados exigidos pela regulamentação da lei n. 

3924, de 1961, pelo IPHAN, em 1988, e agora sintetizados no Cadastro Nacional de 

Sítios Arqueológicos (CNSA) sistema disponibilizado pelo IPHAN. Todos os sítios 

arqueológicos identificados serão plotados em imagens de satéilite e/ ou fotografias 

aéreas, em escala disponível, e em mapas topográficos de escala 1:50.000, ou 

também de maior detalhe havendo a disponibilidade da carta. 

A prospecção será realizada através de poços e trincheiras, precisamente 

inseridas dentro da planta topográfica do sítio. Estes poços de sondagem, de 50x 

50cm, com profundidades variáveis, em sentido N-S e E-W, serão escavados 

procurando a definição da área e da estratigrafia do sítio, bem como dos vestígios 

culturais e biológicos associados. Nesta fase de prospecção serão feitas coletas de 

vestígios arqueológicos, bem como da(s) matriz(es) sedimentar(es) associada(s). 
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Durante as prospecções os diversos níveis estratigráficos das quadrículas e 

trincheiras serão registrados tanto em diários e cadernetas de campo, como 

graficamente e através de fotografias, slides e vídeo. O material recuperado será 

colocado em sacos plásticos e etiquetado, sendo que a etiqueta conterá as 

seguintes informações: projeto, data, coletor, quadra ou trincheira, nível, feição ou 

estrutura associada e tipo de material. 

Principais Análises de Laboratório: 

- Análise de Material Cultural 

*Cerâmica: o material cerâmico recolhido será estudado quanto a aspectos 

tecnológicos, como o tipo de pasta, tipo e quantidade de antiplástico, método de 

manufatura, tipo e temperatura de queima, espessura da parede, segundo 

metodologia preconizada por Shepard (1963) e Rye (1981), com algumas 

adaptações. Também será caracterizado o tratamento de superfície, a forma para 

evidenciação de possíveis funções, e as possíveis cadeias operatórias. 

Para a caracterização das formas reconstruir-se-ão graficamente as vasilhas 

através de fragmentos de bordas e alguns do corpo e da base, com auxílio de 

programas digitais e análises espaciais. Algumas amostras serão submetidas a 

análises de espectometria. 

*Lítico: os artefatos líticos serão analisados segundo critérios tecnológicos, 

morfológicos e funcionais, segundo os sistemas de classificação e nomenclatura 

propostos por Laming-Emperaire (1967), Miller (1975), Brézillon (1976), Tixier et al. 

(1980) e Wust (1990), com algumas adaptações. Em relação à tecnologia serão 

observados: matéria-prima, técnica de produção, e presença de córtex, além das 

cadeias operatórias. Nos aspectos morfológicos analisar-se-ão as dimensões do 

refugo e dos instrumentos e, a natureza do trabalho secundário. 

*Osteodontoqueratomalacológico: os artefatos serão agrupados em classes 

de acordo com sua matéria-prima. Dentro destas classes serão definidos tipos a 

partir de critérios, tais como: posição anatômica original, técnica de elaboração do 

artefato, forma, dimensões e zonas ativas, segundo a metodologia de Rohr (1979), 

com algumas adaptações. 

- Análise do Material Biológico: 

*Material Ósseo Humano: os remanescentes ósseos humanos encontrados 

serão submetidos a análises morfológicas e paleopatológicas. Para este estudo 

serão utilizadas as metodologias preconizadas por vários autores como: Pereira & 
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Mello e Alvim (1979), Comas (1966) e Ubelaker (1978). Os informes obtidos sobre 

os percentuais de enfermidade daquelas populações serão confrontados com os de 

outras populações pré-históricas já estudadas. 

*Material Zoológico: Identificação dos vestígios de vertebrados e 

invertebrados coletados durante a escavação a partir de coleções de referência. 

Pretende-se desta forma caracterizar sua dieta alimentar, estratégias para coleta, 

pesca, caça e o ambiente no qual estas populações estão inseridas e determinação 

da área compreendida para estas atividades. A análise do material ósseo de animais 

seguirá os métodos de Davis (1987) e Hesse & Wapnish (1985). 

 

Resgate Arqueológico 

Nesta etapa será executado o Programa de Salvamento com Escavações 

em Sítios Relevantes. As prospecções serão ampliadas, mas haverá a intensificação 

das escavações e resgate dos sítios em que foram encontrados vestígios, visando 

seu salvamento e o aprofundamento do conhecimento do patrimônio arqueológico 

regional. O salvamento arqueológico dar-se-á simultaneamente às obras e prevê a 

realização de escavações exaustivas. Para tanto, deverão ser propostos critérios de 

relevância, a partir dos quais serão selecionados, dentre os sítios previamente 

identificados, aqueles que devem ser salvos por meio da escavação prospectiva, 

bem como a metodologia desta. 

Serão realizados trabalhos de laboratório e gabinete (limpeza, triagem, 

registro, análise, interpretação e acondicionamento adequado do material coletado). 

Após a conclusão dos presentes serviços, o empreendedor providenciará a 

curadoria e gerenciamento do acervo, conforme ICOM/CIDOC - The International 

Council of Museums e demais disposições previstas na legislação. 

Serão desenvolvidas pesquisas científicas relativas ao acervo constituído 

durante a execução dos presentes serviços, as quais compreenderão a curadoria e 

análise das amostras pertinentes em laboratórios. Estes trabalhos serão divulgados 

em periódicos científicos e/ou eventos acadêmicos, bem como levados ao 

conhecimento das comunidades regionais. 

Detalhamento da metodologia para escavações de sítios arqueológicos, 

além de diferentes tipos de análises de laboratório: 
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Escavações 

Primeiramente será realizado o levantamento topográfico, através de 

estação total, e a análise microambiental do entorno dos sítios arqueológicos e 

paleontológicos mais importantes, para posteriormente serem escavados. A análise 

do meio ambiente levantará dados básicos atuais para serem comparados aos 

recuperados nas escavações, que fornecerão informações para tentativa da 

reconstrução dos paleoambientes, os quais os grupos humanos e animais, da região 

de estudo, ao longo do tempo estavam inseridos. 

Os sítios arqueológicos de maior relevância serão alvo de escavações 

realizadas através de uma malha de quadras e trincheiras, precisamente inseridas 

dentro da planta topográfica do sítio. O local das escavações ficará protegido das 

intempéries, quando se fizer necessário, por lonas plásticas. 

Com os dados obtidos nas prospecções arqueológicas definir-se-ão as 

sequências estratigráficas de cada sítio arqueológico. Assim, com o corte padrão 

das quadras de 1x1m, far-se-ão as escavações segundo os níveis estratigráficos 

naturais do terreno. Ainda se pretende identificar os processos de formação do 

registro arqueológico, segundo as considerações teóricas de Schiffer (1987). Os 

materiais utilizados serão: espátulas, colheres de pedreiro, formões, punções, 

tesoura e colher de jardineiro, pá de sapa, pincéis de diversos tamanhos, 

pranchetas, equipamentos GPS, filmadoras e máquinas fotográficas digitais, 

gravadores, entre outros. 

O método empregado para a escavação será o da decapagem (Leroi-

Gouhran, 1972), que procura fazer a evidenciação completa do conteúdo da parte 

escavada do sítio, caracterizando os vestígios culturais e biológicos em seu contexto 

original de deposição. Assim, como Pallestrini (1983) destaca : produz-se "o realce 

preciso dos vestígios arqueológicos, cuja interrelação reproduz a trama das 

estruturas em seu conteúdo global". A superfície da escavação será dividida em 

módulos, delimitados pelas quadras e eventuais trincheiras, e que sucessivamente 

serão abertas, obedecendo o nível da camada natural evidenciada naquele 

momento. 

Conjuntamente a coleta de vestígios arqueológicos far-se-á o registro da 

estratigrafia quadra a quadra, observando-se as mudanças na composição 

sedimentológica do solo. Durante as escavações serão coletados: 

- Vestígios da cultura material; 
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- Material paleontológico; 

- Material biológico (ósseo humano e zoológico); 

- Sedimentos dos diversos níveis estratigráficos para análise palinológica, 

granulométrica, de minerais pesados e químicas; 

- Amostras de carvão para datação pelo método Carbono 14 e por 

termoluminiscência. 

Os sedimentos removidos durante as escavações serão peneirados em 

malhas de diversos tamanhos, a seco, para recuperar pequenos vestígios que 

devido ao seu tamanho não foram separados pelos técnicos que estão escavando. 

Partes amostrais dos sedimentos de cada nível estratigráfico serão coletados para 

futura flotação em laboratório, onde se chegam a separar fragmentos quase 

microscópicos. Com os dados sedimentológicos relacionados aos níveis 

arqueológicos, tentar-se-á a reconstrução do paleoambiente, e a caracterização dos 

processos sin e pós-deposicionais ao período de ocupação humana, além da 

compreensão das relações homem/ meio-ambiente. 

Durante as escavações os diversos níveis estratigráficos das quadrículas e 

trincheiras serão registrados tanto em diários e cadernetas de campo, como 

graficamente e através de fotografias, slides e vídeo. O material recuperado será 

colocado em sacos plásticos e etiquetado, sendo que a etiqueta conterá as 

seguintes informações: projeto, data, coletor, quadra ou trincheira, nível, feição ou 

estrutura associada, e tipo de material. 

Os restos humanos, que porventura sejam recuperados, serão 

sistematicamente documentados, visando identificar os padrões de enterramento. 

Para isto será realizada uma extensa documentação através de levantamentos 

fotográficos, desenhos e descrições detalhadas das posições dos sepultamentos em 

relação aos sítios pesquisados. Quando o material ósseo encontrar-se em estado 

precário de conservação, o esqueleto será submetido a uma análise morfométrica 

preliminar antes da retirada; para efeito de restauro em campo usar-se-á um adesivo 

PVA. 

Divulgação dos resultados e educação patrimonial 

- Apresentação de palestras para o público em geral, além de comunicações 

científicas; 

- Publicação de artigos didáticos e técnicos; 
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- Organização de exposições de curta e longa duração em instituições 

culturais e científicas; 

- Apresentação de palestras em escolas da comunidade local, visando o 

esclarecimento dos estudantes e professores sobre o estudo, bem como buscando 

maiores informações sobre a ocorrência de sítios arqueológicos na região; 

- Apresentação de palestras, para técnicos da empresa construtora, sobre o  

patrimônio arqueológico da região de estudo. 

Curadoria de acervo recuperado em campo 

Todos os vestígios arqueológicos recuperados no projeto serão incorporados 

ao acervo de instituição museológica paranaense, com a posterior curadoria das 

coleções, conforme Bell (1993). 

Com o surgimento ou a consolidação de museus regionais, mais próximos a 

região de estudo, estes materiais deverão ser parcial a totalmente repassados a 

estas instituições culturais, desde que existam garantias em relação a conservação 

e a segurança destas coleções. 

5.15.5 Responsável pela implantação 

Caberá ao empreendedor a responsabilidade de gerir a implantação deste 

programa de resgate arqueológico, realizando a assinatura de convênio com 

instituições científicas, como Museus e/ ou Universidades, ou contratação direta de 

profissional de Arqueologia habilitado e credenciado, para implementação imediata e 

antecipada do programa. 

A fiscalização e a autorização de pesquisa são atribuições do IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e instituições de pesquisa 

federais e/ou estaduais podem atuar na execução deste programa, bem como 

empresas privadas de consultoria arqueológica. 

5.15.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com os programas de Gestão e Educação 

Ambiental, visando à preservação de possíveis vestígios arqueológicos encontrados 

durante a obra de implantação da PCH Dois Saltos.  

5.15.7 Previsão de custos 

Os custos para execução deste programa são da ordem R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxx). 
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5.15.8 Cronograma 

O cronograma para implantação deste programa é apresentado a seguir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Análise bibliográfica e 

sensoriamento remoto

02 - Atividades de campo

03 - Análise de laboratório

04 - Atividades de educação patrimonial

05 - Acompanhamento e controle do 

programa

06 - Relatório de monitoramento

ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO, PROSPECÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

ANO 1 ANO 3ANO 2 ANO 4 ANO 5

Início da geraçãoInício das obras
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5.16 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS 

5.16.1 Considerações iniciais 

A implantação do Empreendimento Dois Saltos e a infraestrutura necessária 

à sua implantação (estradas de acesso, canteiro de obras, canal de adução e 

outras) acarretará impactos diretos em algumas propriedades, sendo necessárias a 

aquisição e/ou desapropriação, indenização das áreas afetadas e, quando for o 

caso, também, de benfeitorias atingidas. 

O Programa de Aquisição e/ou Desapropriação de Terras deverá abranger a 

indenização dos proprietários de áreas rurais do município de Prudentópolis 

atingidas pelo empreendimento, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Deverão 

ser elaborados o cadastro das propriedades atingidas e os levantamentos 

necessários para o cálculo final do valor das terras e benfeitorias, mão de obra, 

material e outros procedimentos pertinentes. 

O processo de aquisição tem como principal ferramenta a negociação direta 

entre o empreendedor e os proprietários das terras. Além disso, há o respaldo legal 

da declaração de utilidade pública, com fins de desapropriação, das terras 

destinadas a empreendimentos de geração de energia, sob regime de concessão. 

O presente Programa está alicerçado no contexto de praticar preços justos 

nas avaliações e aquisições para que o processo transcorra de forma harmoniosa 

entre os proprietários afetados e empreendedor, evitando litígios, questões judiciais 

ou pendências. 

5.16.2 Justificativa 

Em termos de justificativa cabe esclarecer que a legislação brasileira em 

geral e os dispositivos legais de cunho ambiental em particular, exigem que os 

proprietários afetados com a perda de parte ou o todo do seu imóvel sejam 

devidamente indenizados, compensados, e se necessário, desapropriados. 

5.16.3 Objetivos 

O Programa de Aquisição de Terras visa estabelecer compensações aos 

proprietários das áreas rurais inseridas na Área Diretamente Afetada - ADA, de 

acordo com a legislação vigente e as normas de avaliação vigentes, levando-se em 

consideração os valores do mercado imobiliário. 
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O Programa busca adquirir de forma amigável e justa os imóveis (áreas e 

benfeitorias) necessários ao empreendimento, com o objetivo de evitar, indenizar, 

compensar e/ou mitigar os danos que incidam sobre os imóveis dos proprietários a 

serem diretamente afetados pelo projeto da PCH. 

O estabelecimento de um canal de comunicação entre o empreendedor e os 

proprietários afetados é de fundamental importância para que a implantação do 

empreendimento se dê da forma mais transparente possível, evitando, dessa 

maneira, inquietações e desinformações dos proprietários. 

Para servir de base técnica ao presente programa, está sendo elaborado o 

Cadastro Socioeconômico da área diretamente afetada pelo empreendimento, que 

servirá para avaliação e quantificação da indenização para cada propriedade 

afetada. 

5.16.4 Descrição das atividades 

Com base nos levantamentos já realizados, serão interferidas 8 (oito) 

propriedades rurais no município de Prudentópolis para a implantação das estruturas 

necessárias da PCH Dois Saltos, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 – Propriedades e empreendimento localizados na Área Diretamente Afetada 
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O traçado do projeto do canal de adução do Empreendimento Dois Saltos 

começa na superfície, em área localizada entre a propriedade de Demétrio Zabioski 

e a da COPEL, necessitando avaliação sobre desapropriação; segue como canal 

aberto, em propriedade privada que precisará ser desapropriada. Em seguida, 

continua na forma de túnel em algumas propriedades, porção que não deverá afetar 

a produção agrícola que está na superfície, mas poderá afetar a cobertura vegetal 

em função do tipo de enraizamento das espécies encontradas no local. Uma terceira 

parte seguirá novamente em canal aberto, área que também deverá ser 

desapropriada. O local da tomada de água e de desemboque do túnel, onde está 

prevista a construção do dique e do lago de regularização, também deverá ser 

desapropriado. 

Em tese, todos os proprietários localizados neste trajeto estão incluídos na 

ADA, seja pela necessidade de desapropriação ou pela possibilidade de utilização 

de parte de suas terras em alguma infraestrutura que venha a servir à execução 

e/ou operação do empreendimento. É provável que algumas das propriedades 

localizadas onde o duto será subterrâneo não sejam afetadas. No entanto, as 

propriedades onde estão os canais de superfície de montante e jusante, o lago de 

regularização, a subestação, a casa de força e as respectivas faixas de APP de 

15 m previstas para este empreendimento, certamente necessitarão de avaliação 

relativa a prováveis indenizações.  

Cabe ressaltar que no presente empreendimento não se registra a 

necessidade de relocação de pessoas em função da implantação das estruturas. 

Para a implantação deste programa, será necessária a formação de uma 

equipe mínima, para realização das atividades abaixo elencadas: 

 Elaboração de cadastros das famílias afetadas, laudos técnicos, mapas e 

memoriais descritivos das propriedades e de Decreto de Desapropriação 

específico para as áreas de interesse, quando necessário; 

 Desenvolver plano de negociação com os atingidos; 

 Pesquisar preços de áreas em oferta na região, para determinação do valor 

da terra nua; 

 Pesquisar preços de materiais de construção, mão-de-obra, insumos 

agrícolas, sementes, mudas frutíferas, etc., para determinação de valores 

básicos para indenização de benfeitorias produtivas (agricultura e pastagens) 
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e não reprodutivas (cercas e paióis) porventura existentes na área a ser 

indenizada; 

 Elaboração da metodologia de indenização; 

 Verificação e regularização dos documentos dos imóveis; 

 Acompanhamento sistemático dos técnicos avaliadores durante todo o 

processo de forma a identificar os danos causados, objetivando o 

ressarcimento ou restabelecimento das condições iniciais das propriedades 

atingidas; 

 Providenciar carta anuência dos proprietários e termo de indenização com 

protocolo; 

 Efetivar as indenizações na forma da Lei. 

Para a implantação do Programa deverão ser consideradas as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e de Engenharia de Avaliações. 

5.16.5 Responsável pela implantação 

A implantação deste programa é de responsabilidade direta do 

Empreendedor, porém deverá contar com o envolvimento e apoio das prefeituras, 

associações rurais de moradores e órgãos ambientais. 

5.16.6 Sinergia com outros programas 

O Programa de Aquisição e/ou Desapropriação de Terras inter-relaciona-se 

com dois outros programas estabelecidos no PBA, a saber: 

 Programa de Comunicação Social, indispensável à transparência e adequada 

divulgação do processo de desapropriação, com desdobramentos desde a 

fase de cadastramento até a efetiva indenização; 

 Programa de Educação Ambiental, indispensável para o conhecimento 

adequado sobre os dados do empreendimento e alguns aspectos dos 

processos ambientais regionais, com divulgação do conhecimento científico e 

tecnológico sobre as questões ambientais que permita à população o 

entendimento das ações necessárias à proteção da natureza e dos recursos 

naturais, prevenindo-se deste modo, as possibilidades de ocorrência de 

acidentes ambientais e pessoais. 
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5.16.7 Previsão de custos 

O custo para implantação deste Programa é formado pela composição de 

uma equipe técnica e recursos materiais necessários ao desenvolvimento das 

atividades. 

A equipe que desenvolverá os serviços programados deverá contar com a 

participação dos seguintes profissionais:  

• Sociólogo;  

• Advogado;  

• Engenheiro Agrônomo / Técnico Agrimensor. 

O custo para implantação deste Programa é estimado em R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxx). Neste valor não estão contemplados os custos a serem 

desembolsados no processo indenizatório junto aos proprietários. 

5.16.8 Cronograma 

O Programa deve ser iniciado antes da concessão da licença de implantação 

do Empreendimento Dois Saltos e a conclusão está prevista para antes do início das 

obras, evitando-se pendências que possam ter influência adversa sobre o projeto e 

os proprietários diretamente afetados.  

Segue o cronograma para implantação do programa. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Análise de dados do Cadastro 

Socioeconômico

02 - Elaboração do Cadastro Físico-

Documental

03 - Pesquisa de preço

04 - Avaliação dos imóveis

05 - Negociação dos imóveis

06 - Indenização e escrituras de imóveis

07 - Processos judiciais

08 - Relatório semestral

ANO 2 ANO 4 ANO 5
ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS

ANO 1 ANO 3

Início da geraçãoInício das obras
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5.17 PROGRAMA DE REORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

5.17.1 Considerações iniciais 

A disponibilidade de acessos viários, energia elétrica, água e meios de 

telefonia é condição necessária para implantação e funcionamento do 

empreendimento. Apesar das interferências e dos impactos causados por este tipo 

de empreendimento, em geral, as novas construções e as readequações melhoram 

as condições anteriores: pela retificação e novos acessos das vias rurais, melhorias 

das redes de drenagem, elétrica e água. Assim, o empreendimento pode promover 

readequações e melhorias qualitativas na infraestrutura de forma que a sua 

interferência seja positiva e reconhecida como tal.  

Conforme o EIA, as interferências mais significativas ocorrerão na malha 

viária rural, em estradas vicinais não asfaltadas, não prejudicando a integração de 

atividades econômicas e sociais. O EIA também informa que os impactos mais 

significativos devem ocorrer no município de Prudentópolis, que sediará o canteiro 

de obras do empreendimento.  

Quanto às interferências nas sedes urbanas, essas deverão ser mínimas, 

dado que o aumento populacional decorrente da incorporação de novos 

trabalhadores deverá ser relativamente pequeno. Assim, fora a edificação e/ ou 

readequação de alojamentos para migrantes, não deverá ser necessário um número 

e um porte de intervenções em infraestrutura mais significativos na AID do 

empreendimento. 

5.17.2 Justificativa 

O estudo de impacto ambiental realizado para o projeto da PCH Dois Saltos 

apontou como relevante uma variação na pressão sobre a estrutura de serviços 

públicos nos municípios atingidos. Reconheceu, entretanto, que os recursos 

sanitários atualmente disponibilizados pelo setor público poderiam atender de forma 

satisfatória ao aumento de demanda a ser gerado pelo empreendimento. Ainda que 

esta análise esteja correta e adequada à situação real, cumpre enfatizar a 

necessidade de monitoramento, por parte dos empreendedores e em parceria com 

as autoridades públicas, da dinâmica deste aumento da pressão sobre a 

infraestrutura local. Além disso, a implantação da usina demandará a abertura e 

melhoria de acessos viários, assim como o atendimento à demanda de água e 
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energia elétrica no canteiro de obras. Assim esse programa justifica-se na medida 

em que visa monitorar a pressão sobre os serviços públicos produzida pela 

instalação da PCH Dois Saltos. 

5.17.3 Objetivos 

O Programa de Reorganização da Infraestrutura destina-se a monitorar o 

provimento e recomposição dos serviços de atendimento básico relativos ao 

funcionamento das redes viárias, de abastecimento de água e de energia elétrica, 

além de serviços públicos nos municípios de Prudentópolis e Guamiranga.  

Especificamente esse programa objetiva: 

 Avaliar a necessidade de abertura e melhoria de acessos viários ao 

empreendimento, assim como as redes elétrica, de água, de telefonia; 

 Avaliar a necessidade de ampliação na capacidade de atendimento dos 

serviços públicos nos municípios de Prudentópolis e Guamiranga; 

 Mapear e monitorar os serviços públicos com maior demanda devido à 

implantação do empreendimento; 

 Acompanhar a instalação das infraestruturas necessárias ao 

empreendimento, monitorando as propriedades afetadas quanto a possíveis 

danos causados pelas obras e não previstas. 

5.17.4 Descrição das atividades 

As atividades demandadas neste programa serão voltadas a quatro 

vertentes principais: readequação da rede viária, demandas por serviços de 

abastecimento, demandas por serviços públicos e monitoramento das propriedades 

atingidas. 

Readequação da Rede Viária 

O acesso aos locais onde se encontram as diversas estruturas do 

aproveitamento é feito por uma estrada vicinal em bom estado, que atende as 

propriedades rurais da região. Ela se desenvolve paralelamente ao rio sobre o 

planalto existente em sua margem esquerda, iniciando na rodovia federal BR 373 

que une Ponta Grossa a Foz do Iguaçu (Figura 6). 
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Figura 6 – Acessos já existentes às estruturas do aproveitamento 

Dado que o acesso ao canteiro de obras e o transporte de material, 

mercadorias e pessoal se dará pelo município de Prudentópolis, sugere-se especial 

atenção às readequações na malha viária desse município. Além disso, haverá 

necessidade de abertura de novos acessos para as estruturas da PCH Dois Saltos.  

Demandas por serviços de abastecimento 

As obras de implantação da PCH Dois Saltos aumentará a demanda por 

serviços de abastecimento (energia elétrica, água e telefonia). Assim, esse 

programa servirá para monitorar a oferta destes no canteiro de obras e nas 

propriedades diretamente afetadas. 

Demandas por serviços públicos 

Devem ser avaliadas as necessidades de redimensionamento do sistema de 

saúde pública, bem como a manutenção das condições da população obter 

suprimentos básicos, atendimento médico e acesso à educação, no período de 

implantação do empreendimento. Caso haja necessidade, alterações ou melhorias 

dos serviços públicos deverão ser discutidas com os órgãos competentes.  

Monitoramento das propriedades atingidas 

Montar um plano de observação e monitoramento das propriedades 

atingidas e das intervenções, para averiguar possíveis danos causados pelas obras 

de implantação da PCH Dois Saltos. Esses danos deverão ser reparados e, na sua 

impossibilidade, os proprietários deverão ser indenizados. 
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5.17.5 Responsável pela implantação 

Esse programa é de responsabilidade do empreendedor, demandando 

ações da empreiteira responsável pela construção da infraestrutura da usina. 

Também deverão ser formadas parcerias com órgãos municipais de saúde e 

educação para avaliação das demandas destes serviços nos municípios afetados. 

5.17.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com o Programa de Comunicação Social, 

devido ao contato com a população, e com o Subprograma de Monitoramento 

Socioambiental da Obra, devido às ações de monitoramento. 

5.17.7 Previsão de custos 

Os custos deste programa incluem o monitoramento mensal da obra, já 

abrangido pelo Programa de Gestão Ambiental. Já o monitoramento dos serviços 

públicos deverá ser feito por profissional capacitado para avaliar a oferta e demanda 

dos serviços disponibilizados pelos municípios, já abrangido no Programa de 

Comunicação Social. Já a instalação ou melhoria de infraestrutura (acessos, redes 

de energia, água, etc), estará no orçamento da empreiteira. 

5.17.8 Cronograma 

O cronograma do presente programa é apresentado a seguir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Avaliação da necessidade de 

abertura e melhoria de acessos viários

02 - Avaliação da demanda por redes de 

abastecimento (energia elétrica, água e 

telefonia)

03 - Avaliação da capacidade de 

atendimento dos serviços públicos em 

Prudentópolis e Guamiranga

04 - Caso haja necessidade, avaliar 

alternativas de ampliação dos serviços 

públicos

05 - Acompanhar a demanda por serviços 

públicos durante as obras

06 - Acompanhamento da instalação das 

infraestruturas do empreendimento

07 - Análise da infraestrutura permanente

08 - Relatório de acompanhamento

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

ANO 1 ANO 3ANO 2 ANO 4 ANO 5
ATIVIDADES

Início da geraçãoInício das obras
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5.18 PROGRAMA DE APOIO À EMPREGABILIDADE 

5.18.1 Considerações iniciais 

Na área de influência direta do Empreendimento Dois Saltos, principalmente 

nos municípios de Prudentópolis e Guamiranga, há um contingente de trabalhadores 

desempregados, buscando colocações no mercado local. Fato é que os candidatos 

em geral não possuem qualificação profissional, necessitando, portanto, de apoio 

para ocuparem os cargos previstos a serem gerados pelo projeto. 

Empreendimentos voltados para a implantação de hidrelétricas são, por 

natureza, potenciais geradores de emprego nos mais diversos níveis de capacitação 

e qualificação. Ao longo de todo o período de implantação do empreendimento serão 

efetuadas as contratações de trabalhadores, conforme necessidades estabelecidas 

pelas empresas envolvidas na construção dessa obra. Na medida do possível, é 

intenção do empreendedor e, por extensão, das empreiteiras, privilegiarem o 

preenchimento de vagas com recursos humanos disponíveis na área de influência 

direta do projeto. 

O diagnóstico e prognóstico socioeconômico realizados previamente com 

base nas características do Empreendimento Dois Saltos identificaram uma 

demanda futura de 135 empregos diretos em Prudentópolis e 15 em Guamiranga 

durante 24 meses. Tais estudos levaram em conta que a metade dos empregos 

diretos a serem gerados serão ocupados por profissionais que já fazem parte das 

carteiras de empregados das empreiteiras especializadas devido às características 

próprias dos empreendimentos hidrelétricos. De acordo com o EIA-RIMA referente a 

este empreendimento, esses empregados, já qualificados para as suas funções na 

construção de usinas hidrelétricas, representam um contingente de migrantes 

acompanhadores de obras. É importante considerar que a utilização deste 

contingente de trabalhadores migrantes impõe limitações à contratação de mão de 

obra direta nos municípios atingidos ao mesmo tempo em que contribui para o 

crescimento da renda local em função do crescimento da demanda por bens e 

serviços. 

Quanto à demanda por empregos diretos durante a implantação estes se 

caracterizam pela necessidade de profissionais de nível superior, técnico e 

operacional. No nível superior a demanda é por engenheiros para chefia e 
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coordenação e em ações de suporte em áreas específicas. Os quadros de nível 

técnico devem ser preenchidos com profissionais tais como mecânicos, eletricistas, 

encarregados diversos de turma, terraplenagem, drenagem, etc. Serão necessários, 

ainda, chefes de escritório, almoxarifado, transportes, oficina, topógrafos, etc. No 

nível operacional serão ocupados operadores de equipamentos leves, pesados e 

especiais, além de carpinteiros, pedreiros, armadores, serventes, ajudantes, 

auxiliares mecânicos e motoristas.  

A maior demanda por mão de obra deverá ocorrer no segundo e no terceiro 

semestre de implantação do empreendimento no setor da construção civil ocupando-

se aproximadamente 130 profissionais.  

A geração de empregos indiretos durante a implantação, ou aumento das 

atividades para os empregos existentes, também deve ser significativa com 

crescimento da demanda em setores tais como a locação de imóveis, veículos e 

outros bens móveis. Haverá incremento na contratação de serviços diversos como 

hospedagem, alimentação, transportes, saúde, educação, saneamento, energia, 

manutenção de veículos, máquinas e equipamentos, realização de eventos, 

comércio de combustíveis, etc. Conforme estimativas realizadas no EIA-RIMA, tais 

demandas por empregos indiretos podem gerar aproximadamente 450 postos de 

trabalho.  

E, por fim, devem ser considerados aproximadamente 30 empregos diretos 

para a operação do empreendimento os quais, em função da disponibilidade de mão 

de obra nos municípios atingidos deveriam ser destinados em número de 25 para 

Prudentópolis e 5 para Guamiranga. São trabalhos relacionados à operação da 

PCH, à sua segurança e à manutenção do seu patrimônio. Somem-se a isso os 

empregos diretos relativos à zeladoria e serviços gerais. 

A fim de potencializar as alterações positivas decorrentes da geração de 

empregos diretos e indiretos e das possibilidades de crescimento da renda social em 

Prudentópolis e Guamiranga, bem como minimizar os riscos inerentes à geração de 

expectativas infundadas sobre as demandas por mão de obra elabora-se o presente 

Programa de Apoio a Empregabilidade. 

5.18.2 Justificativa 

Uma das recomendações mais importantes que compõem o conjunto de 

ações e medidas do prognóstico social e econômico do estudo referente ao 
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empreendimento PCH Dois Saltos é o esforço coletivo que se deverá realizar para a 

contratação de mão de obra local. As empresas contratadas para a realização das 

obras de implantação de infraestrutura, em geral, encontram dificuldades para o 

aproveitamento da mão de obra disponível localmente em razão de limitações 

diversas como a precariedade ou a ausência total de formação profissional e a baixa 

escolaridade. Há, ainda, problemas com questões de gênero e raciais.  

O número da população residente na área diretamente afetada é bastante 

reduzido sendo também reduzida, neste âmbito, a disponibilidade de mão de obra. 

Todavia, as áreas rurais do entorno à ADA abrigam considerável contingente de 

indivíduos de ambos os sexos e principalmente jovens que se dedicam à produção 

familiar ou atividades econômicas informais. Ainda que as ações deste 

empreendimento que visam o apoio à empregabilidade não logrem atingir estes 

indivíduos de forma a promover uma alteração positiva imediata em suas vidas, é 

imprescindível que os mesmos acompanhem os projetos de capacitação de mão de 

obra, educação ambiental, inclusão social e cidadania que deverão compor o 

conjunto de medidas compensatórias aos impactos sociais negativos a se produzir.  

Quanto à mão de obra disponível nas cidades de Guamiranga e 

Prudentópolis, justifica-se, também, o presente programa de apoio a 

empregabilidade pela necessidade de aproveitamento dos profissionais disponíveis 

para os empregos diretos, mas também para os indiretos em razão da vasta gama 

de atividades econômicas diversas a serem incrementadas.  

As ações de apoio ao emprego não podem se limitar às necessidades das 

empresas terceirizadas responsáveis pelas obras de infraestrutura. Estas empresas, 

por causa das condições contratuais – principalmente as relacionadas aos prazos e 

aos custos econômicos – não podem dispor dos recursos para o planejamento e 

nem para a execução destas ações. Apesar disso, os agentes recrutadores de mão 

de obra estarão a serviço destas empresas e, por esse motivo, se encontrarão em 

uma posição privilegiada em relação ao conhecimento do perfil da mão de obra 

disponível nos municípios. Deverá ser encontrada alguma forma para o 

aproveitamento do conhecimento dos recrutadores de mão de obra no 

planejamento, na execução, no monitoramento e na avaliação do programa de 

empregabilidade. 

Um princípio básico que deve nortear as ações para este programa é a 

transcendência da ideia de que o êxito do programa se resume em contratações 
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diretas. As contratações efetivas atendem aos interesses do empreendimento, mas 

um contingente de pessoas desocupadas que possam ter acesso às informações e 

aos recursos que lhes possibilitem quiçá realizar planejamento para uma mudança 

futura é salutar. Em termos objetivos significa dizer que o empreendedor deve se 

empenhar em identificar e caracterizar a mão de obra não ocupada nos municípios 

de Prudentópolis e Guamiranga de forma a conhecer a sua atual condição e as 

razões de sua ociosidade buscando, se não qualificá-la, pelo menos entregar às 

agências sociais especializadas que atuam localmente um diagnóstico preciso de 

quantidade, perfil socioeconômico e proposta de escopo mínimo para tratamento de 

seus problemas. 

5.18.3 Objetivos 

O objetivo geral deste programa é melhorar as condições gerais da mão de 

obra disponível em Prudentópolis e Guamiranga a fim de que a mesma possa ser 

aproveitada nos 135 empregos diretos nas diversas atividades operacionais e 

técnicas, gerados ao longo de 24 meses ou nos estimados 450 empregos indiretos a 

serem gerados ou desenvolvidos nos setores primário, secundário e terciário das 

economias municipais e regional.  

Como objetivos específicos, citam-se: 

 Oferecer apoio, orientação e condições aos habitantes locais para obtenção 

de acesso às oportunidades de trabalho a serem oferecidas pelo 

empreendimento; 

 Demonstrar a sensibilidade social do empreendedor e, por extensão, das 

empreiteiras, visando à geração de empregos e renda familiar, com ênfase no 

aproveitamento de recursos humanos locais e regionais; 

 Incentivar a qualificação profissional de forma a habilitar a população 

residente na região para aproveitar as oportunidades de trabalho e geração 

de renda; 

 Realizar um diagnóstico da demanda por trabalho em todas as áreas 

profissionais com base no conhecimento socioeconômico dos interessados 

em atuar diretamente no empreendimento;  

 Levantar, junto às agências governamentais, não governamentais e privadas, 

os problemas e dificuldades de acesso ao emprego/renda em Prudentópolis e 

Guamiranga; 
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 Capacitar a mão de obra de acordo com o diagnóstico prévio e de acordo com 

as demandas municipais; 

 Monitorar as ações de apoio à empregabilidade ao longo de sua execução; 

 Avaliar as ações de apoio à empregabilidade de forma a conhecer as 

alterações em relação à situação anterior levantada no diagnóstico. 

5.18.4 Descrição das atividades 

Em termos práticos, as ações que devem ser planejadas e executadas 

incluem, de forma primordial, estudos sobre o perfil e a quantidade da demanda por 

mão de obra nos municípios referidos. A partir dos resultados destes estudos, o 

empreendedor deverá providenciar por meio de ação compartilhada com os demais 

atores governamentais, a capacitação da mão de obra ou o desenvolvimento de 

empreendedorismo, ou mesmo a complementação da formação escolar, de acordo 

com o perfil dos beneficiários identificados. Para a questão do trabalho feminino 

deverá ser dada atenção especial às demandas por creches e à capacidade de 

atendimento dos órgãos governamentais, privados e não estatais. É importante 

observar o ônus que vêm arcando grande parte das mulheres em relação aos 

cuidados com os filhos menores em função da falta de vagas em creches e na 

educação infantil. Quanto aos jovens egressos ou em curso no ensino médio, é 

imprescindível atuar de forma cooperada com os poderes locais como as secretarias 

municipais de assistência social, de saúde e o órgão de conselho tutelar, assim 

como os agentes a serviço do Ministério Público.  

O diagnóstico previsto neste programa visa dimensionar as demandas por 

cursos de capacitação em termos de quantidade de pessoas a serem beneficiadas e 

treinamentos que poderiam ser realizados. Duas preocupações principais norteiam 

as diretrizes deste programa quanto à geração de benefícios aos habitantes locais: 

por um lado a necessidade imperiosa de utilização de trabalhadores, durante a 

implantação do empreendimento, residentes nos municípios atingidos de forma a 

aumentar a taxa de emprego e o acesso à renda e por outro lado garantir que os 

efeitos destas mudanças positivas não sejam revertidos ao final das obras de 

implantação.  

A geração de emprego e renda durante as obras de implantação é fato 

inquestionável e zelar para que a população se beneficie disso é medida salutar 

como meio de compensação social. Porém, garantir que os benefícios gerados 
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durante a implantação do empreendimento sejam incorporados ao modo de vida dos 

principais atingidos requer um conhecimento sobre o seu modo de vida, de trabalho 

e de produção. Diante disso, é importante considerar que as famílias incluídas na 

economia local, principalmente na área de entorno do empreendimento, dedicam-se 

a atividades agropecuárias. Alguns membros destas famílias poderão ser 

incorporados em atividades ligadas ao empreendimento e para elas será necessária 

a aplicação de ações de capacitação profissional específicas. Já os moradores das 

comunidades urbanas, próximas aos acessos do empreendimento, dependem de 

empregos diversos relacionados aos setores de serviços e indústria. Por essa razão, 

os cursos de capacitação profissional visando à melhoria das condições de vida 

urbana e rural, com respeito às famílias de baixa renda ou que desempenham 

atividades econômicas informais devem se relacionar às atividades agropecuárias, 

industriais ou de serviços em que o município se destaca ou nas áreas em que 

poderia se destacar tendo em vista as prospecções de negócios, o planejamento 

municipal e o interesse dos investidores.  

O município de Prudentópolis sempre se destacou na produção de mel e de 

fumo, que são as maiores do Paraná há muitos anos, assim como na produção de 

feijão. A área industrial deve ser incrementada durante o período de implantação do 

empreendimento, de forma a demandar, da economia local, mão de obra 

capacitada, principalmente na construção civil e montagem eletromecânica. O setor 

de comércio e serviços em geral, também é desenvolvido devido às características 

econômicas dos municípios, principalmente em Prudentópolis. Portanto, os cursos 

de capacitação que farão parte deste programa devem atender a estas áreas.  

Os serviços nacionais de capacitação de mão de obra, que compõem o 

chamado sistema “S”, atendem, há vários anos, a demanda por capacitação de 

trabalhadores e empresários. No setor industrial, o SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial), e na área de serviços o SENAC (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial). Uma organização específica, integrante do mesmo 

sistema, atua na área de formação profissional em transporte e logística que é o 

SENAT (Serviço Nacional de Transportes). E, para o setor agropecuário, o SENAR 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) oferece cursos de acordo com as 

demandas e o perfil dos empreendimentos e das atividades rurais. 

Para o presente programa de empregabilidade, a partir do conhecimento 

preliminar possibilitado pelo EIA-RIMA, são indicados os cursos abaixo em 
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atividades dos setores primário, secundário e terciário. Tais previsões de cursos a se 

realizar deverão ser confirmadas por meio do diagnóstico conforme delineado neste 

programa. Convém destacar, ainda, que estes cursos podem ser para capacitação 

inicial ou aperfeiçoamento de profissionais experientes em atividades de grande 

demanda econômica e reconhecidas pelo mercado. E podem ter o caráter 

socioprofissionalizante, isto é, desenvolvimento de atividades que possibilitem a 

geração de emprego ainda que isso não represente atividade econômica formal 

como, por exemplo, a produção de alimentos artesanais ou doces para uma 

confeitaria. Podem, estes cursos, ainda, ser de caráter sociocultural visando ao 

aprimoramento pessoal versando sobre comportamento e postura em ambiente de 

trabalho. 

 Trabalhador em turismo rural - Os cursos para capacitação no trabalho em 

turismo rural compreendem o planejamento e a implantação de restaurantes 

rurais, de roteiros e trilhas ecológicas, de culinária rural, oportunidades de 

negócios em turismo rural; 

 Condutor de turismo de aventura; 

 Elaboração de roteiros turísticos religiosos; 

 Trabalhador na administração de empresas agrossilvipastoris: Gestão rural, 

inclusão digital rural e software rural. 

 Trabalhador na apicultura - Produção de rainhas e produção de própolis; 

 Consultor de vendas em material de construção; 

 Técnico em edificações; 

 Técnico em eletrotécnica; 

 Técnico em logística. 

Outra atividade é promover a divulgação das oportunidades de trabalho, 

principalmente nos municípios de Prudentópolis e Guamiranga. Para tanto, é 

necessária a montagem de um escritório base de operações do empreendimento. 

Neste escritório serão recebidas as solicitações de emprego (cadastramento para 

posterior seleção, registro de origem e qualificação dos migrantes, etc), prestação de 

informações referentes às obras, necessidades de qualificação, tempo de duração 

das possíveis ocupações, condições locais de moradia, transporte, etc. O escritório 

deve se ocupar, também, do contato com instituições afins e dar informações sobre 

o atendimento e o funcionamento de programas do Sistema Nacional de Emprego – 
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SINE; da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social; da 

Fundação Social de Curitiba – FAS; do PROVOPAR-PR – Ação Social, etc. 

5.18.5 Responsável pela implantação 

As ações deste programa são de responsabilidade do empreendedor, mas 

cada uma destas tarefas depende de suporte técnico e político de agentes públicos 

locais como as prefeituras municipais, agências não governamentais, empresários, 

agentes atuantes na área de emprego e renda e principalmente as organizações do 

sistema “S” referidas acima. 

Sob os auspícios de suporte financeiro, infraestrutura e coordenação geral a 

cargo do empreendedor, as ações descritas acima deverão ser desenvolvidas por 

equipe técnica composta por profissionais com formação pertinente e experiência 

em planejamento e execução de programas semelhantes ou afins. Tais profissionais 

deverão planejar e executar ações relacionadas às áreas de diagnósticos e 

prognósticos socioeconômicos, gestão interdisciplinar de recursos humanos com 

caracterização do perfil das demandas por mão de obra em termos de gênero, raça, 

educação formal e faixa etária. Deverá, ainda, a equipe técnica monitorar as ações 

de capacitação profissional e reforço escolar, assim como desenvolver o processo 

de avaliação final e análise comparativa da situação prévia das condições de vida do 

grupo de beneficiários e após a aplicação deste programa. 

5.18.6 Sinergia com outros programas 

Um dos efeitos negativos que decorrem da ampla difusão da notícia sobre 

empreendimentos hidrelétricos ou outros que exigem a implantação de infraestrutura 

de grande porte é a atração para os municípios atingidos de trabalhadores 

desempregados oriundos de outras regiões em busca de oportunidades de 

emprego. De uma maneira geral, os moradores das cidades, assim como as 

autoridades públicas e demais lideranças se preocupam com isso e tal percepção 

social não é descabida. Embora não seja evento esperado e nem desejado devido 

às características do empreendimento, medidas de controle específicas devem ser 

adotadas para a gestão deste tipo de risco. O próprio programa de apoio à 

empregabilidade deve incorporar ações conscientes na adoção das melhores 

práticas para o recrutamento de mão de obra. A veiculação pela imprensa, por 

exemplo, de noticias sobre o empreendimento deve ser monitorada e controlada de 

forma a difundir de forma sistemática a quantidade real de postos de trabalho, seu 
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perfil profissional, seu tempo de duração e sazonalidade. Informações distorcidas 

devem ser contrapostas imediatamente e pelo mesmo canal de comunicação em 

que foram veiculadas. O tratamento destes problemas relacionados à expectativa 

social em relação à oferta de empregos e oportunidade de negócios possui sinergia 

em elevado grau com o conteúdo do programa de comunicação social. 

Em razão das preocupações sociais relativas à alteração da paisagem e 

impactos similares de alterações nos meios físico e biótico e em face das atividades 

econômicas ligadas ao turismo que explora a visitação ou contemplação dos 

elementos naturais regionais, as ações sugeridas neste programa de apoio à 

empregabilidade são sinérgicas, também, aos programas de apoio ao 

desenvolvimento turístico e à infraestrutura turística. Nesse sentido, é aconselhável 

estender o foco sobre as demandas por capacitação técnica e prospecção de 

negócios à área do turismo, em especial no município de Prudentópolis. 

5.18.7 Previsão de custos 

O custo para implantação deste programa é estimado em R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxx). Neste valor estão inclusos todas as despesas operacionais para 

execução do programa, incluindo a realização de cursos e atividades práticas. 

5.18.8 Cronograma 

As expectativas sociais relativas à geração de emprego se intensificam na 

medida em que não apenas as notícias aumentam, mas também ações concretas 

como levantamentos topográficos e sondagens de solo, ainda que em fase de 

planejamento, se realizam. Assim, medidas preventivas devem ser aplicadas já na 

fase de planejamento em atendimento a estas demandas. Entretanto a realização do 

diagnóstico para determinação do perfil profissional, do volume de demanda por 

mão de obra não ocupada, dos recursos à disposição deve se iniciar após a 

obtenção da licença de instalação. É importante que a partir do segundo semestre 

de implantação, quando deverá ocorrer a maior demanda por ações operacionais, 

estejam em andamento as ações de capacitação de mão de obra. A execução do 

programa, assim como o seu monitoramento, deve prosseguir mesmo após o 

declínio da oferta de empregos a partir do terceiro semestre. Em resumo, a 

aplicação deste programa – que inclui as atividades de análise dos resultados do 

diagnóstico e a execução de ações de capacitação e reforço escolar, bem como o 

monitoramento destas atividades - deverá se prolongar durante todo o período de 
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implantação estimado em 24 meses. Ao final da fase de implantação, o programa de 

apoio à empregabilidade deverá entrar em sua fase de avaliação de forma a 

comparar a situação anterior, levantada pelo diagnóstico socioeconômico acerca da 

condição de vida do grupo de beneficiários no início da aplicação das ações, com a 

situação após a execução do programa. 

O cronograma físico para execução deste programa é apresentado a seguir. 
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01 - Diagnóstico socioeconômico

02 - Cursos e atividades práticas

03 - Monitoramento do processo

04 - Avaliação do processo

ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À EMPREGABILIDADE

ANO 1 ANO 3ANO 2 ANO 4 ANO 5

Início da geraçãoInício das obras
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5.19 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 

5.19.1 Considerações iniciais 

O presente programa compreende um conjunto de diretrizes e estratégias 

objetivando alavancar o desenvolvimento turístico dos municípios de Prudentópolis e 

Guamiranga diretamente afetados pelo empreendimento. As administrações 

municipais, o setor empresarial, bem como a comunidade destes municípios 

depositam elevada confiança e expectativa no desenvolvimento da atividade turística 

local. É preciso combinar propostas inovadoras para o crescimento com a 

manutenção das condições ambientais necessárias para uma melhor qualidade de 

vida. Isso implica prioridade para ações estruturais, tanto no sentido da preservação 

e manutenção do espaço natural quanto do espaço construído, como novas vias, 

ciclovias, transportes alternativos, saneamento básico, abastecimento de água, 

energia, comunicações, mas também ações contundentes em educação ambiental e 

recuperação das áreas degradadas.  

Entendido como uma política de desenvolvimento territorial sustentável, 

promovendo a integração de várias áreas e desenvolvendo a preservação e 

manutenção do patrimônio natural e cultural, o turismo pode se revelar um excelente 

instrumento de valorização da cidade, de incremento dos negócios e geração de 

empregos. Além do turismo de eventos, como a consagrada “Noite Ucraniana”, ou 

então a “Festa Nacional do Feijão Preto” e a “Festa de São João Batista”, 

Prudentópolis, bem como Guamiranga apresentam potencial para os segmentos: 

turismo histórico-cultural, rural, de aventura, ecoturismo e o religioso. Para o 

incentivo do turismo é necessário garantir uma infraestrutura adequada para a 

atividade turística e para as ações estratégicas no fomento de oportunidades. Além 

da diferenciação tributária para o setor, o poder municipal contribui decisivamente 

para o incremento do turismo quando estrutura os equipamentos públicos de 

recepção ao turista, quando firma parcerias com as entidades do setor na promoção 

de eventos e quando sugere leis de incentivo. Para que uma cidade se torne um 

“destino” do turista, necessita-se cuidar dos elementos atrativos e organizar a 

infraestrutura urbana, a rede hoteleira, a rede de alimentação e de serviços. Ainda, 

capacitar os profissionais da área e executar uma política pública orientada à 

divulgação dos municípios no espaço nacional e internacional. Toda a cidade pode 
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ganhar com a visita de um turista e é responsabilidade da municipalidade oferecer 

condições para que essa visita se renove. 

5.19.2 Justificativa 

Os municípios de Prudentópolis e Guamiranga, pelos atrativos dos seus 

elementos naturais, como saltos, cachoeiras e chapadões, têm recebido visitas 

crescentes de turistas interessados na contemplação da paisagem, na prática de 

esportes ou aventura, entre outras atividades. Desse modo, o planejamento e a 

implantação de empreendimentos hidrelétricos podem surgir, na percepção social, 

como elementos que se contrapõem às oportunidades de negócios e geração de 

empregos no setor turístico. Desse modo, iniciativas de apoio ao desenvolvimento 

do turismo nestes municípios, como as apresentadas neste programa, justificam-se 

na medida em que não apenas contribuem para mobilizar recursos materiais e 

humanos em prol de alavancar o turismo municipal e regional, como também para 

esclarecer e eliminar dúvidas acerca das sinergias entre empreendimentos 

hidrelétricos e as atividades relativas ao turismo. 

O presente Programa de Apoio ao Desenvolvimento Turístico está sendo 

proposto como uma das medidas compensatórias cuja execução é de 

responsabilidade do empreendedor do projeto em pauta, visando apoiar o 

desenvolvimento do setor de turismo nos municípios de Prudentópolis e 

Guamiranga. 

O turismo é uma atividade que demanda ações de caráter intersetorial e a 

agregação de conhecimentos multidisciplinares.  Em função disso, é estratégico 

articular a ação de todos os organismos públicos que contribuem ou possam 

contribuir para a criação de condições adequadas ao desenvolvimento da atividade 

no município. Os órgãos públicos devem atuar de forma integrada e complementar 

no desenvolvimento do turismo sustentável em Prudentópolis e Guamiranga, 

cumprindo seu papel de coordenador e catalisador das iniciativas relacionadas ao 

setor. 

5.19.3 Objetivos 

O principal objetivo deste programa é propor estratégias e ações que 

possam nortear o desenvolvimento da atratividade, bem como a cadeia produtiva do 

turismo nos municípios de Prudentópolis e Guamiranga em consonância com a 

conservação e valorização dos atrativos naturais, históricos e culturais. 
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Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar as potencialidades locais, individuais e coletivas para o 

desenvolvimento do turismo; 

 Desenvolver roteiros estabelecendo a integração dos recursos e localidades 

efetivas e ou potencialmente turísticos; 

 Propor adequações em termos de arquitetura às propriedades, através de 

assistência técnica adequada;  

 Possibilitar a uma parcela de comunitários mais interessados e com potencial 

pelos projetos, conhecerem na prática experiências bem sucedidas de 

turismo comunitário;  

 Sensibilizar o Poder Público Municipal para a importância do turismo como 

alternativa socioeconômica; 

 Contribuir para a geração de alternativas de trabalho e renda, sobretudo no 

espaço rural. 

5.19.4 Descrição das atividades 

O conjunto de ações que compõem o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Turístico deve fazer parte de um projeto para o planejamento, 

marketing e gestão pública do turismo. Através da realização de um diagnóstico em 

Prudentópolis e Guamiranga, com a identificação de cenários e posterior 

estruturação de circuitos, agregados a um Plano de Desenvolvimento Turístico, será 

possível ao órgão gestor o planejamento adequado para o desenvolvimento do 

turismo na região. 

As atividades iniciam-se com a elaboração do Inventário Turístico. As ações 

deverão ser combinadas com o estabelecimento de um sistema de informação sobre 

o turismo municipal em operação, com a pesquisa sobre a demanda e o perfil dos 

visitantes e turistas, e uma revisão/atualização dos dados referentes à oferta 

turística e da legislação municipal sobre o turismo. As informações inventariadas 

farão parte de um banco de dados, o qual permitirá sua constante atualização e o 

fornecimento dos dados para a elaboração de materiais turísticos e web-site. Este 

conjunto de ações envolve a interação entre diversos atores, públicos e privados, 

locais e externos. 

Como base, no EIA/RIMA da PCH Dois Saltos foram indicados alguns 

estudos realizados para os dois municípios que são passíveis de atualização, a 
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saber: Inventário Turístico de Prudentópolis (2001); Diagnóstico de Oportunidades 

de Negócios e Investimento em Turismo – SEBRAE (2003); Projeto de Instalação de 

Posto de Informação Turística e Centro de Visitantes (maio 2003); Plano de 

Readequação da Área do Salto São João (outubro 2003); Inventário Turístico de 

Guamiranga, sem data. 

Após a fase do inventário, deverão ser elaborados circuitos ou roteiros com 

as oportunidades turísticas locais identificadas – turismo rural, de aventura, 

ecoturismo, histórico-cultural e religioso –, detalhados em planos de ação 

específicos. Para a estruturação destes roteiros deverão ser realizados diagnósticos 

participativos com a comunidade, possibilitando a obtenção de informação primária 

ou de campo e garantindo a participação e envolvimento comunitário na construção 

e tomada de decisões. Os roteiros devem apresentar em sua estrutura os objetivos, 

metodologias de trabalho, os profissionais envolvidos, a indicação de potenciais 

parcerias, os indicadores de aferição e especificações de contratação. 

A estruturação dos planos turísticos será financiado pelo empreendedor e a 

promoção e execução dos mesmos ficará a cargo dos órgãos municipais, uma vez 

que para a implantação, diversas parcerias e convênios devem ser estabelecidos. 

Potenciais parceiros são: Secretaria de Turismo do Paraná, ECOPARANÁ, 

SEBRAE, EMATER, SENAR, Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, 

Secretaria da Cultura, IPHAN, instituições de ensino da região, Trade Turístico. A 

implantação do programa deve buscar a excelência na prestação de serviços, com 

vistas à certificação para o turismo, contribuindo para a elevação do padrão de 

qualidade de serviços e produtos do segmento turístico. 

O escopo mínimo de cada roteiro turístico deve abranger os seguintes itens: 

1) Elaboração de roteiro de cicloturismo 

Com o objetivo de diversificação do produto turístico da região, a 

estruturação do roteiro de cicloturismo, no município de Prudentópolis e 

Guamiranga, possibilitará a ampliação do fluxo turístico, atingindo um novo público 

de visitante, permitindo maiores oportunidades de negócio para os 

empreendimentos e propriedades rurais e valorizando os aspectos naturais e 

culturais da região. 

Ações e resultados esperados 

- Preparação de propriedades para o cicloturismo: etapa de sensibilização 

para o desenvolvimento do circuito de cicloturismo. Previsão de contratação de 
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assessoria para constituição do grupo de propriedades e a formulação de um 

“regimento interno/pacto” para a atuação, participação e gestão do mesmo. 

- Realização de oficinas de curta duração, contemplando os temas: 

atendimento; serviços turísticos; alimentação e meio ambiente, com fornecimento de 

apostila e coffee break. 

- Previsão de contratação de profissional de nível superior 

(preferencialmente com formação em turismo e meio ambiente), por um período 

determinado, para o acompanhamento da implementação dos planos de negócio de 

cada unidade.  

- Criação de marca, carimbo e certificado, elaboração e impressão do Guia 

(informações gerais, roteiro, mapas, altimetria). 

- Contratação de consultoria para criação de plano de marketing (folder, 

ações promocionais, viagem de conhecimento, press trip para promoção e 

comercialização). 

- Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de hot-site, 

criação de banco de imagens para desenvolvimento de matérias de divulgação. 

- Sinalização da comunidade e dos empreendimentos: elaboração, 

confecção e implantação de placas de sinalização em cada propriedade e placas de 

orientação ao longo do circuito. 

 

2) Elaboração de roteiro de turismo pedagógico 

Geração de oportunidades aos agricultores familiares e empreendedores 

rurais, para que possam implementar iniciativas de geração de renda de fontes não 

agrícolas em suas propriedades. 

Ações e resultados esperados 

- Etapa de sensibilização para o turismo pedagógico: previsão de 

contratação de assessoria técnica em turismo de base comunitária para trabalho de 

sensibilização dos empreendimentos locais (propriedades rurais), para constituição 

do grupo e formulação de um “regimento interno/pacto” para a atuação, participação 

e gestão do mesmo; 

- Contratação de assessoria técnica para realização de diagnóstico 

participativo, cuja metodologia consiste na avaliação das potencialidades das 

famílias locais para o desenvolvimento da atividade turística; 
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- Seleção de propriedades do conjunto daquelas inscritas no projeto para 

participarem do diagnóstico participativo. Cada família será avaliada numa visita com 

duração de 4 horas, contando com a mediação técnica de um profissional de nível 

superior em turismo, com experiência comprovada em Turismo. Este profissional 

também fará a leitura da paisagem local, identificando potenciais e limitações para o 

desenvolvimento da atividade turística; 

- Elaboração dos planos de negócio para micro e pequenos 

empreendimentos sociais junto aos comunitários, seguindo as definições da etapa 

do diagnóstico participativo. Os projetos poderão ser apresentados para possíveis 

financiadores como PRONAF, fundo municipal de turismo, e/ou outros projetos 

particulares ou coletivos; 

- Melhoria das atividades e recursos pedagógicos das propriedades rurais: 

desenvolvimento e confecção de material pedagógico e lúdico (jogos, painéis, 

cartazes, ferramentas, dentre outros) para cada propriedade, após visita da equipe 

técnica; 

- Realização de oficinas de curta duração, com módulos de: atendimento; 

serviços turísticos; alimentação e meio ambiente, com fornecimento de apostila e 

coffee break; 

- Criação de vídeo institucional do projeto; 

- Realização de visitas de estudo nas propriedades rurais: visitação de 

escolas da rede municipal de ensino e turmas de alunos de diferentes séries 

escolares, guiadas por um monitor; 

- Produção de folder com informações gerais sobre o projeto, os quais serão 

distribuídos durante as ações promocionais, principalmente na venda direta em 

instituições de ensino e eventos relacionados ao turismo, educação e agricultura; 

- Consultoria para promoção direta em escolas: seleção de instituições de 

cultura e ensino em cidades localizadas num raio de até 150 km do centro de 

Prudentópolis. Estas instituições serão visitadas por consultores que apresentarão o 

projeto, destacando seus objetivos e as possibilidades de atividades. As instituições 

visitadas receberão o material de divulgação do projeto; 

- Criação de um plano de marketing com ações promocionais e viagens de 

conhecimento; criação de banco de imagens para desenvolvimento de materiais de 

divulgação; criação de marca, elaboração de materiais de divulgação; 
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- Desenvolvimento de hotsite com informações detalhadas sobre o projeto, 

especialmente atividades desenvolvidas em cada estabelecimento visando a 

comercialização do roteiro pedagógico, além de informações e contatos para 

agendamento; 

- Elaboração, confecção e implantação de placas de sinalização em cada 

propriedade participante; 

- Assistência técnica para implementação de melhorias nas propriedades. 

 

3) Estruturação do segmento de turismo de aventura 

Com o objetivo de diversificação do produto turístico da região, a 

estruturação do segmento de turismo de aventura possibilitará a ampliação do fluxo 

turístico, permitindo o desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo nos 

empreendimentos rurais de Prudentópolis e Guamiranga e valorizando os aspectos 

naturais e culturais da região. 

A realização de circuitos de caminhadas na natureza também visa estimular 

a prática de esportes e atividades de lazer na natureza junto à população de 

Prudentópolis e Guamiranga, pretendendo-se nesta ação consolidar a prática anual 

de criação de circuitos de caminhada na área rural dos municípios. 

Ações e resultados esperados 

- Levantamento técnico e preparação de roteiro, material e estrutura de 

apoio; 

- Sensibilização da comunidade e desenvolvimento dos circuitos de aventura 

e caminhada, passando pelas propriedades rurais; 

- Realização do Diagnóstico Participativo e visita de reconhecimento de 

experiências; 

- Formação do grupo de Turismo de Aventura; 

- Formação do grupo de Circuitos de Caminhadas; 

- Elaboração dos projetos individuais e coletivos visando à implantação de 

pequenos negócios turísticos na comunidade; 

- Realização de oficinas de qualificação de curta duração, com os temas: 

gestão empresarial e boas práticas, sistema de gestão de segurança, competências 

mínimas de um condutor, acessibilidade; 

- Serviços de assistência técnica para implementação de melhoria nos 

empreendimentos de aventura; 
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- Ações de comercialização do roteiro. 

 

4) Elaboração de roteiro de observação da vida silvestre 

Propostas como o desenvolvimento de um roteiro para observação de aves 

e plantas da região surgem como um incremento da atividade turística no município. 

Prudentópolis e Guamiranga possuem regiões com relevantes áreas naturais, 

possibilitando um alto potencial ecoturístico e proporcionando o desenvolvimento 

deste segmento. 

Considerando que a comunidade não atua ainda no turismo, reveste-se de 

desafio a proposição e o desenvolvimento de novas atividades produtivas no local. 

Outra característica importante é que os poucos equipamentos turísticos existentes 

atuam de forma isolada, não havendo qualquer trabalho coletivo. 

Ações e resultados esperados 

- Sensibilização da comunidade: apresentação da proposta pela 

coordenação do projeto aos moradores locais; 

- Inventário da Diversidade Biológica: Levantamento de Espécies da Flora e 

Avifauna; 

- Realização de curso para proprietários, com módulos de fauna e flora, 

turismo e meio ambiente, geografia local e regional, legislação ambiental e turismo, 

com fornecimento de apostila e coffee break aos participantes; 

- Elaboração e impressão de um Guia, contendo informações referentes a 

espécies da fauna e flora local, com orientações para melhores práticas da 

atividade, mapa de localização e contato das propriedades para possíveis 

avistamentos; 

- Realização das visitas de estudo nas propriedades rurais: seleção de 

escolas da rede municipal de ensino para realização de visita nas propriedades 

participantes, para que as propriedades tenham a possibilidade de aplicar na prática 

o conhecimento adquirido nas oficinas. Cabe destacar que todas as visitas contarão 

com um monitor da equipe técnica que fará uma avaliação rigorosa da mesma; 

- Previsão de contratação de profissional de nível superior 

(preferencialmente com formação em turismo e meio ambiente), para 

acompanhamento da implementação das atividades de cada propriedade; 
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- Contratação de consultoria para criação de plano de marketing (folder, 

ações promocionais, viagem de conhecimento, press trip para promoção e 

comercialização). 

 

5) Elaboração de roteiro histórico-cultural e comunitário 

Aumento no fluxo de visitantes e turistas através do trabalho de 

sensibilização da comunidade e dos proprietários dos patrimônios, pesquisa de 

inventário histórico-cultural dos espaços de memória potenciais para 

desenvolvimento do roteiro. 

Ações e resultados esperados 

- Formação do grupo de Turismo de Base Comunitária; 

- Realização do Diagnóstico Participativo; 

- Elaboração dos projetos individuais e coletivos visando à implantação de 

pequenos negócios turísticos na comunidade; 

- Criação de banco de imagens; 

- Realização de oficinas de qualificação; 

- Implementação de sinalização turística e ações promocionais do roteiro. 

 

A elaboração dos planos turísticos se darão através da contratação de 

consultoria especializada, recomendando-se a composição da seguinte equipe 

técnica:  

Tabela 7 – Equipe Técnica para elaboração dos planos turísticos 

Formação Função 

Turismólogo com Mestrado em áreas: 
Desenvolvimento Regional, 
Arquitetura e/ou Geografia. 

Coordenação técnica dos projetos; 

Tecnólogo ou bacharel em Turismo Assessoria técnica das propriedades rurais, 
acompanhamento/monitoria atividades desenvolvidas nos 
empreendimentos.  

Engenheiro (a) Agrônomo (a) Assessoria técnica das propriedades rurais envolvidas no 
projeto no sentido do pleno atendimento dos visitantes. 

Geógrafo (a) Assessoria técnica para geoprocessamento e criação de 
SIG, acompanhamento/monitoria atividades desenvolvidas 
nos empreendimentos. 

Historiador (a) Assessoria técnica para inventariação do patrimônio histórico 
cultural. 

Pedagoga (o) Desenvolvimento de atividades pedagógicas nos roteiros e 
empreendimentos rurais, acompanhamento/monitoria 
pedagógica das atividades desenvolvidas nas propriedades 
rurais. 



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

EMPREENDIMENTO DOIS SALTOS 

 

 169 

Formação Função 

Arquiteto (a) Assessoria para projetos de paisagismo, infraestrutura 
turística e equipamentos de hospedagem. 

Publicitário (a) Coordenação técnica das ações de marketing, criação de 
planos de marketing. Produção de marca, materiais de 
divulgação, assessoria para produtos como vídeo turístico e 
criação de banco de imagens, ações promocionais. 

Empreendedor rural Seleção e organização das propriedades, agendamento das 
visitas. 

Sociólogo (a) Assessoria técnica para o diálogo com a comunidade e 
levantamento do perfil social. 

 

5.19.5 Responsável pela implantação 

A responsabilidade pela contratação de Consultoria Técnica para a 

elaboração dos planos turísticos fica a cargo do Empreendedor. A coordenação e 

implantação dos estudos ficam a cargo dos órgãos gestores municipais como as 

Secretarias de Turismo e Prefeituras Municipais de Prudentópolis e Guamiranga. 

5.19.6 Sinergia com outros programas 

Este programa possui sinergia em alto grau com o Programa de Apoio à 

Infraestrutura Turística. 

5.19.7 Previsão de custos 

O custo para a elaboração dos planos turísticos é estimado em R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxx). Como previsão orçamentária, os custos estimados para 

execução dos roteiros turísticos elencados são da ordem de R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxx).  

Como forma de incentivar a implantação dos planos turísticos, o 

empreendedor, quando da construção do empreendimento, deverá adequar suas 

estruturas de visitação de acordo com os planos previamente estabelecidos. 

5.19.8 Cronograma 

O cronograma físico deste programa é apresentado a seguir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Contratação Consultoria

02 - Mobilização

03 - Inventário da Oferta turística

04 - Elaboração dos Roteiros Turísticos

05  - Apresentação Plano

06 - Acompanhamento e controle do 

programa

07 - Relatórios de Acompanhamento

ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

ANO 1 ANO 3ANO 2 ANO 4 ANO 5

Início da geraçãoInício das obras
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5.20 PROGRAMA DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 

5.20.1 Considerações iniciais 

Conforme descrito no EIA/RIMA, a infraestrutura turística básica mínima 

existente junto aos principais atrativos e pontos de visitação, ou seja, as inúmeras 

cachoeiras de ambos os municípios - Prudentópolis e Guamiranga - em geral é 

bastante precária e particularmente deficiente, ou mesmo inexistente, nas 

imediações desses recursos turísticos naturais. Além disso, embora particularmente 

em Prudentópolis as atividades relacionadas com o turismo sejam vistas como 

relevantes para o contexto da economia local, as ações, serviços de apoio, meios de 

divulgação e as instalações para a promoção do turismo são igualmente precárias 

ou inexistentes.   

Desta forma, o presente programa compreende a implantação de um 

conjunto de estruturas no entorno de um dos saltos turísticos da região em que se 

pretende implantar a PCH Dois Saltos. O EIA preconizou a seleção de um local 

adequado para o desenvolvimento do programa e que preferencialmente envolvesse 

recursos naturais para compor a sua estrutura, como áreas de bosque e queda 

d’água ou lago. O local a ser selecionado poderá ser um lugar já utilizado para 

visitação, no qual serão implantadas melhorias na sua estrutura, e deverá ser 

realizado um projeto paisagístico integrado ao arquitetônico, de forma a garantir que 

o espaço criado ou re-estruturado esteja em harmonia com o ambiente natural que o 

envolve. 

Uma vez que o local a ser selecionado poderá ser um lugar já utilizado para 

visitação, e considerando que os Saltos Barão do Rio Branco e Manduri são os 

locais mais acessados pelos turistas e diretamente afetados pelo empreendimento, 

sugere-se a escolha do Salto Barão do Rio Branco, uma vez que o mesmo localiza-

se na divisa entre os municípios de Prudentópolis e Guamiranga. As ações deverão 

ser norteadas pelas diretrizes e estratégias que integram o programa de apoio ao 

turismo e que propõem alavancar o desenvolvimento turístico em Prudentópolis e 

Guamiranga. Planejar o turismo é também pensar formas de ordenamento territorial, 

como a consolidação de um plano diretor que proponha alternativas para os 

problemas viários e a expansão demográfica. É preciso combinar propostas 
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inovadoras para o crescimento com a manutenção das condições ambientais 

necessárias para uma melhor qualidade de vida. 

5.20.2 Justificativa 

Os municípios de Prudentópolis e Guamiranga dispõem de alguns 

equipamentos e uma infraestrutura reduzida para a atividade turística. Abrangendo 

ações como melhorias de infraestrutura, implantação de equipamentos turísticos, 

organização e saneamento dos empreendimentos turísticos, busca-se com este 

projeto conscientizar as secretarias municipais acerca da importância das melhorias 

de infraestrutura como benefícios aos turistas e consequentemente às comunidades 

locais. 

O presente Programa de Apoio a Infraestrutura Turística está sendo 

proposto como uma das medidas compensatórias dos impactos da alteração do 

cenário paisagístico em determinados períodos no trecho de vazão reduzida do Rio 

dos Patos, através da oferta à população de uma estrutura de visitação a um local 

turístico na região. 

Este programa também servirá para destinar os recursos do Programa de 

alteração das condições de escoamento sobre o salto Manduri através da 

distribuição do volume de água vertido. Conforme descrito anteriormente, este último 

prevê a implantação de estrutura sobre o salto Manduri à jusante da barragem já 

existente a fim de manter a qualidade da paisagem cênica, relativa ao volume de 

água, nos períodos de estiagem. Entretanto, o programa referido recomenda não 

implantar o dispositivo para a alteração no escoamento sobre o salto Manduri e 

sugere que os recursos que seriam a eles destinados sejam revertidos à 

implantação de infraestrutura turística.  

Considera-se ainda como justificativa para implementação de infraestrutura 

turística:  

 Malha rodoviária municipal extensa e não pavimentada, dificultando acesso, 

sobretudo nos períodos mais chuvosos; 

 Deficiência da forma de destino dos efluentes nos empreendimentos com 

potencial turístico inviabiliza o desenvolvimento do turismo de forma 

organizada e sustentável;  

 Inexistência ou precariedade das formas de sinalização existente nos 

empreendimentos, bem como inexistência e/ou falta de padronização de 



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

EMPREENDIMENTO DOIS SALTOS 

 

 173 

elementos do mobiliário urbano (bancos, cestas de lixo, telefones públicos, 

etc.); 

 Demanda a ser captada exige qualidade das instalações e dos serviços 

oferecidos. 

5.20.3 Objetivos 

Este programa possui como objetivo principal propor estratégias e ações 

para a implantação de infraestrutura que possam nortear o desenvolvimento da 

atratividade, bem como a cadeia produtiva do turismo nas comunidades de entorno 

dos Saltos Barão do Rio Branco e Manduri (Prudentópolis e Guamiranga), em 

consonância com a conservação e valorização dos atrativos naturais, históricos e 

culturais.  

Como objetivos específicos pode-se citar: 

 Despertar o interesse dos moradores das comunidades para as possibilidades 

de utilização do patrimônio natural, histórico e cultural como atrativo turístico; 

 Diagnosticar as potencialidades locais, individuais e coletivas para o 

desenvolvimento do turismo; 

 Qualificar a mão-de-obra local para a execução de atividades e serviços de 

caráter turístico; 

 Implantar roteiros estabelecendo a integração dos recursos e localidades 

efetiva e ou potencialmente turísticos; 

 Sensibilizar o Poder Público Municipal para a importância do turismo como 

alternativa socioeconômica; 

 Contribuir para a geração de alternativas de trabalho e renda, sobretudo no 

espaço rural; 

 Realizar a promoção dos produtos turísticos das comunidades do entorno dos 

Saltos Barão do Rio Branco e Manduri. 

5.20.4 Descrição das atividades 

O conjunto de ações que integram este programa compreende a 

implantação de estruturas visando o desenvolvimento do potencial turístico no 

entorno dos saltos Manduri e Barão do Rio Branco e abrange ações para a 

implantação ou melhoria dos acessos aos referidos saltos e a implantação de 
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estruturas, tais como mirante, paisagismo, receptivo, bicicletário, estacionamento de 

veículos e trilhas. 

Para o Salto Barão do Rio Branco é proposta a implantação das seguintes 

infraestruturas: 

 Receptivo: construção de um receptivo para administração da área, 

informações turísticas, com sala para administração/seguranças, cozinha e 

banheiros; 

 Mirante: construção de mirante com vista frontal para o salto, próximo ao 

receptivo; 

 Mobiliário urbano: implantação de bancos e lixeiras para coleta seletiva de 

resíduos; 

 Estacionamento: construção de área para bicicletário (30 bicicletas) e área de 

estacionamento (30 carros e 3 ônibus turismo); 

 Sinalização: implantação de sinalização dos equipamentos (indicação do 

mirante, receptivo, banheiros, escadaria, mapa e informações do salto) e na 

estrada de acesso ao salto; 

 Sanitários: implantação de 2 sanitários (feminino e masculino) ao pé da 

escadaria com tratamento de efluentes; 

 Paisagismo: contratação de consultor paisagista para elaboração de projeto e 

implementação de paisagismo (utilizando apenas espécies nativas) na área 

de lazer do Salto Barão do Rio Branco. 

Já para o Salto Manduri, considerando que o mesmo já conta com uma boa 

infraestrutura de iniciativa privada, são sugeridas os seguintes melhoramentos: 

 Acesso: melhoria na estrada de acesso ao Salto Manduri; 

 Paisagismo: contratação de consultor paisagista para elaboração de projeto e 

implementação de paisagismo (utilizando apenas espécies nativas) na área 

de lazer do Salto Manduri. 

O Programa de alteração das condições de escoamento sobre o salto 

Manduri através da distribuição do volume de água vertido teve um orçamento 

estimado em R$ XXXXXXXXXX, o que permite que além das melhorias no Salto 

Manduri, uma parte deste montante seja destinado ao projeto e construção de um 

Centro de Informações Turísticas no município de Prudentópolis. Este projeto tem 
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como objetivo contribuir para o desenvolvimento do setor de turismo do município, 

possibilitando a centralização e disseminação de informações turísticas da região. 

5.20.5 Responsável pela implantação 

Os recursos para o financiamento deste projeto deverão ser providos pelo 

empreendedor, com contrapartidas das Prefeituras Municipais de Prudentópolis e 

Guamiranga e em cooperação com as agências municipais e estaduais. Diversos 

órgãos de governo, em vários níveis, assim como agências paraestatais ou não 

governamentais, devem ser somadas como instituições parceiras, como: Secretarias 

de Estado, EMATER, ECOPARANÁ e o IAP. 

5.20.6 Sinergia com outros programas 

Este programa de apoio à infraestrutura turística no entorno dos saltos 

Manduri e Barão do Rio Branco possui sinergia em elevado grau com o programa 

denominado Alteração das condições de escoamento sobre o salto Manduri através 

da distribuição do volume de água vertido e o Programa de apoio ao 

desenvolvimento turístico. 

5.20.7 Previsão de custos 

O custo total para implantação deste programa é de R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxx), conforme detalhamento apresentado na Tabela 8. 

Tabela 8 – Previsão orçamentária do Programa de Apoio à Infraestrutura Turística 

Ações Valor (R$) 

Melhoria do acesso aos saltos  

Receptivo ao salto Barão do Rio Branco  

Mirante para contemplação do salto Barão do Rio Branco  

Mobiliário Urbano  

Bicicletário e estacionamento de veículos  

Sinalização dos equipamentos  

Sanitários  

Paisagismo no Salto Barão do Rio Branco  

Paisagismo no Salto Manduri  

Centro de Informações Turísticas  

TOTAL   
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5.20.8 Cronograma 

O tempo previsto para a implantação desta infraestrutura é de 02 (dois) anos 

conforme detalhamento apresentado no cronograma a seguir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Contratação empresas

02 - Reunião técnica

03 - Melhoria do acesso aos saltos

04 - Receptivo ao salto Barão do Rio 

Branco

05  - Bicicletário e estacionamento de 

veículos

06 - Sanitários

07 - Mirarante para contemplação do 

salto Barão do Rio Branco

08 - Mobiliário Urbano

09 - Sinalização dos equipamentos

10 - Paisagismo no Salto Barão do Rio 

Branco

11 - Paisagismo no Salto Manduri 

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ANO 1 ANO 3ANO 2 ANO 4 ANO 5
ATIVIDADES

Início da geraçãoInício das obras
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5.21 PROGRAMA DE SAÚDE DA MÃO DE OBRA 

5.21.1 Considerações iniciais 

Os trabalhadores das obras de engenharia estarão sujeitos a uma série de 

eventos e afecções que poderão afetar as suas condições de saúde e sua 

sobrevivência: acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, alcoolismo, conflitos 

ou agressões pessoais que redundam em ferimentos, dentre outros.  

Assim, o empreendedor deverá adotar medidas e ações que previnam, 

reduzam e eliminem os impactos negativos decorrentes do empreendimento, cujos 

efeitos se darão sobre os trabalhadores da construção da PCH Dois Saltos. 

5.21.2 Justificativa 

Em atendimento à Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério 

do Trabalho e Emprego, a qual aprova as Normas Regulamentadoras – NR – 

relativas à segurança e medicina do trabalho, é que se propõe o Programa de Saúde 

da Mão de Obra. Este visa prevenir e minimizar os riscos inerentes à obra de 

implantação da PCH Dois Saltos sobre a saúde e segurança dos trabalhadores. 

5.21.3 Objetivos 

O objetivo geral do Programa de Saúde da Mão de Obra é prevenir, atenuar 

e eliminar as situações que podem colocar em risco a saúde e segurança dos 

trabalhadores do canteiro de obras. Dentre os objetivos específicos pode-se citar: 

 Avaliar as situações que possuem potencial para causar acidentes com os 

trabalhadores da obra; 

 Promover ações de conscientização dos trabalhadores da obra para 

prevenção de acidentes e manutenção da saúde; 

 Estabelecer procedimentos de ações para prevenção de acidentes e 

atendimento à emergência; 

 Monitorar os trabalhadores da obra quanto ao uso correto dos equipamentos 

de proteção e a adoção dos procedimentos de segurança; 

 Estabelecer convênios com hospitais da região para atendimento de 

urgências e emergências. 
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5.21.4 Descrição das atividades 

As ações e atividades relacionadas à saúde e segurança do trabalhador 

deverão seguir as determinações das Normas Regulamentadoras aplicáveis, sendo 

algumas elencadas a seguir: 

 Adoção de medidas de controle das principais endemias existentes ou 

passíveis de serem introduzidas na região do canteiro de obras; 

 Manutenção de vigilância epidemiológica eficaz das outras doenças 

transmissíveis e agravos à saúde que permita pronta intervenção dos órgãos 

responsáveis; 

 Provimento de serviços de atenção ambulatorial médico, serviço de urgência 

e emergência para os trabalhadores das obras; 

 Implantação de ações de prevenção de acidentes do trabalhador; 

 Definição da rede de aparelhamento sorológico a ser utilizada no atendimento 

a vítimas de acidentes com espécies peçonhentas. O ideal é que os soros 

mais provavelmente usados estejam disponíveis no ambulatório do próprio 

canteiro de obras, buscando reduzir o tempo de atendimento à vítima; 

 Implantação e manutenção de serviços de saúde ambiental, incluindo os 

ligados ao saneamento básico; 

 Vacinação de todos os trabalhadores antes de chegarem às áreas de trabalho 

contra tétano, hepatite A e B e outros que se fizerem necessário. Ressalta-se 

que a antecedência para aplicação dessas vacinas deve respeitar o tempo 

necessário para que as mesmas estejam efetivas no organismo dos 

trabalhadores; 

 Inclusão de temas sobre doenças sexualmente transmissíveis nos 

treinamentos dos trabalhadores; 

 Tendo em vista a potencialidade de ocorrência de casos de dengue na região 

do empreendimento é importante que dentre os EPI distribuídos para os 

trabalhadores seja incluído repelente de insetos em quantidade suficiente 

para o período de trabalho do indivíduo na região; 

 Realização de exames admissionais, periódicos e demissionais; 

 Elaboração de plano de contingência para emergências médicas e primeiros 

socorros; 
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 Independente da função e da posição hierárquica, todo trabalhador deverá 

receber treinamento admissional e periódico visando garantir que sua 

atividade laboral seja desenvolvida com segurança; 

 O treinamento antes do início das obras deverá contemplar as seguintes 

informações: condições e meio ambiente de trabalho, riscos inerentes à sua 

função, uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPI) e 

informações sobre os equipamentos de proteção coletiva (EPC) existentes no 

canteiro. 

Algumas ações deverão abranger os municípios afetados pelo 

empreendimento, Prudentópolis e Guamiranga, no que tange ao uso dos serviços de 

saúde disponibilizados pelos municípios. Assim, deverá ser feita comunicação à 

Secretaria de Estado da Saúde, através da 4ª e 5ª Regionais (Irati e Guarapuava), e 

à Fundação Nacional da Saúde – FUNASA, sobre o acréscimo populacional e a 

demanda por serviços de saúde, para aumento das cotas de Autorização de 

Internação Hospitalar – AIH, e Unidades de Cobertura Hospitalar – UCA destinadas 

aos municípios de Prudentópolis e Guamiranga, para o restabelecimento de metas 

de cobertura vacinal, de vigilância sanitária e epidemiológica. Os Conselhos 

Municipais de Saúde devem ser notificados de todas as necessidades, ações, 

intervenções, e serem apoiados no que for necessário e de obrigação do 

empreendedor bem como, deliberar a respeito das ações propostas. 

Algumas ações propostas para apoio aos municípios são: 

 Apoio a ações e mecanismos de combate à prostituição infantil, apoiando a 

resolução dos eventos porventura existentes, mas fundamentalmente, 

evitando os prováveis eventos devidos ao aumento da população masculina, 

atraída e atuando no empreendimento; 

 Apoio ao desenvolvimento de serviços de vigilância epidemiológica junto com 

as Secretarias de Saúde de Prudentópolis e Guamiranga;  

 Levantamento da incidência de vetores e montagem de plano de erradicação/ 

controle; 

 Reforço das campanhas nos programas de comunicação social e de 

educação ambiental, com objetivo de prevenção de endemias, de afecções 

causadas por insetos vetores, ofídios e outros animais peçonhentos, e de 

doenças sexualmente transmissíveis - DST (em especial, AIDS). 
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Recomenda-se a adoção de uma ação específica de acompanhamento do 

perfil social dos trabalhadores que ingressarem no município criando demandas para 

o empreendimento e para os municípios. Os aspectos mais importantes a se 

monitorar são: local de origem dos trabalhadores, condições individuais de saúde, 

formação profissional, níveis de renda e escolaridade. 

5.21.5 Responsável pela implantação 

O atendimento aos trabalhadores do acampamento e de outros empregados 

no empreendimento conforme as Normas regulamentadoras específicas é de 

responsabilidade da empreiteira contratada para a construção da usina. Já o 

monitoramento quanto ao cumprimento desse programa será de responsabilidade 

do empreendedor. 

5.21.6 Sinergia com outros programas 

Este programa estará em sinergia com os programas de Comunicação 

Social e Educação Ambiental, visando à divulgação e sensibilização dos 

trabalhadores quanto aos cuidados relativos à saúde e segurança. 

5.21.7 Previsão de custos 

O custo estimado para a execução deste programa é de R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxx) 

5.21.8 Cronograma 

O cronograma físico para execução deste programa é apresentado a seguir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Avaliação dos serviços existentes na 

região

02 - Estabelecimento de convênios com 

unidades de saúde da região

03 - Definição da necessidade de reforço 

no sistema atual

04 - Definição dos procedimentos 

necessários à prevenção de acidentes e 

manutenção da saúde dos trabalhadores 

05 - Acompanhamento da implantação 

das instalações para atendimento aos 

trabalhadores

06 - Treinamento com os trabalhadores 

quanto a saúde e segurança no canteiro 

de obras

07 - Monitoramento dos trabalhadores da 

obra

08 - Finalização do programa e emissão 

de relatório

ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MÃO DE OBRA

ANO 1 ANO 3ANO 2 ANO 4 ANO 5

Início da geraçãoInício das obras
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5.22 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

5.22.1 Considerações iniciais 

As diversas modificações que deverão ocorrer com a implantação do 

Empreendimento Dois Saltos nas áreas de influência direta e indireta do 

empreendimento, suscitarão entre a população diferentes questionamentos. O 

Programa de Comunicação Social torna-se um instrumento vital neste processo, 

devendo ser um canal aberto entre o empreendedor e a comunidade envolvida. Este 

programa tem como público-alvo os diversos grupos sociais instituídos na região, 

sejam eles os proprietários das áreas diretamente e indiretamente afetadas da zona 

rural de Prudentópolis, todo pessoal envolvido na construção do empreendimento, a 

governança municipal e também os núcleos urbanos dos municípios de 

Prudentópolis e Guamiranga. 

É fundamental que haja interação e envolvimento do empreendedor nas 

questões sociais relacionadas ao empreendimento, para que se estabeleçam 

relações de confiança entre as partes interessadas, e canais de comunicação 

abertos e de fácil acesso à população atingida. O empreendedor deverá ter sua 

política de atuação baseada na transparência de informações. 

5.22.2 Justificativa 

A implantação de empreendimentos energéticos gera expectativas sociais as 

mais diversas, positivas e negativas. Dentre as positivas está, principalmente, a 

possibilidade no aumento da oferta de empregos e as oportunidades diversas para o 

aumento da geração de renda local e da arrecadação de tributos. Como aspecto 

negativo aparece a preocupação com as alterações no modo de vida das 

comunidades, através da movimentação de funcionários e máquinas na área de 

influência do empreendimento. 

Com relação às populações estabelecidas nas áreas afetadas e em seu 

entorno, os problemas mais comuns acumulados pela experiência pregressa em 

casos análogos relacionam-se à migração de trabalhadores para a cidade que 

abriga o empreendimento ou para o entorno destas comunidades. Esta 

movimentação pode criar expectativas na população local quanto às novas 

possibilidades de empregos, locação ou venda de imóveis, comércio de produtos e 
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serviços diversos. Ainda, uma preocupação entre vizinhos, principalmente nas 

comunidades rurais, sobre as perturbações da ordem e da segurança pública. 

Por meio do EIA-RIMA da PCH Dois Saltos, em seu diagnóstico 

socioeconômico, sabe-se que não haverá a necessidade de realocação de famílias 

atingidas por estruturas do empreendimento. Entretanto, algumas propriedades 

serão atingidas por algumas estruturas, como dutos, canais, casa de força e 

subestação. Parte considerável dessas áreas diretamente afetadas são áreas de 

preservação permanente nas margens do rio dos Patos ou em seus afluentes, mas 

há ainda algumas áreas em que se desenvolve a agricultura. Em razão disso, 

diversas ações devem ser executadas pelo empreendedor para o bom 

encaminhamento destas questões. Tais ações não se limitam às negociações com 

os proprietários atingidos, embora estas sejam fundamentais, mas exigem também a 

comunicação a um público mais amplo interessado e, por vezes, extremamente 

crítico às alterações a serem produzidas pelo empreendimento. 

No caso da PCH Dois Saltos, uma ampla preocupação social complementar 

vincula-se à questão dos impactos sobre o turismo em razão das cachoeiras 

existentes na região. Não obstante a realização de várias audiências públicas e a 

demonstração técnica das soluções oferecidas pelo empreendimento para o 

tratamento destas questões, ratificadas pelas administrações públicas municipais e 

pelo órgão de governo responsável pelas licenças ambientais, é compreensível que 

permaneçam diversas dúvidas em parte da população da AID acerca desses 

assuntos.  

Diante disso, é de fundamental importância que os empreendedores 

compreendam a natureza de cada problema e a sua extensão de forma a poder 

levar aos diferentes atores sociais as informações adequadas. Dessa forma, as 

falsas expectativas podem ser eliminadas e informações mais precisas podem ser 

conhecidas por todos de maneira que as comunidades submetidas às influências ou 

aos impactos do empreendimento tenham a oportunidade de se antecipar aos 

eventos não desejados de forma a suprimi-los ou mitigá-los. 

5.22.3 Objetivos 

O objetivo do Programa de Comunicação Social do Empreendimento Dois 

Saltos é facilitar a comunicação entre a população e o empreendedor, 

desenvolvendo mecanismos de divulgação de benefícios e restrições decorrentes do 
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empreendimento, tanto para os trabalhadores envolvidos nas obras, quanto à 

população atingida e demais seguimentos sociais afetados. A transparência na 

divulgação de informações oficiais minimiza sentimentos de desconfiança e 

insegurança na população em geral. 

Entre as informações a serem divulgadas estão características e 

cronograma do projeto, período previsto para a construção, etapas da obra, e 

também os impactos previstos e medidas para mitigá-los. A equipe responsável pela 

implantação do Programa de Comunicação Social deverá estar atenta e disponível a 

novos questionamentos que possam surgir ao longo do processo. 

5.22.4 Descrição das atividades 

Experiências anteriores mostram que o respeito aos compromissos 

assumidos perante a comunidade e a adequada abordagem das questões sociais 

traduzem-se em uma significativa redução da resistência da população frente à 

implantação de empreendimentos que implicam em modificações relevantes de uma 

dada região. 

Para a implantação do Programa de Comunicação Social do 

Empreendimento Dois Saltos, as ações abaixo descritas deverão ser seguidas em 

todas as etapas do empreendimento, considerando-se inclusive, a fase de 

preparativos para a obtenção da licença de instalação, a fase de implantação do 

empreendimento, perdurando por toda a sua fase de operação. 

Deverão ser elaborados relatórios trimestrais para monitorar os resultados 

de implantação do programa, bem como para obter e sistematizar as informações 

devidas ao órgão ambiental. 

I. Fases do empreendimento 

 Pré-implantação 

Antes do início das obras deve-se realizar reunião com as comunidades do 

entorno para a divulgação das informações detalhadas e para a distribuição de 

material impresso. Além disso, nesta fase deve-se realizar visitas às prefeituras, 

explicitar a estes atores as características das estruturas do novo empreendimento e 

a forma de geração de energia elétrica, construir um contato direto da população 

com a ouvidoria da PCH Dois Saltos para sugestões e reclamações sobre o novo 

empreendimento. 
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A título de comunicação interna é importante que todos os colaboradores 

envolvidos na implantação da PCH Dois Saltos detenham as mesmas informações, 

visando reduzir o tempo e a necessidade de retrabalho. Assim serão necessárias 

comunicações internas periódicas quinzenalmente apresentando informações 

relevantes sobre o andamento da obra e as próximas etapas a serem executadas. 

Deverá ser montado e mantido um posto de comunicação da PCH visando o 

recebimento e esclarecimento de dúvidas e reclamações que surjam no decorrer da 

implantação do empreendimento. 

 Durante a implantação 

As campanhas durante a implantação poderão se limitar ao atendimento das 

demandas locais e municipais. Através de reuniões trimestrais com a comunidade, 

serão apresentados os dados atualizados das obras, dirimido dúvidas e a busca 

para a solução de conflitos que porventura existam. Havendo necessidade, realiza-

se nova distribuição de material impresso. 

É importante que todos os colaboradores envolvidos na implantação da PCH 

Dois Saltos sejam também informados sobre as ações futuras e sobre as demandas 

comunitárias do entorno.  

 Início da operação 

A divulgação da conclusão da implantação do empreendimento deverá 

ocorrer pelos veículos de comunicação disponíveis nos municípios que sediam o 

empreendimento. O empreendedor deverá organizar reuniões com as comunidades 

do entorno após o início da operação da PCH visando à descrição do novo cenário 

formado pela implantação do empreendimento, a sua forma de funcionamento e o 

regime de operação. 

II. Ações previstas 

As ações de comunicação deverão ser norteadas pelos temas abaixo 

relacionados: 

 Empreendimento: segurança, controle, manutenção, operação, fornecimento 

da energia e outras pertinentes; 

 Meio urbano: impactos econômicos (comércio, serviços, indústrias, turismo e 

outras); 

 Meio biótico: impactos sobre a fauna e flora; 

 Meio físico: impactos sobre qualidade da água, usos do solo; 
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 Movimentos sociais: monitoramento de movimentos sociais na área de 

influência; 

 Trabalhadores da obra: orientação/treinamento em saúde, segurança, meio 

ambiente, caça e pesca e outras. 

As ações junto à população devem trazer informações sobre a demanda por 

mão de obra, período de duração da obra, oferta de cursos de capacitação nos 

municípios da área de influência direta e outras informações que venham a 

esclarecer e equilibrar as expectativas quanto à contratação de mão de obra pelo 

empreendimento. Também durante o período de instalação da PCH Dois Saltos será 

necessário que este Programa de Comunicação Social aborde questões que 

contemplem a utilização das estradas de acesso ao canteiro de obras, o número de 

veículos que irão transitar nestas vias, o que irão transportar e por quanto tempo 

trafegarão. Deverá abordar também questões sobre segurança, quaisquer 

transtornos e mudanças que venham a afetar a rotina da população local e da 

vizinhança. Nos municípios do entorno do empreendimento deverão ser abordadas, 

em sinergia com os programas de apoio à empregabilidade e ao turismo, questões 

sobre a capacitação de mão de obra local, aquisição de bens e serviços diversos 

tais como hospedagem, alimentação e combustíveis. 

Para os funcionários da obra, estão previstos treinamentos e recebimento de 

material informativo impresso que aborde assuntos como segurança do trabalho, 

saúde, doenças sexualmente transmissíveis e, principalmente, as relações com a 

vizinhança. Também devem ser disseminadas informações sobre os cuidados com a 

higiene pessoal e com a higiene das áreas comuns, refeitórios, sanitários e 

alojamentos. Poderá também ser ministrado cursos sobre a otimização dos materiais 

utilizados na construção, evitando o desperdício e a má utilização dos materiais, 

ferramentas, máquinas e veículos. 

Ainda em relação aos funcionários, serão realizadas palestras informativas, 

com distribuição de panfletos e cartilhas, sobre a vizinhança próxima ao canteiro de 

obras, a utilização dos espaços pelos moradores locais, a utilização das estradas, 

caminhos, áreas de plantio e APP’s, respeitando a dinâmica social da comunidade a 

fim de evitar qualquer tipo de queixa da população direta e indiretamente afetada 

pelo empreendimento. O trânsito de funcionários pelas propriedades deve obedecer 

a acordos pré-estabelecidos entre os proprietários e o empreendedor, observando 

os horários de circulação de trabalhadores pelas vias da comunidade, período de 
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intensificação de trabalhadores no local e período total de utilização dos alojamentos 

próximos aos moradores locais. 

III. Estrutura de atendimento 

Para a divulgação das ações será necessária a implantação de uma 

estrutura física para atendimento à população e realização dos trabalhos. O 

empreendedor deverá montar em uma primeira etapa, um escritório base de 

operações do empreendimento para dar suporte e acompanhar a implantação dos 

diversos programas ambientais destacados no EIA/RIMA e elaborados no PBA, 

como é o caso do Programa de Comunicação Social. É importante que esta 

estrutura permaneça na obra até sua completa finalização, pois isto permitirá um 

fortalecimento nas relações entre o empreendedor e os diversos seguimentos 

sociais nas Áreas de Influência Direta do empreendimento. 

IV. Comunicação  

As ações deverão ser implantadas a partir das seguintes etapas: 

a) Comunicação interna: 

Quanto maior o nível das informações repassadas ao público interno, maior 

será a contribuição e o comprometimento desse público com o empreendimento. 

As principais atividades que compõe esta etapa são: 

 Painel de controle: as informações coletadas e geradas servirão de subsídios 

para a atualização de um painel de controle com a evolução da implantação 

dos programas previstos e da obra em si. O painel poderá ser instalado em 

áreas de maior concentração de público (interno e externo), como refeitórios e 

escritórios; 

 Reuniões periódicas com os trabalhadores; 

 Emissão de relatório trimestral. 

b) Comunicação externa 

Os impactos decorrentes da implantação do Empreendimento Dois Saltos 

devem ser esclarecidos à população com muita seriedade e transparência, assim 

como suas respectivas ações mitigadoras. Neste sentido, a comunicação externa 

tem grande importância, sendo o empreendedor o principal responsável pelo 

fornecimento de informações aos meios de comunicação. 

As principais atividades desta etapa são: 

 Criação de assessoria de imprensa: estabelecer e manter contato com os 

veículos de comunicação da área de influência do empreendimento (jornais, 
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rádios e TVs), bem como com os meios de comunicação que atingem os 

formadores de opinião (políticos e investidores); 

 Estabelecimento de relacionamento com a sociedade: promover e organizar 

reuniões/encontros entre o empreendedor e a sociedade da área de 

influência, visando à transmissão das informações pertinentes à obra, bem 

como promover a discussão dos programas propostos, estabelecendo um 

feedback permanente entre as partes, de maneira a atingir toda a 

coletividade; 

 Estabelecimento de contato com as comunidades atingidas: realizar reuniões 

com as comunidades atingidas pelo empreendimento, através de contatos 

frequentes e reuniões comunitárias dirigidas diretamente aos atingidos e seus 

representantes. 

V. Produção de materiais 

 A produção de materiais específicos e didáticos está diretamente 

relacionada à eficácia deste programa. Para tal, deverá o empreendedor contar com 

a orientação de profissionais das diversas áreas de comunicação, tais como 

jornalistas, publicitários e relações públicas. 

As principais atividades desta etapa são: 

 Produção de folhetos e outras formas de identificação do empreendimento; 

 Produção de materiais audiovisuais sobre a obra e seus programas; 

 Acompanhamento fotográfico e de filmagens da região antes, durante e após 

a implantação do empreendimento, principalmente da evolução da obra, que 

resultem na produção de kits com painéis fotográficos, faixas, banners, 

folders e vídeos. 

Recomenda-se a elaboração de cartilhas contendo detalhes do 

empreendimento, etapas da obra, cronograma, demanda por mão de obra, comércio 

e serviços e usos da infraestrutura, e as mesmas devem ter como público-alvo as 

populações do entorno. Já para os gestores públicos municipais e estaduais, assim 

como outros atores sociais estratégicos, recomenda-se a elaboração de material 

impresso contendo informação resumida, porém essencial. Todo material impresso 

deverá conter os números dos telefones e endereços físico e eletrônico da ouvidoria 

da PCH Dois Saltos e da ouvidoria do IAP. 
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5.22.5 Responsável pela implantação 

A responsabilidade pela execução deste programa é do empreendedor que 

deverá dispor de profissionais habilitados e contratação de serviços técnicos para a 

elaboração dos materiais de divulgação em quantidade e qualidade adequadas às 

demandas por informação no entorno do empreendimento e das sedes municipais. 

5.22.6 Sinergia com outros programas 

Este programa é marcado por uma ampla sinergia com os programas de 

Apoio à Empregabilidade e ao Turismo assim como ao programa de Aquisição de 

Terras. 

5.22.7 Previsão de custos 

O custo para implantação deste programa é estimado em R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxx). Neste valor estão inclusos todas as despesas operacionais para 

execução do programa, incluindo a contratação de profissionais e de serviços 

técnicos e realização de reuniões. 

5.22.8 Cronograma 

O cronograma físico para este programa é apresentado a seguir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Mobilização de equipe técnica

02 - Produção de materiais

03 - Reuniões com a comunidade

04 - Atualização dos trabalhadores

05 - Relatórios de Acompanhamento

06 - Relatório Final

ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ANO 1 ANO 3ANO 2 ANO 4 ANO 5

Início da geraçãoInício das obras
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5.23 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

5.23.1 Considerações iniciais 

Nas últimas décadas a preocupação com as questões ambientais vem 

disseminando-se por toda a sociedade. A evidência de que a ação humana tem 

provocado graves impactos ambientais, e levado a rápida degradação da natureza, 

tem estimulado a participação e vigilância de diversos segmentos sociais sobre a 

exploração dos recursos naturais. É também, perceptível a pressão que alguns 

organismos sociais vêm praticando para que se leve em conta a sustentabilidade 

das práticas econômicas autorizadas pelo Estado brasileiro. 

O desenvolvimento de um Programa específico voltado à educação 

ambiental apoia em ampla legislação que incide sobre o assunto, especialmente a 

Lei nº 9.795/99 – da Política Nacional de Educação Ambiental, promulgada em abril 

de 1999 – que estabelece que todos têm direito à educação ambiental como parte 

do processo educativo mais amplo.  

O empreendimento Dois Saltos pode ser considerado como uma obra de 

pequena dimensão, dado que o reservatório já existe, não tendo, portanto, impactos 

importantes como o desmatamento e a desapropriação de terras em grande escala. 

Apesar disso, um empreendimento deste porte acaba sempre influenciando as 

comunidades do entorno, positiva e negativamente, acarretando em muitas 

situações do interesse direto das populações dos municípios atingidos. Estes 

interesses devem ser considerados, pois ainda que possam ser mitigados ou 

compensados, os efeitos do empreendimento se darão diretamente nos espaços em 

que em que elas estão estabelecidas.  

5.23.2 Justificativa 

Grande parte do pessoal envolvido na construção de uma obra como esta 

(funcionários de escritório e de campo) e mesmo as comunidades do entorno do 

empreendimento muitas vezes não dispõem de conhecimentos técnicos necessários 

à conservação e proteção dos recursos ambientais. Por este motivo, a adoção de 

medidas de monitoramento e controle ambiental na implantação do Empreendimento 

Dois Saltos deve ser acompanhada por um amplo processo de aproximação e 

esclarecimento. Desta forma, a conscientização acerca das relações entre a 

sociedade e a natureza favorecerá a redução de interferências nos processos 
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naturais, levando também a correta aplicação das medidas ambientais 

preconizadas. O entendimento da questão ambiental, sua relevância e implicações 

poderão ser melhor debatidos, construídos e inseridos na prática da vida cotidiana 

dos operários da obra e das comunidades atingidas, através da educação ambiental. 

Por estes motivos torna-se imprescindível a implementação de um Programa 

de Educação Ambiental sob responsabilidade do empreendedor e dirigido aos 

diferentes segmentos afetados.  

5.23.3 Objetivos 

Este programa visa habilitar os atores sociais que participarão efetivamente 

da implantação do empreendimento, através de um diálogo permanente. Busca a 

sensibilização tanto a população residente na AII e AID (sedes municipais, 

povoados, aglomerados rurais, núcleos de referência rural, lideranças comunitárias e 

público escolar) como os trabalhadores da obra. Essa sensibilização será possível 

através de um diagnóstico participativo e metodologias que permitam a construção 

do conhecimento, gerando reflexões e discussões acerca dos principais temas 

relacionados ao empreendimento, especialmente àqueles ligados aos recursos 

hídricos, à geração de energia elétrica e à sua gestão ambiental. 

O objetivo geral deste Programa é fornecer subsídios para formação de 

cidadãos conscientes do seu papel na conservação da qualidade ambiental do seu 

meio, incentivando-os para uma participação em todo o processo de licenciamento, 

prevenindo-se deste modo, as possibilidades de ocorrência de acidentes de trabalho 

e ambientais. 

Especificamente pretende-se: 

 Desenvolver um Diagnóstico Socioambiental Participativo, com o objetivo de 

definir os atores prioritários das ações educativas e os principais temas a 

serem abordados nessas ações; 

 Capacitar professores da rede pública, técnicos de secretarias, lideranças 

comunitárias e trabalhadores da obra para avaliar e agir efetivamente no 

sistema de maneira local e global; 

 Compartilhar o conhecimento científico e tecnológico sobre questões 

ambientais, que permita à população o entendimento das ações necessárias 

à proteção da natureza e dos recursos naturais, e à conservação do 

Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural da região; 
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 Viabilizar a troca de informações com a comunidade, sobre a biodiversidade 

vegetal e animal existente na região;  

 Orientar a população quanto ao uso permitido do rio e do reservatório para 

lazer e pesca; 

 Divulgar as medidas de mitigação, proteção e compensação previstas para os 

impactos advindos da implantação do empreendimento;  

 Destacar a importância da energia elétrica no cotidiano e, deste modo, as 

ações que devem ser inseridas no dia a dia para gerar seu uso racional. 

5.23.4 Descrição das atividades 

A primeira ação será realizar um diagnóstico participativo na região, com o 

objetivo de identificar o público alvo das ações deste programa. Através deste 

diagnóstico será possível a formação de habilidades e competências dos grupos 

sociais afetados pelo empreendimento, estimulando a participação da comunidade 

no processo de licenciamento ambiental e exercendo uma função importante no 

exercício de Controle Social. 

Os principais temas relacionados ao empreendimento devem ser abordados 

de diferente formas, como oficinas, dinâmicas de grupos, palestras e outras 

atividades de sensibilização. Devem ser desenvolvidos também workshops voltados 

a professores, prefeitos, secretários municipais, legislativos municipais, líderes 

comunitários e demais tomadores de decisões local, além de técnicos, gestores e 

líderes de equipe dos canteiros de obra. Além destas atividades, serão 

desenvolvidos cursos de capacitação para formação de multiplicadores, tanto na 

educação formal como não-formal, com auxilio de materiais pedagógicos elaborados 

para o programa.  

Devem ser também realizados treinamentos com os trabalhadores da obra 

no início da construção do empreendimento abrangendo, além dos temas elencados 

neste programa, os procedimentos de trabalho no canteiro de obras e questões 

relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores.  

A equipe de execução do programa será composta por dois profissionais de 

nível superior - um  especialista em educação ambiental e outro na área ambiental - 

além de mais três técnicos e um estagiário. Eles serão responsáveis por fazer os 

treinamentos com o pessoal da obra e realizar as atividades de educação ambiental 

com a comunidade. Especificamente o profissional especialista em educação 
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ambiental será responsável por coordenar a equipe e as atividades desenvolvidas, 

além de ministrar os cursos de capacitação em educação ambiental para os 

profissionais de educação dos municípios afetados. 

Para a realização do programa deverão ser desenvolvidos materiais 

didáticos a serem entregues aos profissionais de educação quando de sua 

capacitação. 

Através destas atividades, os dados produzidos serão descritos em 

relatórios para monitoramento e avaliação das atividades deste programa. 

Os principais assuntos a serem abordados no programa de educação 

ambiental são: 

 A utilização de recursos hídricos x consumo racional de energia; 

 O processo de indenização das terras e benfeitorias atingidas; 

 A utilização do reservatório; 

 Conhecimento dos componentes do ambiente; 

 O ambiente fluvial e a preservação das águas;  

 Preservação de fauna e flora; 

 Proteção dos direitos da população atingida, agricultores, posseiros, etc; 

 Leis de Crimes Ambientais (caça, pesca, desmatamento, tráfico de animais 

silvestres, etc.); 

 Lixo – Gestão de resíduos sólidos; 

 Abordagem da interrelação entre os operários no canteiro de obras e 

alojamentos, e destes para com a comunidade local; 

 Preservação do solo, da água, do ar; 

 Doenças Sexualmente Transmitidas (DST); 

 Normas de Segurança, utilização de EPIs e ergonomia no trabalho; 

 Preceitos de Higiene e Limpeza no canteiro de obras e alojamentos. 

 

O escopo das atividades requeridas para este programa abrange: 

 Contratação dos profissionais para formação da equipe técnica; 

 Desenvolvimento e realização de palestras e workshops; 

 Preparação de material didático (folders, cartilhas, folhetos, slides, vídeos); 

 Implantação das atividades nas escolas. 
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Realização de visitas à obra: as visitas ao canteiro de obras serão 

constantemente solicitadas por moradores, escolas, organizações ambientais e 

turistas. Essas visitas deverão ser previamente agendadas, e nelas adotados todos 

os procedimentos de segurança. 

5.23.5 Responsável pela implantação 

A implantação do programa de educação ambiental ficará a cargo do 

empreendedor, demandando envolvimento das secretarias de educação e cultura, 

saúde, turismo, EMATER, sindicatos, igrejas, associações e das empreiteiras 

responsáveis pela obra. 

5.23.6 Sinergia com outros programas 

O presente Programa de Educação Ambiental foi concebido e desenvolvido 

com base nas informações colhidas no processo de licenciamento do 

empreendimento, sendo planejado para ser implementado em sintonia com os 

demais programas previstos. 

5.23.7 Previsão de custos 

A previsão de custo total para implantação deste programa é da ordem de 

R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). 

5.23.8 Cronograma 

Segue o cronograma para implantação do programa. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Montagem da equipe

02 - Estabelecimento de parcerias

03 - Realização do diagnóstico 

sociambiental participativo

04 - Definição de atores e grupos sociais 

que podem ser envolvidos

05 - Definição do escopo do programa

06 - Contrução de metas e indicadores

07 - Revisão do programa e cronograma 

de ações

08 - Treinamento e capacitação 

(multiplicadores)

09 - Campanhas educativas com os 

trabalhadores

10 - Campanhas educativas com as 

escolas e a população

11 - Elaboração e produção de materiais 

pedagógicos

12 - Eventos comemorativos

13 - Avaliação da eficiência (interna e 

externa)

14 - Elaboração de relatórios semestrais 

de acompanhamento

ANO 4 ANO 5
ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ANO 1 ANO 3ANO 2

Início da geraçãoInício das obras
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5.24 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

O Programa de Gestão Ambiental é formado por um conjunto de medidas de 

ordem técnica e gerencial que visam assegurar que o empreendimento seja 

implantado e operado em conformidade com a legislação ambiental e outras 

diretrizes relevantes, a fim de minimizar os riscos ambientais e os impactos 

adversos, além de maximizar os efeitos benéficos. 

O Programa de Gestão Ambiental busca a preservação da qualidade 

ambiental da área a ser afetada pela implantação da PCH Dois Saltos. Estabelece 

responsabilidades específicas quanto à compatibilidade ambiental durante a 

construção e operação do empreendimento. Este programa visa também o 

gerenciamento dos impactos e riscos ambientais e o controle das ações ou 

atividades geradoras dos mesmos. Através do acompanhamento da evolução da 

qualidade ambiental, visa à adoção de medidas complementares que se façam 

necessárias. 

Inicialmente este programa demandará o levantamento dos requisitos 

ambientais aplicáveis a este tipo de empreendimento: legislação federal, estadual e 

municipal; normas e condicionantes. Estas abordarão as seguintes questões: 

 Gerenciamento de efluentes (padrões de qualidade, tratamentos); 

 Gerenciamento de resíduos sólidos (classificação, procedimentos, 

tratamentos); 

 Emissão de poluentes atmosféricos (padrão, controle, tratamentos); 

 Ruídos (níveis padrão, controle); 

 Fauna e flora (proteção); 

 Patrimônio cultural e arqueológico (proteção); 

 Saúde e segurança do trabalho (equipamentos, procedimentos); 

 Atendimento a emergências (procedimentos, prevenção); 

 Construção (padrões, segurança, qualidade); 

 Outras que se fizerem necessárias. 

A partir deste levantamento é possível definir todos os requisitos ambientais 

que devem ser atendidos durante a implantação do empreendimento, assim como 

elaborar os procedimentos de conformidade ambiental a serem empregados no 

canteiro de obras. Esses procedimentos devem descrever as ações necessárias ao 
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atendimento dos requisitos legais, à prevenção e/ou minimização de impactos 

ambientais, ao atendimento a situações de emergência e ao relacionamento com a 

comunidade no entorno. 

Fica sob responsabilidade do empreendedor a administração de toda a 

construção da obra em conformidade com todos os compromissos ambientais 

assumidos. Cabe à empreiteira contratada adotar e executar todos os 

procedimentos de conformidade ambiental estabelecidos pelo empreendedor, além 

de repassá-los aos trabalhadores da obra. 

Este programa poderá ser aplicado também durante a operação do 

empreendimento, quando da execução de reformas, ou mesmo, adotando 

procedimentos internos de conformidade ambiental na operação da PCH. 

 

5.24.1 SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO SOCIAMBIENTAL DA OBRA 

5.24.1.1 Considerações iniciais 

Como o PBA conta com muitos programas ambientais com o objetivo de 

garantir o menor impacto possível sobre o meio ambiente, este programa contempla 

um item específico que visa monitorar a aplicabilidade destes durante a implantação 

da PCH Dois Saltos, ou seja, o acompanhamento e monitoramento ambiental da 

obra. 

O monitoramento das áreas suscetíveis a impactos ambientais auxilia no 

correto manejo e evita a ocorrência de impactos desnecessários. A inspeção de 

campo irá relatar se as medidas preventivas e corretivas estão sendo aplicadas, e 

quais os resultados que estão sendo obtidos. 

5.24.1.2 Justificativa 

O monitoramento socioambiental da obra é responsável pelo 

acompanhamento sistemático de diversos fatores que podem influenciar no 

empreendimento, na sua fase de implantação. Este subprograma é necessário para 

acompanhar a execução de todos os programas ambientais propostos e garantir que 

todas as ações de prevenção, minimização e compensação de impactos estão 

sendo tomadas. 
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5.24.1.3 Objetivos 

Este subprograma possui os seguintes objetivos: 

 Garantir que os outros programas ambientais contidos neste PBA sejam 

atendidos durante a implantação da PCH Dois Saltos; 

 Garantir a divulgação e correta compreensão de todos os compromissos e/ou 

medidas de controle ambiental pertinentes, junto aos responsáveis diretos e 

indiretos do processo de implantação; 

 Monitorar e documentar os impactos ambientais e as medidas preventivas 

e/ou mitigadoras adotadas;  

 Produzir prova documental de que todas as medidas mitigadoras e de 

controle ambiental são rigorosa e continuamente observadas. 

5.24.1.4 Descrição das atividades 

As inspeções e fiscalizações ambientais em campo serão realizadas por 

profissionais capacitados na área de meio ambiente, auxiliando na definição de 

soluções técnicas adequadas para as situações de impactos ambientais, previstas 

ou não, que possam apresentar-se durante os trabalhos. O fiscal da obra será 

responsável pela fiscalização diária e repasse das recomendações feitas durante o 

monitoramento. Deverão ser realizadas, a partir do início das obras, fiscalizações 

ambientais diárias no local de instalação do empreendimento e áreas de apoio, até o 

final da obra. 

No início das obras, as situações ambientais em todas as áreas a serem 

diretamente afetadas deverão ser documentadas para constituir uma linha base 

contra a qual possam ser comparadas situações futuras. Poderá ser produzida a 

documentação cadastral mais detalhada de todos os pontos considerados sensíveis, 

como: passivos ambientais, pré-existentes e gerados; etapas construtivas, canteiro 

de obras e dispositivos de prevenção de impacto ambientais implantados (cercas, 

caixas de retenção de sedimentos, etc.). Também deverá ser verificado se toda a 

documentação pertinente à área ambiental, como licenças e autorizações, está 

disponível durante a execução da obra nas frentes de serviço. 

As áreas a serem inspecionadas no local da PCH incluem, sem a elas se 

limitarem: 

 Áreas das estruturas do projeto (canais abertos, túnel de adução, lago de 

regularização, condutos forçados, casa de força, etc); 
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 Acessos abertos para implantação do projeto; 

 Áreas de empréstimo e bota-fora; 

 Áreas de armazenamento de resíduos sólidos (incluindo os recicláveis); 

 Áreas de armazenamento de materiais perigosos; 

 Área central de armazenamento de resíduos de materiais perigosos; 

 Áreas de manutenção de veículos (lavagem de peças); 

 Limite periférico do local (por exemplo, potenciais impactos externos ao local, 

incluindo erosão do solo). 

Este subprograma também visará o monitoramento dos impactos sobre a 

vegetação devido à construção do túnel de adução. O acompanhamento da 

perfuração do túnel é necessário para verificar a necessidade de retirada ou 

translocação de espécies vegetais cujas raízes possam ser afetadas. Se 

comprovada a necessidade de remoção de vegetação, a área afetada deverá fazer 

parte do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

O relatório ambiental do processo de implantação do empreendimento será 

abrangente, documentando todas as etapas das obras da área diretamente afetada. 

Com o objetivo de permitir a reconstituição histórica de todas as alterações 

ambientais induzidas pelas obras e serviços executados, todas as informações 

coletadas deverão ser agregadas, resultando em um Relatório de Inspeção 

Ambiental onde também contemplará os seguintes itens: 

 Ponto da situação das obras, contendo documentação fotográfica; 

 Informação relativa ao gerenciamento de resíduos; 

 Informação relativa à gestão de efluentes; 

 Principais ocorrências ambientais (incidentes/acidentes) apresentando as 

medidas implementadas para resolução dessas ocorrências, com 

apresentação de fotos; 

 Ações de sensibilização ambiental, com documentos comprobatórios; 

 Relatório de avaliação de execução dos programas contidos no PBA. 

5.24.1.5 Responsável pela implantação 

Este programa é de responsabilidade do empreendedor, o qual deverá 

contratar empresa especializada para a execução deste programa, sendo que a 

empreiteira contratada para a realização das obras deverá ser envolvido, uma vez 
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que o programa de gestão ambiental demanda o envolvimento de todos os 

trabalhadores no canteiro de obras. 

5.24.1.6 Sinergia com outros programas 

O Programa de Gestão Ambiental estará em sinergia com todos os outros 

programas descritos neste PBA, visto que visa a manutenção da qualidade 

ambiental na área afetada, buscando a prevenção e minimização dos impactos 

ambientais advindos da implantação e operação da PCH Dois Saltos. Já o 

Subprograma de Monitoramento Socioambiental da Obra ocorrerá simultaneamente 

com todos os outros programas contidos neste PBA, servindo como forma de 

acompanhamento e monitoramento da execução dos mesmos. 

5.24.1.7 Previsão de custos 

Os custos previstos para a execução deste programa são da ordem de 

R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). 

5.24.1.8 Cronograma 

O cronograma para execução deste programa é apresentado a seguir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 - Levantamento dos requisitos 

ambientais aplicáveis

02 - Reunião de abertura do programa 

com empreendedor e empreiteira

03 - Definição dos procedimentos 

adotados no canteiro de obras

04 - Apresentação dos procedimentos 

aos trabalhadores da obra

05 - Identificação dos locais 

ambientalmente sensíveis

06  - Execução dos procedimentos 

durante as obras

07 - Fiscalização diária e monitoramento 

dos programas ambientais

08 - Relatórios mensais de 

monitoramento

09 - Reunião de fechamento do programa 

e relatório final

10 - Adoção dos procedimentos na 

operação da usina

ANO 4 ANO 5
ATIVIDADES

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA DOIS SALTOS

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

ANO 1 ANO 3ANO 2

Início da geraçãoInício das obras
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6 CONCLUSÕES 

O Empreendimento Dois Saltos será diferenciado em relação às costumeiras 

pequenas centrais hidrelétricas. Como não haverá a formação de reservatório, 

sendo apenas um lago de regularização que servirá para afogar a boca dos 

condutos, evitar-se-ão os impactos inerentes ao represamento do rio. Contudo, a 

operação da PCH Dois Saltos gerará um trecho de vazão reduzida no Rio dos Patos 

que afetará diretamente duas quedas d’água existentes, os Saltos Manduri e Barão 

do Rio Branco. 

Além disso, ocorrerão impactos ambientais próprios de obras civis deste tipo 

como consequência das atividades de supressão de vegetação, abertura de 

acessos, escavações, construção da infraestrutura, tráfego de veículos e pessoas, 

dentre outros. Assim, todos esses impactos deverão ser inicialmente prevenidos e 

na sua impossibilidade, mitigados. Quando da impossibilidade de mitigação, deverão 

ser adotadas ações de compensação dos impactos produzidos pela implantação e 

operação do empreendimento. 

Entretanto o empreendimento também gerará impactos positivos, como 

geração de emprego e renda, incremento da economia local e regional e aumento 

da geração e oferta de energia elétrica. Estes poderão ser potencializados com a 

adoção de medidas específicas voltadas à população afetada. 

Assim, este Projeto Básico Ambiental buscou detalhar os programas 

ambientais já apresentados no Estudo de Impacto Ambiental do Empreendimento 

Dois Saltos, além de atender às condicionantes da Licença Prévia nº 31430 visando 

à prevenção, minimização e/ou compensação dos impactos negativos e 

potencialização dos impactos positivos.  

No total foram elencados 24 programas, dos quais 9 são voltados à 

prevenção, 8 à mitigação e 7 à compensação dos impactos ambientais gerados pela 

implantação e operação do empreendimento. Estes sete últimos ainda incluem 

ações de potencialização dos impactos positivos. 

O programa de alteração das condições de escoamento sobre o Salto 

Manduri através da distribuição do volume de água vertido foi inicialmente elaborado 

para mitigar o impacto da alteração do cenário paisagístico em determinados 

períodos no trecho de vazão reduzida, especificamente no local do Salto Manduri. 

Contudo, após estudo de viabilidade técnica e ambiental, verificou-se que o efeito 
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desejado de aprimoramento do cenário paisagístico sobre o salto não seria atingido. 

Assim, o custo necessário à implantação deste programa será revertido para 

melhorias à visitação do Salto Manduri e para construção de um Centro de 

Informações Turísticas no município de Prudentópolis. 

É importante destacar os programas de apoio à infraestrutura turística e ao 

desenvolvimento turístico dos municípios de Prudentópolis e Guamiranga. Ambos 

visam à compensação da interferência do empreendimento sobre os dois saltos 

existentes no Rio dos Patos. Além disso, estes programas levam em consideração o 

grande potencial turístico destes municípios devido aos atrativos naturais da região. 

Todos os programas prospostos neste documento visam à manutenção da 

qualidade ambiental das áreas de influência do Empreendimento Dois Saltos. De 

acordo com suas especificidades, os programas abrangerão todas as fases do 

empreendimento, quais sejam: planejamento, implantação e operação, sendo que 

na fase de implantação é que se concentrarão as maiores ações de prevenção e 

minimização de impactos ambientais. 

Portanto, com a devida execução dos programas ambientais descritos neste 

PBA espera-se que a quantidade e o grau de impactos ambientais gerados pelo 

empreendimento seja reduzido ou devidamente compensado. Após as obras, deverá 

ser apresentado relatório técnico de conclusão dos programas ambientais ao órgão 

licenciador quando da solicitação da Licença de Operação. Como alguns programas 

ainda estarão em execução na fase de operação, estes deverão aparecer como 

condicionantes na licença ambiental. 
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