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1 INTRODUÇÃO 

 O presente Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais faz parte 

do processo de licenciamento ambiental da Linha de Transmissão 230 kV Mauá – 

Figueira, que alimentará a Subestação Figueira, no município de Figueira – PR, a 

partir da Subestação Mauá, no município de Telêmaco Borba – PR. O Estudo tem 

por objetivo detalhar os programas e as medidas mitigadoras e reparadoras 

apresentadas no Relatório Ambiental Simplificado – RAS elaborado na etapa do 

Licenciamento Prévio e atender os requisitos do Instituto Ambiental do Paraná, 

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

nº 21512. 

 O RDPA da LT Mauá – Figueira é composto por 8 programas e 2 

subprogramas, cujo desenvolvimento permitirá ao empreendedor prevenir, mitigar e 

compensar os impactos negativos a serem causados pela construção da LT, bem 

como, potencializar e otimizar os impactos positivos. 

2 EMPRENDEDOR 

O empreendedor responsável pela implantação da Linha de Transmissão – 

Mauá – Figueira é o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, CNPJ/MF 

08.587.195/0001-20, constituído e registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 

41500146954, com sede na Rua Comendador Araujo, nº 143 – 19º andar – Curitiba 

– Paraná, constituídos pelas empresas: 

- Copel Geração e Transmissão S.A., com 51 % de participação, subsidiária 

integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, CNPJ/MF 

04.370.282/0001-70, com sede na Rua José Izidoro Biazetto, 158, no município de 

Curitiba, Estado do Paraná e; 

- Eletrosul Centrais Elétricas S.A., com 49 % de participação, subsidiária da 

ELETROBRÁS, CNPJ/MF 00.073.957/0001-68, com sede á Rua Deputado Edu 

Vieira, 999, Bairro Pantanal, no município de Florianópolis, Estado de Santa 

Catarina. 
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3 EMPREENDIMENTO 

A futura Linha de Transmissão Mauá – Figueira, terá o eixo diretriz da faixa 

com largura de 40 metros e tem seu início nas coordenadas UTM – SAD 69 (M.C. 

51º) E= 531.339,19 e N= 7.341.391,08 m, localizadas no município de Telêmaco 

Borba e finalizando nas coordenadas UTM – SAD 69 (M.C.51º) E=562.398,60 e N= 

7.362.382,77, localizadas no município de Ibaiti. 

O traçado possui uma extensão aproximada de 42,938 km e atinge os 

municípios de Telêmaco Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti, todos situados dentro dos 

limites definidos do Estado do Paraná. 

Parâmetros Básicos  
Norma observada: NBR 5.422 

Altitude média da região (m): 700 

Temperatura Mínima (ºC): -6 

Temperatura EDS (ºC): 20 

Temperatura Coincidente (ºC): 14 

Temperatura de projeto do condutor (ºC): 60 

Condutores 
Cabo CAA 1113 KCMIL – “BLUEJAY” 

Tração de ruptura: 13.524 kgf 

Seção: 603,22 mm2 

Diâmetro: 31,98 mm 

Peso unitário: 0,8134 kgf/m 

Limite de operação dos condutores: regime normal: temperatura de (ºC): 60 

Pára-Raios 
Cordoalha de aço 5/16” EAR 

Tração de ruptura: 5.080 kgf 

Seção: 38,32 mm² 

Diâmetro: 7,94 mm 

Peso unitário: 0,3050 kgf/m 
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Isolamento 

• Ancoragens:  
Cadeias de ancoragem com penca de 15 isoladores de vidro temperado, 

do tipo conha-bola, com resistência mecânica de 12.000 kgf para torres 

tipo A2 e D2. 

Suspensões e Jumpers:  
- Cadeias de suspensão em “I” com penca de 14 isoladores de vidro 

temperado do tipo concha-bola, com resistência mecânica de 12.000 kgf 

para torre tipo E2. 

- Cadeias de suspensão em “I” com penca de 14 isoladores de vidro 

temperado do tipo concha-bola, com resistência mecânica de 12.000 kgf 

para torre tipo S2 e R2. 

- Cadeias de passagem com penca de 14 isoladores de vidro temperado 

do tipo concha-bola, com resistência mecânica de 12.000 kgf para torre 

tipo A2 e D2. 

Disposição dos Condutores 

• Triangular: na maior parte do trajeto da linha de transmissão conforme. 

Aterramento 

• Estruturas metálicas: fio de aço galvanizado nº 4BWG, tendo a 

extensão mínima de 100 m por torre, sendo 25 m por pé de cada 

estrutura, enterrados a uma profundidade de 1,0 m. 

Estruturas 

• A LT será composta de estruturas de circuito simples triangular, para a 

estrutura típica da linha. A silhueta das referidas estruturas 

predominantes (E2).variando entre 15,00 e 40,00 m. 

- Ancoragens: A2 e D2. 

- Suspensões: E2, R2 e S2. 
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4 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

4.1 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

4.1.1 Introdução 

A efetiva participação social demanda um processo sistemático e planejado 

para que haja troca de informações e difusão de conhecimentos. Dessa forma, o 

estabelecimento do Programa de Comunicação Social tem a função de cumprir esse 

papel, ou seja, estabelecer uma via de comunicação direta e legítima entre o 

empreendedor e todos os segmentos que, de alguma forma, estão envolvidos com o 

projeto.  

Por suas características, este Programa é o que apresenta a maior 

abrangência e conectividade em relação à população, aos representantes do poder 

público municipal, às organizações de classe e às organizações sociais. Por isso, 

representa o espaço onde as informações existentes ou geradas serão 

centralizadas, evitando a divulgação de dados contraditórios sobre o 

empreendimento e garantindo a melhor sistemática de repasse dessa informação de 

forma clara e transparente. 

4.1.2 Objetivos 

O objetivo do Programa de Comunicação Social para a implantação da Linha 

da Transmissão 138 kV Mauá - Figueira é facilitar a comunicação entre o 

empreendedor, os funcionários da obra e a população de entorno. O programa 

deverá apresentar um mecanismo de divulgação de benefícios e restrições 

decorrentes do empreendimento, objetivando a transparência das informações 

oficiais, buscando minimizar o sentimento de desconfiança e insegurança da 

população. 

4.1.3 Metodologia 

Além de impactos como insegurança da população, utilização compulsória de 

terrenos rurais para a faixa de segurança e relacionamento com proprietários, risco 

de acidentes com trabalhadores rurais sob a linha de transmissão, aumento 

temporário da oferta de empregos, otimização do suprimento de energia na região, 
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este programa deverá tratar das preocupações colocadas pelos atingidos durante a 

fase de campo, abaixo listadas: 

• Traçado corta área de maior valor produtivo no município de Curiúva; 

• Cortes de árvores nativas e centenárias; 

• Medo e insegurança por problemas que a LT possa vir a causar a 

saúde das pessoas;  

• Preocupação de acidentes com as torres da LT; 

• Risco de morte e fogo por ocasião de acidentes com fios da LT (já 

houve ocorrência na região); 

• Aumento do potencial de descarga elétrica por raios com possibilidade 

de danos a aparelhos eletrônicos (existem três LT’s próximas de 

residências); 

• Medo de queda de torres e de fios em razão de vendavais; 

• Aumento de ruídos (já existe LT na propriedade); 

• Algumas propriedades podem se tornar pouco extensas a ponto de 

dificultar a implementação de alternativas para mudanças futuras nas 

atividades agrícolas; 

As Principais atividades a serem desenvolvidas por este programa são: 

• Formar parcerias e convênios; 

• Definir e viabilizar os meios de divulgação das ações do programa, 

material didático e recursos audiovisuais; 

• Realizar reuniões com os técnicos das empreiteiras responsáveis pela 

implantação da LT, a fim de esclarecer sobre os procedimentos legais 

pertinentes ao projeto e à obra (dados técnicos, licenciamento, fase 

obras, andamento dos estudos e programas); 

• Realizar reuniões visando esclarecer a população residente ou que 

exerce atividades próximas ao empreendimento, representantes do 

poder público e demais instituições interessadas sobre todos os 

aspectos da implantação do empreendimento (dados técnicos, 

licenciamento, fase obras, andamento dos estudos e programas); 
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• Estabelecer um procedimento para o repasse de informações 

relevantes de forma padronizada e de caráter oficial; 

• Elaboração de relatórios periódicos, no decorrer da implementação do 

programa, sobre o andamento das ações propostas, a fim de serem 

analisados pelo corpo técnico do IAP. 

As ações referentes à saúde e segurança do trabalhador deverão ser 

desenvolvidas pelas empreiteiras e fiscalizadas pelo empreendedor. 

4.1.4 Intervenientes e parceiros Institucionais 

A implantação deste programa é de responsabilidade do CECS em parceria 

com as empreiteiras responsáveis pela construção da LT. 

4.1.5 Previsão de Custos 

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

R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

4.1.6 Cronograma Físico 

Segue o cronograma para implantação do programa. 



RDPA – RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS  
 LT 230 kV - MAUÁ - FIGUERIA 

DPRA                            7 

 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 - Montar equipe

02 - Formar parcerias e convênios

03 - Definir meios de divulgação

04 - Implanta o Programa para o pessoal 
da obra

05 -Implantar o Programa nas comunidades

06 - Elaborar relatórios de monitoramento

2010ATIVIDADES 2009

LINHA DE TRANSMISSÃO  MAUÁ -  FIGUEIRA
RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS  AMBIENTAIS- RDPA

PROGRAMA 4.1 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Construção
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4.2 PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

4.2.1 Introdução 

Nas últimas décadas preocupações com o meio ambiente vêm se 

disseminado por toda a sociedade. A evidência de que a ação humana tem 

provocado graves impactos ambientais e levado à rápida degradação da natureza, 

tem estimulado a participação e vigilância de diversos segmentos sociais sobre as 

iniciativas do poder público e empresas privadas na exploração dos recursos 

naturais. Daí a pressão para que se leve em conta a sustentabilidade das práticas 

econômicas autorizadas pelo Estado brasileiro. 

A construção da Linha de Transmissão (LT) que partirá da subestação a ser 

implantada nas proximidades da UHE Mauá, no município de Telêmaco Borba, e 

levará a energia até a subestação de Figueira, no município de Figueira, gerará fatos 

relevantes positivos e negativos 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 aquelas se encontram estabelecidas.  

Admite-se que o pessoal envolvido na construção de uma LT (funcionários de 

escritório e de campo) não dispõe 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 deste 

empreendimento deve ser acompanhada por um processo de aproximação e 

esclarecimento.  

Além do mais, o aumento na circulação dos funcionários e maquinários para a 

implantação do empreendimento acarreta num aumento na pressão antrópica sobre 

os recursos naturais. Este fato é especialmente sentido pela fauna cinegética que, 

embora bastante descaracterizada da fauna original, ainda se faz presente. 

Igualmente suscetíveis a impactos são espécies peçonhentas ou ofídios de um modo 

geral (independente do grau de periculosidade ao homem). Desta forma, recomenda-

se uma orientação dos funcionários visando a minimização dos impactos. 

O presente Programa de Sensibilização Ambiental foi concebido e 

desenvolvido com base nas informações colhidas no processo de licenciamento do 
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empreendimento, sendo planejado para ser implementado em sintonia com os 

demais programas previstos.  

4.2.2  Objetivos 

O objetivo geral deste programa é o de propiciar aos trabalhadores de todos 

os níveis hierárquicos ou de especialização técnica, ligados às obras de implantação 

da LT Mauá - Figueira, informação adequada sobre os dados do empreendimento e 

alguns aspectos dos processos ambientais regionais, prevenido-se, deste modo, as 

possibilidades de ocorrência de acidentes ambientais e pessoais. 

Especificamente pretende-se: 

 Divulgar conhecimento científico e tecnológico sobre as questões 

ambientais que permita aos trabalhadores da obra o entendimento das 

ações necessárias à proteção da natureza e dos recursos naturais, e à 

conservação do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural da região; 

 Apresentar as medidas e programas a serem adotados para minimizar as 

interferências do empreendimento com o meio ambiente; 

 Esclarecer os trabalhadores de modo a garantir um convívio saudável e 

socialmente adequado entre a população residente nas imediações do 

empreendimento; 

4.2.3  Metodologia 

Os temas a serem abordados deverão tratar da sensibilização para a 

preservação ambiental, fauna, flora, recursos hídricos, resíduos sólidos, respeito à 

comunidade local, entre outras questões ambientais ligadas à região e ao 

empreendimento, enfocando os impactos positivos e negativos identificados na fase 

do licenciamento prévio e suas respectivas medidas de mitigação e controle. 

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos através palestras educativas.  

A carga horária prevista para as palestras é de 8 horas, devendo ser desenvolvidas 

no inicio da implantação do empreendimento. A entrega de material educativo deverá 

ser semestral, ou quando ocorrer algum evento de caráter ambiental na obra. 

Os conteúdos a serem trabalhados são: 

 Localização e caracterização da obra; 

 Percepção ambiental; 



RDPA – RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS  
 LT 230 kV - MAUÁ - FIGUERIA 

DPRA  10 

 Questões ambientais da região, conforme estudo realizado na fase de 

licenciamento prévio; a caracterização ambiental (meios físicos, biótico e 

antrópico), os impactos ambientais e as medidas e programas propostos; 

 Crimes ambientais e as penalidades previstas na Lei de Crimes 

Ambientais (somente os principais ou de maior ocorrência); 

 Orientações para a correta destinação dos resíduos gerados na obra, de 

acordo com o previsto no Programa de Limpeza Acondicionamento e 

Destina Final de Desmate e de Material de Construção Civil; 

 Orientação aos trabalhadores da possível mitigação do impacto gerado 

pelo incremento da presença humana nas áreas diretamente afetadas pelo 

empreendimento, através de palestras abordando os seguintes tópicos: 

conservação da natureza, relevância da preservação da fauna, noções dos 

ambientes e fauna regional, animais peçonhentos, noções de primeiros 

socorros em caso de acidentes com animais peçonhentos e metodologia 

para captura e soltura de animais encontrados ao longo da obra; 

 Desenvolver material educativo para distribuição ao pessoal da obra; 

 Elaborar relatórios de monitoramento semestral. 

4.2.4 Intervenientes e Parceiros Institucionais 

A implantação do programa de Sensibilização Ambiental ficará a cargo do 

Consórcio Energético Cruzeiros do Sul, demandando envolvimento das empreiteiras 

responsáveis pela obra. 

4.2.5 Previsão de Custos 

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

R$  31.000,00 (trinta e um mil reais). 

4.2.6 Cronograma Físico 

Segue o cronograma para implantação do programa. 
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11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 - Montar equipe

03 - Definir meios de implantação

04 - Implantar o Programa para o pessoal 
da obra

05 - Treinamento sobre Fauna Silvestre 
para o pessoal da obra

06 - Elaborar relatórios de monitoramento

LINHA DE TRANSMISSÃO 230 kV MAUÁ -  FIGUEIRA
RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS  AMBIENTAIS- RDPA

PROGRAMA 4.2 - SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

2009 2010ATIVIDADES

Inicio                                                                                        Construção                     Fim

 
 

  

 



RDPA – RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS  
 LT 230 kV - MAUÁ - FIGUERIA 

DPRA 12 

4.3 PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO DA FAIXA DE SEGURANÇA 

Devido à implantação do empreendimento, ocorrerá a instituição de faixa de 

servidão sob a linha de transmissão, a qual visa à manutenção da segurança do 

sistema de transmissão e de terceiros. 

A segurança é garantida mediante a restrição do uso da faixa, para a qual é 

procedida a devida avaliação e a conseqüente indenização, acompanhada do 

gravame da instituição da servidão na respectiva matrícula dominial do imóvel. 

A faixa de servidão ou faixa de segurança tem as mesmas dimensões e são 

coincidentes, porém, quando o termo é associado às questões documentais 

imobiliárias trata-se mais comumente como servidão e, quando associado às 

questões de ordem técnica, como faixa de segurança. 

A implantação da Linha de Transmissão e infra-estrutura necessária para sua 

consecução acarretará em impactos diretos às propriedades localizadas ao longo do 

traçado, tanto pela necessidade de corte de vegetação para a abertura de estradas 

de acesso, faixa de lançamento de cabos e corte seletivo para a manutenção das 

distâncias operativas de segurança, quanto escavações, instalação de torres, 

remoção de eventuais benfeitorias, etc. 

Para mitigar e compensar tais impactos este Programa deverá abranger um 

eficiente e transparente canal de comunicação com os proprietários, seguido da 

efetivação das indenizações, seja pela instituição da faixa de servidão e remoção de 

benfeitorias ou pelos danos causados pela implantação e manutenção do 

empreendimento. 

Para os serviços de indenização é necessário a elaboração de um plano que 

englobe todas as atividades pertinentes, desde o cadastro das propriedades até a 

conclusão da averbação da servidão na matrícula do imóvel, conforme metodologia 

descrita. 

As indenizações ocorrerão conforme os ditames estabelecidos na legislação e 

normas de avaliação vigentes. 
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4.3.1 Objetivos 

O Programa de Indenização visa esclarecer os proprietários sobre a existência 

da faixa de segurança e suas permissões e restrições de uso, assim como 

estabelecer a compensação financeira aos proprietários das áreas abrangidas por 

esta faixa, haja vista as referidas restrições de uso do solo e eventuais danos 

decorrentes dos serviços de construção e manutenção da Linha de Transmissão. 

4.3.2 Metodologia 

A implantação deste Programa seguirá um plano que objetiva que a maioria 

das propriedades tenha a faixa de segurança e eventual remoção de benfeitorias 

indenizadas anteriormente ao início das obras. 

Contudo, tal situação não ocorre na prática em sua plenitude, uma vez que as 

indenizações sucedem à apresentação da documentação pertinente ao proprietário e 

à propriedade e, em certos casos, tal documentação não encontra-se totalmente 

disponível em tempo hábil para as indenizações. 

Além das indenizações para a liberação das propriedades para a construção 

da LT, ocorrerá o diligenciamento da construção, etapa em que serão procedidos os 

levantamentos, avaliações e indenizações de eventuais danos durante a etapa de 

implantação do empreendimento. 

a) Plano de Negociações 

O plano de negociações dos serviços fundiários de regularização da faixa de 

servidão da LT Mauá – Figueira abrangerá todas as etapas necessárias à efetivação 

da indenização dos proprietários pela restrição do uso da faixa e remoção de 

benfeitorias existentes incompatíveis com segurança do empreendimento e de 

terceiros, bem como, pelos danos decorrentes das obras. 

Tais etapas englobarão, basicamente, os seguintes serviços: 

- Pesquisa de preços de terras para a composição do valor da terra nua a ser 

aplicado na avaliação da área do imóvel atingida pela faixa de servidão. Pesquisa de 

preços para a composição de valores de benfeitorias (culturas e edificações) 

localizadas na faixa. No caso das terras os valores estarão em conformidade com 
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aqueles aplicados para a UHE Mauá, sendo adequados às regiões de passagem da 

LT Mauá - Figueira. 

- Conferência dos dados da propriedade e do proprietário com base nas 

plantas e memoriais descritivos individuais dos imóveis atingidos pela faixa de 

servidão da Linha de Transmissão. 

- Visita ao proprietário para a obtenção da Licença de Passagem (Anuência), 

cadastro da propriedade e levantamento físico da faixa de segurança e benfeitorias.  

- Avaliação da faixa de servidão e benfeitorias. 

- Apresentação dos valores indenizatórios aos proprietários. Após a aceitação 

dos valores avaliados é elaborado o Laudo de Avaliação e Recibo para a solicitação 

de recursos junto à área financeira do empreendedor. 

- Indenização e legalização da faixa de servidão. A indenização deverá ser 

realizada mediante cheque nominal e o comprovante de pagamento é a assinatura, 

pelo proprietário (ou beneficiário atribuído, se for o caso), no Laudo de Avaliação e 

Recibo, ficando uma das vias fica com o proprietário. 

b) Cadastro dos Proprietários 

Na época do estudo de traçado da Linha de Transmissão é realizado um pré-

cadastro das propriedades possivelmente abrangidas pela faixa de servidão da LT, 

sendo confirmadas as propriedades atingidas na definição do traçado para a 

elaboração do projeto executivo. 

Referido cadastro resulta na listagem de propriedades abrangidas pela faixa 

de servidão da LT Mauá – Figueira e respectivas plantas cadastrais.  

A listagem, dentre demais informações, apresenta a situação de anuência 

(Licença de Passagem) dos proprietários em relação ao empreendimento. 

c) Metodologia de Indenização 

As avaliações das áreas necessárias à instituição da faixa de segurança da 

LT Mauá – Figueira serão realizadas segundo as orientações normativas da 

NBR 14.653, partes 1, 2 e 3, que se referem às Avaliações de Bens Imóveis: 
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Procedimentos Gerais, Avaliação de Imóveis Urbanos e Avaliação de Imóveis 

Rurais, respectivamente. 

Os critérios adotados poderão os mesmos utilizados para as indenizações dos 

imóveis atingidos pelo reservatório da Usina Hidrelétrica Mauá, em implantação pelo 

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, no Rio Tibagi, com a diferença que como a 

área atingida não é desapropriada, é utilizado um coeficiente de servidão (CS) para a 

avaliação do grau de interferência e restrições da faixa sobre a propriedade como um 

todo. 

Para a avaliação da terra nua será adotado o método comparativo clássico; 

para as benfeitorias reprodutivas (culturas) o valor econômico; e para as benfeitorias 

não reprodutivas o valor de remoção. 

A pesquisa de valores destinada à confirmação de preços aplicados às terras 

e benfeitorias abrangerá os municípios de localização do traçado do 

empreendimento, sendo consultadas diversas fontes de pesquisa, incluindo ofertas e 

transações recentes ocorridas. 

Para as terras, o quadro amostral de elementos de informação será 

processado em programas especializados para tratamento dos dados, com uso de 

regressão linear múltipla, através da propriedade dos mínimos quadrados.  

As variáveis adotadas no modelo serão: 

• área do imóvel, em hectares; 

• distância do centro consumidor, em km; 

• acesso – tipo de estrada de acesso ao imóvel;  

• nível de manejo; 

• atividades; 

• porcentagem do imóvel como área mecanizável. 

Baseado nas observações de mercado, considerando as variáveis estudadas, 

a equação de melhor ajuste ao modelo é a seguinte: 
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R$/ha = 11.826 + 116,58 x Ln[área(ha)] – 718,16 x Ln[Distância(km)] – 522,22 

x (Acesso) – 3.824,60 x Ln(nível de manejo) + 741,19/(atividades) + 3.168,5 x (% de 

área mecanizável) 

Descrição das variáveis: 

• Variável dependente 

o R$/ha 

• Variáveis independentes 

o Área (ha) 

o Distância (km) 

o Acesso (asfaltado = 1; largo cascalhado = 2; estreito cascalhado = 3; 

estreito chão batido = 4) 

o Nível de manejo (avançado = 1; semi avançado = 2; tradicional = 3; 

primitivo = 4; improdutivo = 5) 

o Atividades (agricultura = 1; suinocultura = 2; avicultura = 3; pecuária = 4; 

misto = 5) 

o % de área mecanizável 

O Coeficiente de Servidão (CS) adotado nas avaliações será calculado com 

base em seis variáveis, cujos limites superiores e inferiores de pontuação para cada 

uma delas é dado pela tabela a seguir: 

FATORES MÍNIMO MÁXIMO 

Riscos 04 10 

Incômodos por efeito de indução 01 05 

Percentual de comprometimento 05 50 

Destinação da propriedade 03 15 

Posição da linha de transmissão 02 10 

Locação das torres 00 10 
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FATORES MÍNIMO MÁXIMO 

Total 15 100 

 

O valor da indenização da servidão é dado pela seguinte equação: 

 

 

Onde: 

I = valor indenizatório (R$) 

AFS = área da faixa de servidão (m2 ou ha) 

CS = coeficiente de servidão 

FH = fator de homogeneização 

VTN = valor da terra nua (R$/m2 ou R$/ha) 

TPI = taxa primária de indenização (igual a 01 salário mínimo) 

Além da servidão, também serão indenizadas as benfeitorias reprodutivas 

(vegetação, culturas, etc) e não reprodutivas (edificações) que por ventura tenham 

que ser removidas. 

Por fim, os danos decorrentes dos trabalhos de implantação da Linha de 

Transmissão serão indenizados à medida que forem ocorrendo, de acordo com as 

etapas da obra, quais sejam: danos de topografia, danos de construção e danos 

ocorridos no lançamento de cabos. 

d) Termo de Indenização 

A indenização pela instituição da faixa de servidão e benfeitorias será feita 

mediante cheque nominal e o comprovante de pagamento será efetivado por meio 

da assinatura, pelo proprietário (ou beneficiário atribuído), no Laudo de Avaliação e 

Recibo. 

Com este procedimento, estará caracterizado o pagamento da indenização, 

momento em que será lavrada a escritura pública de instituição de servidão e 

I = (AFS * VTN * FH * CS) + TPI 
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encaminhada ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca para gravame da 

servidão na respectiva Certidão de Registro de Imóvel (Matrícula). 

O Laudo de Avaliação da servidão contém, além das informações 

administrativas do processo, a discriminação do cálculo do valor da indenização, 

contendo a dimensão da área atingida, o respectivo valor unitário da terra nua, o 

fator de homogeneização do imóvel avaliando em relação à situação paradigma e o 

coeficiente de servidão, o qual representa um percentual resultante do somatório de 

fatores que caracterizam a situação da servidão em relação ao imóvel como um 

todo. 

e) Anuência dos Proprietários e Matrícula dos Imóveis 

A anuência dos proprietários abrangidos pela faixa de segurança da Linha de 

Transmissão Mauá – Figueira em relação ao empreendimento será demonstrada 

mediante as Licenças de Passagem assinadas pelos proprietários. 

Tal documento consiste na autorização, por parte do proprietário, da 

passagem do empreendimento por suas terras e na concordância com os termos 

expressos. 

A Licença de Passagem será apresentada no primeiro contato com o 

proprietário, ocasião em que é descrita a empresa responsável pelo 

empreendimento, sua justificativa, características técnicas gerais, necessidade da 

instituição da faixa de segurança, suas permissões e restrições de uso e a 

conseqüente indenização pelas restrições advindas. 

O empreendedor deverá apresentar ao Órgão ambiental listagem de 

proprietários atingidos pela faixa de servidão, constando a situação de anuência 

(Licença de Passagem), juntamente com as matrículas dos imóveis até a fase de 

cadastro. 

f) Diligenciamento da Construção 

Consistirá no acompanhamento das obras por equipe técnica especializada 

na área de meio ambiente e patrimônio imobiliário, com vistas a propiciar um 
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relacionamento harmônico entre empreendedor, empreiteira contratada para a 

execução da obra e proprietários, garantindo assim, que os serviços estejam em 

consonância com as condicionantes ambientais previstas na licença ambiental e com 

os critérios de respeito às propriedades previamente estabelecidos. 

Esta ação tem como premissa básica buscar entendimentos e soluções 

rápidas e eficazes quanto a eventual embargo ou descontentamento por parte dos 

proprietários em relação a alguma desconformidade ocorrida, visando à sincronia 

entre a qualidade desejada para os serviços prestados e a execução da obra dentro 

do cronograma previsto. 

Objetiva ainda, a indenização pelos danos decorrentes da abertura de 

estradas de acesso, praças de lançamento de cabos e de construção de torres, cujos 

levantamentos são realizados com a ciência do proprietário, observadas as normas e 

critérios da engenharia de avaliação. 

Além dos aspectos inerentes à reposição dos custos pelos danos causados 

mediante indenização, são repassados aos proprietários orientações técnicas quanto 

aos cuidados e práticas restritivas na área de servidão. 

4.3.3 Intervenientes e Parceiros Institucionais 

A implantação deste Programa é de responsabilidade direta do 

Empreendedor, porém deverá contar com o envolvimento dos proprietários na 

disponibilização da documentação pertinente à legalização da servidão. 

4.3.4 Cronograma Físico 

O cronograma para implantação do programa consta a seguir. 
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11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 - Elaboração de cadastros das famílias 
afetadas, laudos técnicos, mapas e memoriais 
descritivos das propriedades e de Decreto de 
Desapropriação específ ico para as áreas de 
interesse, quando necessário;
02 - Pesquisar preços de áreas em oferta na 
região, para determinação do valor da terra 
nua;

03 - Elaboração da metodologia de indenização;

04 - Verif icação e regularização dos 
documentos dos imóveis;

05 -Acompanhamento sistemático dos técnicos 
avaliadores durante todo o processo de forma 
a identif icar os danos causados, objetivando o 
ressarcimento ou restabelecimento das 
condições iniciais das propriedades atingidas;

06 - Efetuar pagamento das indenizações

07 - Providenciar carta anuência dos 
proprietários e termo de indenização com 
protocolo.

08 - Elaborar relatórios de monitoramento

LINHA DE TRANSMISSÃO 230 Kv MAUÁ -  FIGUEIRA
RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS  AMBIENTAIS- RDPA

PROGRAMA 4.3 - INDENIZAÇÃO DA FAIXA DE SEGURANÇA

2010ATIVIDADES 2009

Inicío                                                                                         Construção                                                                                                     Fim
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4.4 PROGRAMA PREVENTIVO E CORRETIVO DA COBERTURA FLORESTAL 

Este programa se destina a definir e orientar as ações que devem ser 

obedecidas durante as obras de instalação da LT Mauá – Figueira, com a finalidade 

de erradicação de passivos ambientais e recuperação de áreas afetadas pelas obras 

e está dividido em 2 subprogramas descritos a seguir. 

4.4.1 Subprograma 1: Desmatamento Seletivo 

Este Programa está voltado, essencialmente, à aplicação de uma técnica de 

supressão de vegetação, já amplamente experimentada e aprovada pelo setor 

elétrico e tem sua tônica na prevenção da degradação dos ecossistemas florestais.  

4.4.1.1 Introdução  

Para implantação de um sistema de transmissão é inevitável a supressão da 

vegetação nas etapas construtivas pela abertura das vias de acesso, áreas de 

empréstimo de materiais construtivos, implantação da faixa de servidão, áreas de 

montagem e de instalação das torres, praças de lançamento de cabos e áreas 

destinadas à instalação das subestações, dos canteiros de obras e acampamentos.  

A abertura da faixa de servidão do sistema de transmissão é um dos 

impactos mais significativos e se dará pela supressão da vegetação, seja arbórea, 

arbustiva e mesmo até rasteira. No entanto, esta poderá ser minimizada, a depende 

do tipo de vegetação encontrada e do seu estado de conservação e também desde 

que obedeça uma série de critérios técnicos e exigências legais e operacionais. 

A definição das dimensões de uma faixa de servidão tem sido feita levando-

se em consideração parâmetros elétricos visando o perfeito funcionamento do 

sistema de transmissão. Esta largura tem sido definida de maneira que o campo 

elétrico ao nível do solo, o gradiente máximo no condutor e o efeito corona, 

associados as interferência nos sistemas receptores de comunicação, sejam 

limitados a valores que não ofereçam riscos a vida e não provoquem grandes 

prejuízos ao meio ambiente como um todo. Entretanto, para o perfeito 

dimensionamento da largura da faixa de servidão, há que se considerarem as 

interferências externas ao sistema, principalmente aquela provocada pela massa 

vegetal.  
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Também, para a total segurança do sistema e principalmente quando este 

atravessa florestas densas, povoadas de indivíduos arbóreos de grande altura, os 

cuidados com esta limpeza não deverão ser limitados ao espaço da faixa de 

servidão. Há também os riscos de queda de arvores de grandes dimensões podendo 

atingir os cabos condutores da linha de transmissão ou suas estruturas. 

Em áreas de campo, pastagens e culturas temporárias de porte rasteiro, esta 

limpeza não constitui problema. Entretanto, em áreas de florestas primárias, que 

apresentam vegetação de porte arbóreo elevado, será necessária a adoção de 

critério visando, além da segurança da linha de transmissão, a redução do impacto 

ambiental, evitando-se o abate desnecessário de certos indivíduos.  

4.4.1.2 Objetivos 

• Realizar a limpeza da faixa de servidão do sistema de transmissão, buscando o 

menor impacto ambiental possível e sua total segurança e operacionalidade; 

• Especificamente, visa o desmatamento com a menor alteração, qualitativa e 

quantitativa, dos ecossistemas da região do empreendimento, sendo possível 

com a utilização de medidas conservacionistas, como a técnica de supressão 

seletiva da vegetação.  

• Realizar a supressão da vegetação para a abertura das vias de acesso, áreas de 

empréstimo, áreas de montagem e de instalação das torres, praças de 

lançamento de cabos e áreas destinadas à instalação dos canteiros de obras e 

dos acampamentos, com o critério da seletividade, sempre que possível. 

4.4.1.3 Metodologia 

Supressão da vegetação para: 

• Abertura das vias de acesso – Esta deve ser evitada, sempre que possível e, na 

sua impossibilidade, deverá ser mínima, adotando-se as medidas preventivas 

definidas no Programa de Controle de Processos Erosivos. Nas situações em que 

a passagem da LT por uma mata bem conservada ou até mesmo de uma Área de 

Preservação Permanente (APP) ou uma Área de Reserva Legal (ARL) forem 

absolutamente necessárias, os projetos executivos das vias deverão ser 

aprovados pelo órgão ambiental, o qual determinará a supressão da vegetação; 
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• Áreas de empréstimo de materiais construtivos - deverão ser escolhidas 

preferencialmente áreas já antropizadas para a exploração de materiais 

construtivos. Contudo, quando for imprescindível a abertura de uma nova área de 

empréstimo e que nesta haja necessidade de supressão da vegetação, também 

deverá ter aprovação do órgão ambiental com acompanhamento da equipe do 

Programa de Fiscalização Ambiental. As áreas de empréstimo deverão ser 

trabalhadas de forma a atender os critérios e restrições do Programa de Controle 

de Processos Erosivos; 

• Áreas de montagem/instalação das torres e praças de lançamento de cabos - 

Esta supressão vegetal deverá ser realizada apenas nas dimensões necessárias 

à localização de instalação das torres. Prevê-se a abertura de uma área de 25,0 x 

25,0 m e nas praças de lançamento uma área de até 50,0 x 50,0 m. Caso haja a 

necessidade de aumentar o órgão ambiental deverá ser consultado. Nesse caso, 

deverá ser redobrada a atenção ao cumprimento dos critérios e restrições do 

Programa de Controle de Processos; 

• Implantação de canteiros de obras e acampamentos - Nesses locais, a supressão 

também será realizada apenas nas dimensões mínimas necessárias, sendo que, 

os canteiros de obras e acampamentos de pessoal não poderão ser instalados 

em APP e ARL. Preferencialmente, deverão ser locados em áreas já ocupadas, 

de forma a não interferirem com áreas bem conservadas, principalmente as já 

citadas áreas de proteção; 

• Implantação da faixa de segurança - Será realizada ao longo da linha, a 

supressão da vegetação arbóreo-arbustiva em uma faixa de até 40 metros de 

largura sob a projeção dos cabos condutores, ou seja, no centro da faixa de 

servidão. No entanto, no caso de APP, que estiverem em bom estado de 

conservação, será realizado o alteamento de torres e a limpeza da vegetação se 

restringirá a uma picada a céu aberto com 7,0 metros de largura, apenas para 

passagem do cabo piloto. Também, nas propriedades em que a linha atravessa 

as ARL averbadas em cartório e que, comprovadamente, apresentarem bom 

estado de conservação, será realizado o alteamento das torres e a limpeza da 

vegetação se restringirá a uma picada a céu aberto, apenas para passagem do 

cabo piloto, com o mínimo de corte possível das árvores. 



RDPA – RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 LT 230 kV MAUÁ - FIGUEIRA 

DPRA 24 

• Evitar risco à linha – serão suprimidas as árvores que oferecem risco à linha, nos 

33,0 metros restantes da faixa de servidão (16,5 para cada lado), a partir da 

projeção dos cabos no terreno, seja de dano mecânico pela queda de uma árvore 

ou parte sobre os cabos condutores ou, ainda, pela indução eletromagnética 

devido a sua proximidade dos mesmos. Eventualmente, essa supressão seletiva 

poderá ultrapassar o limite da faixa de servidão, se existir algum indivíduo 

arbóreo que se encontre numa situação de aclive topográfico ou que apresente 

um porte tão elevado que, num possível tombamento, sua projeção atinja os 

cabos ou provoque o desligamento da linha, por indução. Finalmente, em áreas 

de pastagem, de campo ou de qualquer outro local em que ocorram árvores 

esparsas, isoladas ou em pequenos agrupamentos, essas deverão ser poupadas, 

quando não colocarem em risco a integridade da operação da linha; 

4.4.1.4 Intervenientes e Parceiros Institucionais 

Cabe ao Consórcio, a responsabilidade de coordenar e supervisionar as 

atividades do Programa e caberá à Empreiteira, seguir todas as diretrizes 

estabelecidas pela coordenação do Programa, durante a construção do 

empreendimento. 

4.4.1.5 Previsão de Custos 

A equipe técnica a ser formada para execução deste programa deverá contar 

com, pelo menos, um dos seguintes profissionais: 

• Engenheiro Florestal; 

• Agrônomo; 

• Biólogo. 

Os custos previstos par a atividade de desmate é da ordem de R$ 14.000.00 

por hectare. Considerando que serão necessários o desmate de 2,7438 ha, ou seja, 

para o desmate serão gastos R$ 38.413,20. 

4.4.1.6 Cronograma Físico 

Segue abaixo cronograma de implantação. 
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4.4.2 Subprograma 2: Reposição Florestal na Faixa de Segurança 

4.4.2.1 Introdução 

A reposição florestal deve ser cumprida por todo consumidor que explore, 

utilize, transforme ou consuma matéria-prima florestal, conforme Instrução Normativa 

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 nº 06, de 15 de dezembro de 2006, capítulo 1, sessão II, Artigo 3º, 

parágrafo único. 

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 ao volume anual necessário à 

atividade desenvolvida. 

Por este motivo o programa visa, em virtude da importância da vegetação 

nativa existente na faixa de servidão, desenvolver um conjunto de ações de 

reposição do volume degradado mediante plantio de espécies florestais adequadas, 

suprindo de vegetação às quantidades e locais especificados nas autorizações da 

LT. 

4.4.2.2 Objetivos 

O objetivo do programa é repor em quantidades legalmente exigidas o total 

equivalente ao volume de indivíduos arbóreos degradados e afetados durante a 

instalação da Linha de Transmissão – mais especificamente na faixa de segurança e 

na eventual abertura de novos acessos às torres. 

4.4.2.3 Metodologia 

As metas do programa abrangem: 

• Identificação das áreas de fragilidade ambiental, que estarão sujeitas às ações de 

recuperação; 

• Plantio de mudas de espécies adequadas ao reflorestamento da região; 

• Identificar os quantitativos de reposição, com base em dados do Inventário 

Florestal, em termos de volume comercial de madeira ou metro cúbico de tora. 
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Para cumprir com a reposição florestal, os responsáveis, indicados pelo 

Consórcio Cruzeiro do Sul, devem protocolar requerimento no órgão ambiental 

responsável, juntamente com o levantamento circunstanciado e acompanhado da 

documentação e exigências requeridas. 

Para a execução do plantio de efeitos de reposição florestal, deverá ser 

estipulado quantitativos de mudas empregadas, visto da seguinte maneira: neste 

estudo, a área de influência direta - AID foi delimitada pela própria faixa de servidão 

da LT, considerando que todos os impactos diretos com probabilidade de ocorrência 

se concentram nesta faixa de segurança sinalizada. Segundo o Memorial Descritivo, 

a faixa de servidão da LT Mauá - Figueira apresenta uma largura de 40 m para toda 

a extensão do empreendimento, e esta será a área considerada em cálculos 

posteriores. 

A área de influência direta do empreendimento apresenta 173,2769 ha, 

atingindo os municípios de Telêmaco Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti. Através da 

análise florestal, considerando o traçado total da LT, o volume comercial para todo o 

trajeto é de 274,4918 m3 e o volume total é de 297,1686 m3.  

Segundo Instrução Normativa 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 a volume 

reposto. 

Nestes termos segue o seguinte cálculo: 

Floresta Nativa: 274,4918 m3 * 8 = 2.196 mudas; 

As espécies que comporão o Programa de Reposição Florestal são nativas 

da região e praticar-se-á o povoamento do tipo misto. São classificadas para o 

presente programa as espécies contempladas no inventário florestal, conforme lista 

abaixo: 
Tabela 1: Espécies florestais a serem suprimidas durante a instalação da LT e 

sugeridas para reposição florestal. 

Família Nome científico 

Anacardiaceae Schinus terebenthifolius 

Anacardiaceae Lithraea molleoides 

Annonaceae Rollinia spp. 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron 
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Família Nome científico 

Araucariaceae Araucaria angustifolia 

Asteraceae Piptocarpha angustifolia 

Asteraceae Vernonia discolor 

Bignoniaceae Jacaranda puberula 

Boraginaceae Cordia trichotoma 

Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana 

Euphorbiaceae Croton floribundus 

Euphorbiaceae Sapium glandulatum 

Euphorbiaceae Hyeronima alchorneoides 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia 

Flacourtiaceae Casearia sylvestris 

Flacourtiaceae Xylosma pseudosalzmanni 

Lauraceae Ocotea sp. 

Lauraceae Ocotea puberula 

Leguminoseae Caesalpinioideae Bauhinia forficata 

Leguminoseae Mimosoideae Parapiptadenia rigida 

Leguminoseae Mimosoideae Inga sp. 

Leguminoseae Mimosoideae Piptadenia gonoacantha 

Leguminoseae Papilionoideae Centrolobium tomentosum 

Leguminoseae Papilionoideae Machaerium nictitans 

Leguminoseae Papilionoideae Machaerium cf. / Dalbergia cf. 

Leguminoseae Papilionoideae Lonchocarpus muehlbergianus 

Leguminoseae Papilionoideae Lonchocarpus spp. 

Meliaceae Cabralea canjerana 

Meliaceae Cedrela fissilis 

Moraceae Ficus spp. 

Myrsinaceae Myrsine ferruginea 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa 

Myrtaceae Myrcia obtecta 

Não Identificada Não identificada 

Nyctaginaceae Guapira opposita 

Nyctaginaceae Bougainvillea glabra 

Phytolaccaceae Phytolacca dioica 

Rosaceae Prunus brasiliensis 

Rutaceae Zanthoxyllum rhoifolium 

Sapindaceae Cupania vernalis 
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Família Nome científico 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides 

Solanaceae Solanum spp. 

Tiliaceae Luehea divaricata 

Ulmaceae Trema micrantha 

 

Para as áreas de preservação permanente que serão recuperadas poderão 

utilizar as espécies descritas na tabela a seguir. 
Tabela 2: Relação de algumas espécies indicadas para a recuperação ciliar.  

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA HÁBITO 

Açoita – cavalo  Luehea divaricata  Tiliaceae Árvore 

Angico Vermelho Parapiptadenia rigida Leguminosae Árvore 

Araticum Rollinia salicifolia Annonaceae Árvore 

Araçá Psydium cattleianum Myrtaceae Árvore 

Araucária Araucaria angustifolia Aracariaceae Árvore 

Aroeira vermelha Schinus terebenthifolius Anacardiaceae Arvoreta 

Aguaí Chrysophylum gonocarpum Sapotaceae Árvore 

Batinga Eugenia rostrifolia Myrtaceae Árvore 

Cabreúva Myrocarpus frondosus Leguminosae Árvore 

Capororoca  Rapanea umbellata Myrsinaceae Árvore 

Camboatá Branco Matayba elaeagnoides Sapindaceae Árvore 

Canela Amarela Nectandra grandiflora Lauraceae Árvore 

Canela Guaicá Ocotea puberulla Lauraceae Árvore 

Canela Sassafrás Ocotea pretiosa Lauraceae Árvore 

Canela de Veado Helieta longifoliata Rutaceae Árvore 

Canjerana Cabralea canjerana Meliaceae Árvore 

Caroba Jacarandá mycrantha Bignoniaceae Árvore 

Chá de bugre Casearia sylvestris Flacourtiaceae Árvore 

Catiguá Trichilia catigua Meliaceae Arvoreta 

Caxeta Schefflera morototoni Araliaceae Árvore 

Cereja Eugenia involucrata Myrtaceae Árvore 

Cedro Cedrela fissilis Meliaceae Árvore 

Coqueiro Gerivá Arecastrum romanzoffianum Palmae Palmeira 

Corticeira da Serra Erytrina falcata Leguminosa Árvore 

Figueira Mansa Ficus insipida Moraceae Árvore 

Fumo Bravo Solanum erianthum Solanaceae Arvoreta 
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NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA HÁBITO 

Goiaba serrana Feijoa sellowiana Myrtaceae Arvoreta 

Grápia Apuleia leiocarpa Leguminosa Árvore 

Guatambu Balfourodendron riedelianum Rutaceae Árvore 

Guaçatunga  Casearia decandra Flacourtiaceae Arvoreta 

Guabiroba Campomanesia xanthocarpa Myrtaceae Árvore 

Guabijú Myrcianthes pungens Myrtaceae Árvore 

Guajuvira Patagonula americana Boraginaceae Árvore 

Jaboticaba Myrcia trunciflora Myrtaceae Árvore 

Ingá Macaco Inga uruguensis Leguminosa Árvore 

Ipê Roxo Tabebuia avellanedae Bignoniaceae Árvore 

Ipê da Serra Tabebuia alba Bignoniaceae Árvore 

Louro Pardo Cordia trichotoma Boraginaceae Árvore 

Pessegueiro Bravo Prunus sellowii Rosaceae Árvore 

Pitanga Eugenia uniflora Myrtaceae Árvore 

Rabo de Bugio Lonchocarpus silvestris Leguminosae Árvore 

Sete Capote Britoa guazumaefolia Myrtaceae Árvoreta 

Timbauva Enterolobium contortisiliquum Leguminosa Árvore 

Tajuva Maclura tinctoria Moraceae Árvore 

Tanheiro Alchornea glandulosa Euphorbiaceae Árvore 

Tarumã Vitex megapotamica Verbenaceae Árvore 

Umbu Phytolacca dioica Phytolacaceae Árvore 

Uvaia Eugenia pyriformis  Myrtaceae Árvore 

Vacunzeiro Allophylus edulis Sapindaceae Árvore 

 
Para o cumprimento deste programa, será adotado o plantio com 

espaçamento 3 X 2 m. 
Tabela 3: Resumo do Quantitativo de Reposição Florestal. 

Espaçamento Quantidade de Mudas Área total a ser plantada 

3x2 2.196 13,176 m2 ou 1,3176 hectares 

Deverá ser reflorestada uma área equivalente a 13,176 m2 ou 1,3176 

hectares. A área do plantio deverá ser feita nos municípios atingidos e cabe ao 

empreendedor, junto com gestor responsável pelo programa determinar sua 

localização.  
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A seguir são descritos os aspectos metodológicos considerados para 

execução deste programa:  

• Serão empregados critérios mistos na escolha das espécies a serem 

utilizadas. Isso inclui a consideração de espécies pioneiras, dominantes, 

raras, ameaçadas, etc; 

• Será desenvolvido amplo programa de reconstrução das condições 

ambientais originais, mediante manejo e enriquecimento da vegetação 

secundária com espécies nativas anteriormente indicadas; 

Assim, o Subprograma de Reposição Florestal na Faixa de Segurança 

começa pela delimitação da mesma e baseado 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 reposição florestal na faixa de segurança

• aproveitamento do germoplasma (mudas, sementes e/ou estacas) 

retirado das áreas, as quais poderão ser transferidas diretamente para 

faixas ciliares, dependendo da espécie, da época do ano e do tipo de 

material coletado; 

 - as 

mudas serão obtidas por meio das seguintes técnicas: 

• viveiros florestais idôneos existentes na região, ou viveiros da prefeituras 

municipais, Secretarias de Agricultura, EMATER, IAP e outros. 

Plantio das Mudas – a partir da escolha das áreas prioritárias para 

conservação, bem como da demarcação e identificação dos limites das áreas de 

propriedade do empreendedor, será possível identificar o tipo de intervenção 

necessário e ajustar a quantificação de material e mudas a serem empregadas no 

sub-programa. 

Recomposição das Áreas de Preservação Permanente

A reconstituição da vegetação na APP, hoje utilizadas para lavouras e/ou 

pastagens, consistirá no plantio de espécies pioneiras ocorrentes na região, como 

angico-branco (Anadenanthera colubrina), e outras com características semelhantes 

 - Nas áreas abertas, 

o processo iniciará com o plantio de espécies pioneiras, procedendo-se, após, o 

plantio de espécies secundárias e climáxicas, procurando-se acelerar o processo. 
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que ocorrem ainda na fase inicial da sucessão, como a grandiúva (Trema micrantha) 

e a aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius).  

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 somente a cova e fazer o 

coroamento. A limpeza será feita somente quando necessário até o 3º ano, para 

evitar o sombreamento excessivo. Após o 3º ano espera-se que as mudas estejam 

adaptadas e em condições de competir com as espécies que se instalarão 

naturalmente.  

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, previamente estocado, aos 

solos das áreas objeto de recuperação ambiental. 

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 

Casos necessários serão dimensionados dispositivos de Drenagem 

Superficial em função das características / potencialidades dos terrenos. 
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O sistema será composto, basicamente, por valetas (com ou sem 

revestimento) e dispositivos de proteção ao terreno nos locais de deságüe. 

Quando forem implantados outros dispositivos definidos em função de 

particularidades locais, será obedecida a Especificação correspondente do CECS. 

• Método de Plantio 

O plantio das mudas de espécies arbustivas ou arbóreas será feito 

diretamente nas covas previamente abertas e adubadas, na proporção de 1 (uma) 

arbórea para 4 (quatro) arbustivas. 

• Preparo das Covas e Plantio 

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. 

As covas serão adubadas, no mínimo 30 dias antes do plantio. 

A adubação se fará por mistura de 200 g de fertilizante, 5 kg de adubo 

orgânico (de curral ou galinheiro, desde bem curtido) e o solo orgânico separado 

quando da abertura das covas. 

O plantio se fará manualmente, cova por cova. Todas as covas serão objeto 

de rega após a fixação das mudas. 

• Irrigação 

Consiste na irrigação das áreas plantadas, através de carro-pipa ou outro 

meio adequado, na época de seca, durante o primeiro ano do plantio. 

• Manutenção dos Plantios – Tratos Culturais 

Abrange, basicamente, a capina (coroamento) das áreas plantadas, o 

combate sistemático à pragas e doenças (formiga, fungos e outros), a adubação em 

cobertura ao final do primeiro ano do plantio e o replantio de falhas observadas 

durante o desenvolvimento da vegetação introduzida. 

Além dessas atividades, as áreas plantadas, deverão ser monitoradas com o 

objetivo de prevenir possíveis ocorrências de espécies invasoras, capazes de 

competir com a vegetação introduzida. 

Os tratos culturais dispensados às mudas constam do coroamento e do 

controle sistemático à formiga cortadeira. 
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Nos períodos de estiagens prolongadas, as mudas devem ser regadas com 

freqüência diária. O replantio adota a substituição da muda eventualmente perdida 

por outra, de preferência contendo raiz embalada. 

• Controle de Execução 

Este controle compreenderá o acompanhamento da aplicação das taxas de 

adubação, da análise química dos produtos aplicados e conhecimento da garantia de 

qualidade. Será exigido que as espécies vegetais utilizadas sejam as aqui prescritas 

e pela correta adoção dos períodos de irrigação e quantidade de água utilizada. 

• Controle de Germinação, Cobertura e Pega. 

Este controle será visual com base na efetiva pega dos espécimes. 

• Qualidade Ambiental 

A qualidade ambiental dos serviços se fará pelo cumprimento do prescrito no 

Projeto Executivo, no Relatório Ambiental Simplificado, no Inventário Florestal e no 

Presente Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais e nas exigências 

dos Órgãos Ambientais. 

• Produtos Previstos 

Após o plantio será efetuado um acompanhamento da área plantada pelo 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP. Caso não haja a verificação de mortandade dos 

indivíduos superior a 5 % do total será concedido o crédito de reposição florestal. 

O gestor do programa deverá fornecer ao IAP, segundo Instrução Normativa 

nº 06 de 15 de dezembro de 2006: 

• Relatório de Área Prevista para Supressão de Vegetação; 

• Demonstrativo de Fonte de Matéria Prima Florestal; 

• Formulário de Área de Plantio no Exercício; 

• Requerimento de Crédito de Reposição Florestal. 

4.4.2.4 Intervenientes e Parceiros Institucionais 

A execução dos serviços necessários ao cumprimento desta especificação 

será de total responsabilidade da construtora contratada para a realização das obras 

a reposição nas área degradas pela obra (áreas de empréstimos, jazidas, bota fora e 

outras). Já a reposição florestal para compensar o desmatamento será de 
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responsabilidade do CECS, cabendo a este também a responsabilidade de 

fiscalização e Monitoramento. 

4.4.2.5 Previsão de Custos 

Os recursos necessários para a realização do programa incluem recursos 

financeiros para o arrendamento de área para o plantio, a obtenção de mudas, o 

transporte das mudas e contratação de equipe para autorizações, negociação e 

plantio. 

Este sub-programa apresenta uma grande diversidade de atividades que 

envolvem recursos humanos e materiais muito diversificados. Desta forma se 

indicam tais recursos, fazendo estimativas dos valores totais de cada grupo de 

atividades descritas para este programa. 

Os custos de execução da delimitação das áreas de recuperação da faixa de 

segurança e da caracterização de cada tipo de ambiente a ser recuperado são 

calculados em homens/hora e despesas de logística. 

Para estes trabalhos, incluindo o plantios propriamente ditos e manutenção 

das áreas por um período de até 3 anos pós plantio, serão necessárias 2.306 mudas 

(considerando 5 % de mortalidade), o custo total previsto para a implantação deste 

programa é da ordem de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). 

4.4.2.6 Cronograma Físico 

O Programa de Reposição Florestal Obrigatória terá inicio após o término da 

fase de implantação da LT e estender-se-á por até 6 meses. O monitoramento da 

área plantada prolonga-se até os 3 anos seguintes. 
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4.5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA 

4.5.1 Introdução 

Pelos impactos ambientais causados com a implantação deste 

empreendimento, mesmo que pequenos devido a alteração já existente em sua área 

de influência, e que foram levantados previamente no Relatório Ambiental 

Simplificado, faz-se necessária a implantação de um programa de monitoramento da 

fauna.  

Os diversos impactos sobre a estrutura física e o funcionamento dos 

ambientes aquáticos e terrestres apresentam amplitude e duração variáveis de 

acordo com o empreendimento, grau de comprometimento das biocenoses e 

amplitude das áreas de influência (HICKSON et al., 1992). 

Quanto ao comprometimento das biocenoses, a compreensão da dinâmica da 

fauna requer uma abordagem que integre a análise dos processos físico-químicos e 

biológicos, tanto em escala espacial como temporal, visto que o ciclo de vida de 

muitas espécies está geralmente relacionado às variações regionais e sazonais. 

A preservação da diversidade da fauna requer vital conhecimento no que diz 

respeito ao hábitat e as pressões ocorrentes nestes habitats. Como a fauna de uma 

região é totalmente dependente da flora, toda a degradação sobre a vegetação terá 

reflexos bastante negativos na fauna.  

A importância ecológica da fauna de vertebrados pode ser resumida em pelo 

menos cinco tópicos: (a) dispersores de sementes; (b) polinizadores; (c) indicadores 

biológicos; (d) reguladores de ecossistemas; (e) estabilizadores de ecossistemas. 

Essas características, determinadas de acordo com a estrutura da paisagem e com 

os fatores bionômicos intrínsecos de cada táxon, são particularmente notáveis em 

alguns grupos. Igualmente, as interações mutualísticas ou antagonísticas mantidas 

entre os vertebrados e seu ambiente são imprescindíveis para a regeneração e o 

equilíbrio das áreas naturais. Além disso, muitas espécies de vertebrados são 

reconhecidamente úteis indicadoras de distúrbios no habitat, destas, algumas são 

especialmente sensíveis, sendo consideradas, portanto, excelentes modelos para 

estudos de diagnóstico ambiental.  

Programas de monitoramento de fauna são ferramentas fundamentais para o 

estabelecimento de estratégias de conservação e manejo de espécies e ambientes 
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ameaçados uma vez que permitem conhecer tendências ao longo do tempo além de 

incrementar o diagnóstico faunístico da região estudada.  

4.5.2 Objetivos  

Este programa prevê o monitoramento da fauna de vertebrados terrestres 

(mamíferos, aves, répteis e anfíbios) nas Áreas de Influência Direta e Indireta da LT. 

Os resultados destes estudos servirão de base para futuras atividades de manejo e 

conservação, incluindo o estabelecimento de parâmetros para minimizar os impactos 

adversos das atividades de implantação do empreendimento, sobre diferentes 

grupos animais. 

Objetivos específicos 

 Levantar quali-quantitativamente a composição das espécies da fauna de 

vertebrados nas Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento; 

 Monitorar as espécies da fauna terrestre da Área de Influência Direta e 

Indireta do empreendimento, durante as atividades de implantação e 

operação; 

 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. 

4.5.3 Metodologia 

A partir de um delineamento experimental planejado é possível estabelecer 

programas de monitoramento de fauna capazes de indicar qualidade ambiental, uso 

do habitat e tendências de aumento ou declínio de populações. Assim, as metas e 

atividades que deverão ser realizadas ao longo do monitoramento incluem, 

primeiramente, a seleção dos pontos amostrais e, posteriormente, o levantamento 

quali-quantitativo das espécies e seu monitoramento. Para tanto, deve-se considerar 

que o conhecimento prévio da comunidade faunística é que subsidiará e norteará os 

métodos que permitirão testar as hipóteses geradas e, efetivamente, verificar a 

natureza do impacto e sua magnitude.  

Técnicas amplamente difundidas e convencionais deverão fazer parte do 

presente estudo e serão tratadas a seguir.  



RDPA – RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 LT 230 kV MAUÁ - FIGUEIRA 

DPRA 39 

Mamíferos – No estudo dos mamíferos, será utilizado um conjunto de 

métodos, de forma tanto a se efetuar a constatação de espécies quanto a coleta de 

exemplares e a tomada de dados biológicos. Para tanto, os seguintes procedimentos 

devem ser adotados: 

1. Análise de material depositado em coleções científicas; 

2. Análise da literatura especializada; 

3. registro de evidências diretas (visualizações, vocalizações, carcaças e 

animais atropelados) e indiretas (pegadas, fezes, tocas, pelos, restos de 

forrageamento, sinais na vegetação e no solo); 

4. busca de informações por meio de entrevistas com moradores e 

funcionários locais; 

5. captura de pequenos mamíferos com redes-de-neblina, armadilhas live 

traps e armadilhas-de-queda (pitfalls). 

Quando do encontro de exemplares de mamíferos, serão anotados os dados 

biológicos correspondentes, tais como ambiente de encontro dos exemplares, hora, 

condições do tempo, presença de ambientes com outras fenologias próximos, estrato 

da vegetação, entre outros.  

Na análise dos resultados, as espécies levantadas serão tabuladas quanto 

aos seguintes aspectos: riqueza de espécies por grupos, ambientes de ocorrência, 

ocupação do habitat, posição trófica, período de atividade, grau de vulnerabilidade e 

relações com o homem. Neste último caso, dever-se-á atentar para a presença de 

espécies estenóicas (com pequeno espectro em termos de ocupação de ambiente), 

ameaçadas e de alta vulnerabilidade que possam caracterizar uma condição de 

primitividade dos ecossistemas. Por outro lado, a presença de espécies oportunistas 

em relação a ambientes alterados poderá indicar diferentes níveis de alteração 

ambiental. Estas duas condições deverão ser confrontadas na análise de áreas 

naturais. 

Aves - Os estudos deste grupo, além do monitoramento, busca a compilação 

de uma lista mais completa possível dos táxons ocorrentes na região, bem como o 

diagnostico dos níveis de pressão pelo empreendimento. Durante as campanhas, as 

espécies deverão ser identificadas de acordo com a experiência pessoal dos 

ornitólogos (com conhecimento adequado para região) e com base em consultas em 
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literatura técnica e exemplares de museus. 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. Além destes métodos citados, a utilização de redes de neblina para a 

captura de algumas espécies, buscando uma exatidão na identificação e também a 

possível marcação de algumas espécies, também poderá ser utilizada.  

Répteis - A fauna de répteis terrestres deverá ser inventariada e monitorada 

mediante métodos tradicionais, como busca aleatória (inspeção detalhada de 

ambientes de provável ocorrência) e instalação de armadilhas-de-queda (pitfalls). 

Exemplares de espécies que se mostrarem adequadas a programas específicos de 

acompanhamento deverão ser contidos manualmente e passar por processo de 

triagem, incluindo biometria, sexagem, marcação e, após este procedimento 

liberados no local da captura. Na análise dos resultados, as espécies levantadas 

serão tabuladas quanto aos seguintes aspectos: riqueza de espécies por grupos, 

ambiente de ocorrência, hábitats utilizados, período de atividade, estado de 

conservação e relações com o homem. Espécies raras e estenóicas serão da maior 

utilidade na caracterização de ambientes preservados, enquanto espécies ubíquas e 

sinantrópicas poderão, por outro lado, fornecer importantes subsídios na verificação 

de situações de alteração ambiental. 

Anfíbios - 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. As espécies estenóicas (que não suportam 

variação ambiental) poderão ser identificadas e capturadas por meio de pitfalls, 

sendo então incluídas em programas de monitoramento e possíveis locais 

reprodutivos deverão ser acompanhados periodicamente. 

4.5.4 Previsão de Custos 

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

R$ 187.500,00 (Cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais). 

4.5.5 Cronograma Físico 

Segue o cronograma para implantação do programa. 
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4.6 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLOS E CONTROLE EROSIVOS 

4.6.1 Introdução 

A implantação da futura Linha de Transmissão, de tensão nominal de 230 kV, 

que alimentará a Subestação Figueira, no município de Figueira – PR, a partir da 

Subestação Mauá, no município de Telêmaco Borba – PR, é imprescindível dentro 

do planejamento de melhoria da infra-estrutura que comporte o crescimento da 

demanda de energia elétrica na região. A linha de transmissão (LT) analisada 

possuirá 42,938 km de comprimento e estará localizada nos municípios de Telêmaco 

Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti, que segundo a divisão adotada pelo IPARDES 

localizam-se na região Centro Oriental do estado do Paraná. 

Outro aspecto importante e considerando na elaboração desta obra é o 

desenvolvimento dos programas básicos ambientais, que se referem à preocupação 

com a preservação ambiental da região. Neste caso especificamente, se refere ao 

programa de recuperação de solos e controle erosivos, cujo manejo sustentado do 

solo, reflete em interesses socioeconômicos e ambientais internacionais. 

Este programa, considera o Relatório Ambiental Simplificado (RAS), as 

características de engenharia da obra quanto a sua implantação e operação, 

condições ambientais quanto a morfologia do terreno e a susceptibilidade dos solos 

em relação a instalação de processos erosivos e transporte de sedimentos na área 

de influência direta e indireta da Linha de Transmissão, apresentando medidas 

concretas para evitar, mitigar e monitorar os referidos processos. 

Dentre os impactos ambientais desencadeados pela construção de uma Linha 

de Transmissão, estão as alterações no relevo e no sistema natural de drenagem, 

que podem ser causadas pela retirada da cobertura vegetal, à movimentação de 

solos e rochas, resultando em alterações nos processos do meio físico, 

principalmente em locais susceptíveis. Processos estes que podem se manifestar em 

erosões laminares e lineares intensas, assim como em instabilização de encostas e 

maciços. Além disso, cabe ressaltar que o assoreamento é outra conseqüência 

decorrente dos problemas de instalação de processos erosivos, que geram impactos 

negativos podendo ocasionar sérios danos as sub-bacias presentes ao longo da LT. 
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4.6.2 Objetivos 

GERAIS 

O Programa tem por objetivo diagnosticar os procedimentos relacionados a 

instalação da LT que porventura possam causar impactos negativos nos solos e nos 

corpos hídricos próximos, prever ações operacionais, preventivas e corretivas 

destinadas a promover a recuperação de solos degradados. Assim como, propor 

ações de monitoramento dos locais susceptíveis a instalação de processos erosivos 

e de assoreamento. 

ESPECÍFICOS 

• Manter as características do solo das áreas diretamente afetadas pelo 

empreendimento, sob o ponto de vista pedológico; 

• Promover ações que minimizem perdas de solos nessas áreas; 

• Implantar medidas que evitem assoreamento da rede de drenagem e 

processos erosivos; 

• Restabelecer as condições originais do solo e relevo após a 

desmobilização dos serviços; 

• Restabelecer as condições naturais de drenagem possibilitando o 

escoamento superficial e evitando processos erosivos. 

4.6.3 Metodologia 

A área que corresponde ao local de instalação da LT está inserida numa 

região com características geomorfológicas que apresentam formas de vales em V e 

U. Sendo que, 45 % da torres da LT serão instaladas em locais constituídos de solos 

profundos com textura argilosa sem problema de erosão, pois são encontrados em 

locais com relevo plano. O restante da LT, ou seja, 55 % serão instaladas em locais 

susceptíveis a erosão, pois além de apresentar relevo acidentado, tem solos rasos 

com texturas mais arenosas. Todas as medidas relacionadas com o presente 

programa devem levar em consideração a especificidade do local exato de 

instalação das torres de transmissão, canteiro de obras, botas fora e áreas de 

empréstimo. Somente com um diagnóstico preciso, poderá ser decidida a ação mais 

apropriada para a condição apresentada. Itens como relevo, solos, densidade 

pluviométrica, vegetação e característica do modelo de interferência devem ser 
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consideradas para tomada de decisões de prevenção, recuperação, controle e 

monitoramento. Situações que são inevitáveis num projeto de engenharia como: 

Obras de Terraplenagem, 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, interferem de formas diferentes para cada condição apresentada. Cabe 

ressaltar que, devido a ausência da metodologia que será utilizada no processo da 

construção da LT, quanto ao número de canteiro de obras, estradas de acesso, 

levantamento detalhado de solos e topografia do local exato de instalação das torres, 

fica inviável a precisão quanto a quantificação, de todos os procedimentos que serão 

necessários para execução deste programa. Sendo assim, as metodologias 

apresentadas a seguir abrangerão possíveis situações que possam vir a ocorrer 

durante as obras e a fase de operação, cabendo a empreiteira responsável pela 

instalação da LT escolher qual procedimento mais adequado a situação apresentada 

e a Concessionária a fiscalização destes.  

4.6.4 Atividades 

Seguem abaixo algumas instruções que deverão ser observadas durante as 

etapas de implantação da LT: 

• Identificar e mapear áreas mais suscetíveis à erosão na faixa de 

servidão para aplicar os critérios de conservação necessários; 

• Identificar eventuais processos erosivos na faixa de segurança e 

próximo às fundações de torres, estradas de acesso para realizar as recomposições 

necessárias e conservar a cobertura vegetal; 

• Remover e armazenar adequadamente o solo fértil de áreas que serão 

escavadas, para sua posterior recuperação; 

• Remover e estocar o material vegetal e do horizonte superficial do solo; 

• Manter a vegetação herbácea nas áreas de depósito de materiais ao ar 

livre; 

• Construir e manter canaletas limpas e desobstruídas, permitindo o 

escoamento e a dispersão normal das águas pluviais; 
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• Construir taludes obedecendo as normas técnicas e manter proteção 

adequada para sua estabilidade; 

• Construir caixas de dissipação, para reduzir a energia da água de 

escoamento superficial, onde for necessário; 

• Construção de estruturas de proteção nas bases das torres, onde for 

necessário. 

As ações ou localidades inerentes ao processo construtivo da linha de maior 

importância neste Programa referem-se à: abertura de acessos, exploração de áreas 

de empréstimo de materiais construtivos, áreas de bota fora, áreas de montagem e 

de instalação de torres, praças de lançamento de cabos, canteiros de obra e 

acampamentos. Sendo assim, seguem as atividades específicas de cada uma delas. 

b. Abertura de acessos: 

A abertura de vias de acesso aos diversos pontos da linha, mesmo que 

provisórios, tem demonstrado ser um dos maiores geradores de impacto ambiental 

sobre os recursos edáficos e hídricos em empreendimentos desse tipo, 

principalmente quando são desconsideradas as medidas de controle dos processos 

erosivos. 

Para se controlar o inevitável processo erosivo que se instala nos acessos, as 

seguintes medidas preventivas e práticas conservacionistas deverão ser adotadas:  

• Remover, minimamente, a vegetação, conforme previsto no Programa 

que trata da sua supressão e, sempre que possível, utilizar-se de traçados já 

existentes. No caso de abertura de um novo acesso, deverão ser levados em 

consideração a topografia e o tipo de solo; 

• Utilizar-se, sempre que necessário, de artifícios construtivos para 

desvio e dispersão de águas pluviais das vias, tais como: murundus, bigodes laterais 

e canaletas em solo, de forma a se evitar a concentração e escoamento superficial 

que acarretem danos às vias ou às áreas lindeiras; 

• Não obstruir a rede de drenagem de águas pluviais/fluviais, seja ela 

perene ou intermitente, com qualquer tipo de material. Nos casos inevitáveis de 

construção de acesso sobre essas áreas, mesmo naqueles provisórios, fica 

obrigatória a utilização de algum artifício construtivo aprovado pela fiscalização, que 

permita a vazão máxima do mesmo na época chuvosa; 
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• Evitar as situações de transposição de uma mata bem conservada ou 

até mesmo de uma Área de Preservação Permanente (APP) ou uma Área de 

Reserva Legal (ARL) e, sendo absolutamente necessárias, os projetos executivos 

das vias deverão ser aprovados pela fiscalização; 

• Utilizar-se de técnicas de engenharia que permitam a estabilização dos 

taludes, quando da realização de cortes e aterros do terreno natural para a 

implantação de vias, que deverão ser revegetados. 

c. Áreas de Empréstimo de Materiais Construtivos e de Bota-Fora 

As áreas de empréstimo de materiais construtivos para este tipo de 

empreendimento, tais como solo e cascalho, são definidas in loco de acordo com a 

necessidade e em toda sua extensão. Essas áreas são relativamente pequenas e 

pontuais e, se realizado o controle dos processos erosivos corretamente, os 

impactos gerados serão minimizados. Para tal, as seguintes medidas e práticas 

conservacionistas deverão ser adotadas:  

• Retirar a vegetação seguindo as diretrizes do Programa de Supressão 

da Vegetação; 

• Realizar a remoção da cobertura vegetal herbácea e arbustiva das 

áreas de empréstimo por etapas, em função do avanço da extração, de modo a 

proteger o solo da erosão laminar ou por sulcos; 

• Remover e armazenar a camada fértil do solo (aproximadamente 20 cm 

de espessura). O solo fértil deverá ser armazenado em leiras de no máximo 2 m. de 

altura, dispostas em nível (acompanhando as curvas de nível do terreno), a uma 

distância mínima de 5 metros da linha de escavação. Quando houver material estéril, 

este deverá ser removido e estocado separadamente do solo fértil. Convém ressaltar 

que, mesmo sendo o solo explorado de baixa fertilidade, a sua camada superficial 

deverá sempre ser armazenada por ser indispensável na recuperação da área 

explorada; 

• Utilizar-se de jazidas já exploradas, sempre que possível. No caso, não 

ocorrerá a armazenagem da camada de solo fértil, porém será imprescindível um 

incremento substancial na adubação orgânica da área; 

• Escolher áreas de empréstimo e de bota-fora para além das áreas de 

APP, ARL ou de qualquer outra área de floresta bem conservada. Contudo, quando 
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for absolutamente necessário a abertura de uma área de empréstimo em uma 

dessas áreas, deverá ser realizado um projeto executivo de exploração e de 

recuperação específico, a ser aprovado pela Fiscalização do Órgão Ambiental. 

d. Áreas de Montagem e de Instalação de Torres e Praças de 

Lançamento de Cabos  

• Manter a vegetação herbácea e arbustiva nesses locais, sempre que 

possível. Quando houver a necessidade de se efetuar a limpeza e a raspagem, o 

solo removido deverá ser armazenado da mesma forma que no item anterior, para 

posterior utilização no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

e. Canteiros de Obra e Acampamentos  

• Instalar canteiros de obra e acampamentos preferencialmente em 

áreas já ocupadas ou antropizadas. Porém, se houver a necessidade de remoção da 

vegetação, esta só poderá ser realizada perante autorização formal do órgão 

ambiental competente e sob fiscalização da equipe de meio ambiente; 

• Preservar a vegetação herbácea sempre nas áreas de depósito de 

materiais ao ar livre. Também deverão ser preservados os indivíduos arbóreos que 

não interfiram com as construções e com o tráfego das máquinas; 

• Armazenar o solo removido, para posterior utilização, insumo à 

recuperação de áreas degradadas; 

• Adotar práticas de engenharia visando evitar qualquer foco de erosão 

ou transporte de sedimentos para os cursos d’água e/ou talvegues receptores. 

4.6.5 Sugestões e detalhamentos das metodologias de prevenção, controle e 
monitoramento de processos erosivos e assoreamento. 

Prevenção à Instalação de Processos Erosivos – Fase de Obras 
• Dentre os elementos de prevenção destacam-se os seguintes: 

• Execução de taludes das áreas exploradas como fonte de material de 

construção (Caixas de Empréstimo, Jazidas e Bota-Foras) com inclinação compatível 

as características geotécnicas dos solos locais. Os taludes dos maciços dos 

terraplenos do corpo da LT obedecerão ao prescrito no Projeto Executivo de 

Engenharia. 
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• Implantação de sistema de drenagem de serviço, durante as operações 

de terraplenagem do corpo da LT. Após a conclusão dos cortes e aterros, implantar 

cobertura vegetal. 

• Implantação de sistema de drenagem de serviço, durante as operações 

de escavações das áreas utilizadas como fonte de material de construção. Após o 

término das atividades exploratórias, implantar sistema de drenagem definitivo e 

cobertura vegetal adequada. 

• Em áreas de elevada suscetibilidade a instalação de processos 

erosivos, implantar dispositivos de proteção nos deságües de valetas, sarjetas, 

descidas d`água e nas bocas a montante e jusante das obras de arte correntes. 

• Conforme o cronograma de implantação da obra vai existir um intervalo 

entre o período de início da escavação e o final da instalação das torres. Durante 

este, todo local onde for removida a cobertura vegetal deverá ser coberto com lona 

plástica para evitar a instalação de processos erosivos e o transporte de sedimentos. 

Esse procedimento também deverá ser utilizado nos locais de armazenagem de 

solos até que seja feita a destinação final. 

Implantação de Drenagem Superficial 
Caso seja 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 deságüe. Os 

posicionamentos, comprimentos, seções de vazão e métodos construtivos serão 

definidos em conjunto com a Fiscalização, de acordo com os mesmos critérios do 

Projeto. 

Controle de voçorocas 
Esta especificação se destina definir e orientar as ações que devem ser 

obedecidas, para contenção / erradicação de processos de voçorocamento, na Fase 

de Obras de instalação da LT quando estes processos forem componentes do 

Passivo Ambiental, e na Fase Operacional, quando estes processos forem 

deflagrados já implantados, ou mesmo em decorrência de ações de terceiros, neste 

último caso quando estas degradações ameacem a integridade da LT ou de seus 

dispositivos de proteção e segurança. 
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Uma das soluções para recuperações de erosões lineares é a instalação de 

barramentos transversais ao eixo longitudinal da erosão onde utiliza-se, 

basicamente, elementos estruturais de madeira, tela metálica e geotextil. É utilizado 

para controle e recuperação definitivo de erosões e consiste na diminuição da 

produção e barramento de sedimentos. Como vantagens têm a simplicidade de 

execução, baixo custo e possibilidade de se obter estruturas compatíveis com a 

carga de sedimentos a ser contido, permitindo assim a execução em etapas de 

acordo com a produção de sedimentos a montante e a estabilização dos taludes 

laterais da erosão. 

Este método consiste na combinação de muros de arrimo em solo reforçado 

com geotextil para a contenção de encostas (Figura 1) com a construção de uma 

série de barragens de assoreamento ao longo do talvegue com os devidos sistemas 

de drenagem para evitar possíveis transbordamentos. Com o assoreamento de um 

dos barramentos, os sedimentos que passam pela barragem assoreada serão 

retidos em outra e assim sucessivamente, diminuindo a declividade da erosão ao 

mesmo tempo e que permite a ascensão de fundo. Outro fator a ser considerado é a 

presença do lençol freático que, caso apresente insurgência, faz-se necessário a 

execução de drenos de fundos ao longo da voçoroca. 

 

 

 
 

 

Figura 1 - Barragem de arrimo reforçada com geotextil para retenção de 

sedimentos (CARVALHO, 2006). 
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A Figura 2 apresenta o primeiro estágio: a execução de três barramentos com 

as hastes sendo utilizadas parcialmente. A tela metálica e o geotêxtil são colocados 

numa determinada altura das hastes para que o sedimento produzido a montante 

possa ser acumulado no barramento 1 e o excedente passe para o barramento 2 e 

assim sucessivamente. A fixação da tela metálica e do geotextil poderá ser feita com 

arame recozido ou galvanizado na tela metálica e com pinos metálicos na base e 

laterais da erosão em contato com o solo tomando-se o cuidado de não danificar o 

geotêxtil com as perfurações realizadas. Além do geotêxtil colocado a montante, há 

necessidade de colocá-lo também no pé do barramento na face à jusante do ultimo 

barramento, como proteção contra o efeito erosivo gerado pelo transbordamento.  

 

 

 
 

Figura 2 - Esquema longitudinal da barragem para retenção de sedimentos 

(CARVALHO, 2006). 

 

Num segundo estágio, depois do assoreamento dos barramentos, o 

sedimento acumulado no barramento 3 aumenta a estabilidade do barramento 2, e o 

produzido no 2 aumenta a estabilidade do barramento 1. Isso ocorre devido ao 

esforço contrário que a carga de sedimento acumulado no barramento seqüente 

exerce no anterior. A seguir, pode-se partir para o ultimo estágio que é o aumento de 

altura do geotêxtil nos barramentos até se atingir o nível natural do solo, e se 

necessário, incremento de novos barramentos a jusante, com o objetivo de aumentar 

a estabilidade global do sistema. 

Cabe ressaltar que no caso das erosões laminares, a recuperação da perda 

de solo é impraticável, pois as áreas são geralmente grandes, os pontos de 
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deposição dos sedimentos distantes e a formação do solo extremamente lenta, 

sendo mais efetivas as ações preventivas em áreas próximas e medidas de 

estabilização. 

 

Erradicação de Processos Erosivos Instalados – Fase de Conservação 
As atividades usuais de conservação referem-se à reconstrução / 

recomposição de dispositivos danificados, correção de declividades, desobstrução e 

limpeza, realinhamento de canaletas, melhoria da seção e/ou do revestimento, 

construção de soleiras, e/ou de dissipadores de energia em locais onde se 

evidenciarem necessários. 

Serão solucionados pelas atividades de Conservação todos os processos 

originados por dispositivo da LT, ou decorrentes de ações externas que representem 

ameaça à integridade do corpo da LT. 

A seguir, é apresentado um roteiro básico / desenho esquemático para 

recuperação de áreas com processos erosivos de pequeno a médio porte, sendo 

implícita a necessidade de aprofundamento dos estudos em cada situação 

específica. 

• Regularizar os taludes da erosão, utilizando o material removido para 

aterrar o fundo da vala. O aterro será compactado manualmente. As áreas laterais à 

erosão serão devidamente protegidas por hidrossemeadura, de forma a evitar a 

formação de canais naturais de drenagem de águas pluviais que possam formar 

novos processos erosivos. 

• Construção de interceptores transversais ao leito da erosão, 

constituídos por diques de contenção em pedra argamassada, com o objetivo de 

reduzir a energia das águas superficiais. 

• Monitoramento da área tratada. 

• Ressalte-se que a simples deposição de materiais de descarte para 

preenchimento da cava da erosão em nada contribui para sua erradicação, uma vez 

que as águas continuarão a incidir sobre o processo e os abatimentos laterais e 

escavações longitudinais continuarão a ocorrer. 
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Monitoramento das obras em geral 
As atividades desenvolvidas pelo Monitoramento das Obras compreenderão: 

• Verificação de total obediência aos dispositivos, elementos 

construtivos, soluções, especificações constantes em projeto, de cunho ambiental; 

• Verificar se as defasagens entre as frentes de construção (p.ex. 

desmatamento – terraplenagem, terraplenagem – drenagem, etc.) expõem longos 

segmentos à ação das águas pluviais. Caso positivo, orientar a construtora a 

implantar sistemas de proteção (p.ex.: drenagem de serviço); 

• Análise dos aspectos de interface do Projeto Executivo de Engenharia 

com o as ações previstas para proteção à Processo Erosivos; 

• Inspeção de campo, preliminarmente, ao início de cada atividade 

construtiva de porte significativo, para confirmação da perfeita adequação do Projeto 

Executivo de Engenharia às condições de campo; 

• Realizar inspeções periódicas (com intervalos definidos em função do 

cronograma de obras) ao trecho, enfocando: 

 Cumprimento de cronograma de obras; 

 Avaliações qualitativas e quantitativas dos serviços e obediência 

as Especificações Técnicas; 

 Condições de operação e, ao término das obras, da remoção 

dos Acampamentos e Áreas Industriais; 

 Condições de operação e, ao término das obras, da remoção 

dos Caminhos de serviço e utilização de Vias de Acesso locais; 

 Recuperação das áreas utilizadas para apoio às obras; 

 Observância do prescrito pela legislação quanto ao uso e 

ocupação do solo; 

 Gerenciar a abertura e avanço das frentes de serviço de tal 

modo que sejam os mínimos possíveis os tempos e extensões 

exposta à ação das águas pluviais; 

  Condicionar a abertura de frentes de serviço ao início do 

Inverno, não permitindo extensões desmatadas e/ ou com a 

terraplenagem iniciada sem sistemas de proteção a instalação 

de processos erosivos; 
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 Execução do Desmatamento nas dimensões estritamente 

necessárias a execução dos serviços. 

Fase de conservação – monitoramento para determinação dos locais 
potenciais para instalação de processos erosivos 

A seguir são apresentados os principais parâmetros a serem cotejados no 

monitoramento quanto ao controle de Processos Erosivos e Assoreamentos. 

A área de abrangência do controle compreende as micro bacias de drenagem, 

até 2,0 km do eixo da LT, por ser neste espaço que ocorrem os fenômenos 

diretamente ligados às Obras de Implantação e, futuramente, Operação da LT. 

• Talvegues a montante da LT objeto de desmatamento parcial ou total; 

• Obras de Arte Correntes, a montante e jusante; 

• Deságües de dispositivos de drenagem; 

• Obras de Arte Especiais, a montante, jusante e aterros de encontro; 

• Estabilidade de blocos de rocha (matacões), instalados nos terrenos a 

montante; 

• Existência de contatos solo – rocha onde possa ocorrer percolação de 

águas pluviais; 

• Estabilidade de terrenos a montante; 

• Formação de processos erosivos a montante; 

• Ocorrências, a montante, de solos suscetíveis a formação de 

processos erosivos; 

• Outros definidores, de acordo com as características locais. 

Responsabilidade pela implantação do programa:  
• O CECS caberá a responsabilidade de coordenar, acompanhar e 

supervisionar este Programa; 

• A execução será de responsabilidade da empreiteira contratada. 

Apresentação de relatórios 
O programa gerará: 

• "Plano de Acompanhamento da implantação"- PAI, gerado a partir do 

Programa de Inspeção; 

• Relatórios semestrais de acompanhamento das ações implementadas 

acompanhados de mapa de suscetibilidade à erosão. 
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Efeito esperado pela implantação do programa 
O efeito direto esperado em função da implantação deste programa é evitar e 

mitigar os processos erosivos e de assoreamento ao longo da LT considerando AID 

e AII. Como efeito indireto e talvez mais importante está a contribuição para a 

conservação da área abrangida da bacia e sub bacias hidrográficas ao longo da LT, 

através da conservação do seu solo frente a processos erosivos que gerem 

transporte de sedimentos e conseqüentemente assoreamentos.  

4.6.6 Intervenientes e Parceiros Institucionais 

Este programa deverá ser implantado pela empreiteira responsável pela obra, 

e poderá ter como parceiros institucionais, entidades com interesses mútuos sobre 

os resultados do programa.  

Como por exemplo: 

• Prefeituras; 

• Instituições de Pesquisa e ensino; 

• Secretarias de agricultura estaduais e municipais; 

• EMATER; 

• EMBRAPA; 

• ÓRGÃOS AMBIENTAIS. 

Ao empreendedor cabe a fiscalização da implantação do programa durante a 

de obras e a implantação das atividades de monitoramento na fase de operação do 

empreendimento. 

4.6.7 Previsão de Custos 

Devido a ausência da metodologia que será utilizada no processo da 

construção da LT, quanto ao número de canteiro de obras, estradas de acesso, 

caixas de empréstimo,  praça de lançamento de cabos, levantamento detalhado de 

solos e  topografia do local exato de instalação das torres, fica inviável a precisão 

quanto a quantificação, de todos os procedimentos que serão necessários para 

execução deste programa. No entanto, os custos previstos para verificar o correto 

andamento das ações propostas neste programa, estão embutidos no Programa de 

Inspeção e Fiscalização, cabendo a empreiteira responsável pela construção da LT a 

execução das medidas detalhadas neste RDPA. 
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4.6.8 Cronograma Físico 

As atividades estão sinteticamente apresentadas no cronograma abaixo. 

Sendo que, o monitoramento de processos erosivos após o término da construção 

da LT poderá seguir o cronograma de monitoramento e manutenção adotado pela 

concessionária responsável: 

Segue cronograma de implantação do programa. 
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4.7 PROGRAMA DE LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

4.7.1 Introdução 

As obras de construção civil representam uma boa parte da geração de 

resíduos sólidos no Brasil, e sua disposição em locais inadequados causam uma 

significativa degradação na qualidade ambiental.  

Na implantação de Linhas de Transmissão (LT), ainda que em quantidade 

reduzida, prevê-se a geração tanto de resíduos sólidos domiciliares (ou comuns), 

como de resíduos industriais. De acordo com o tipo e a quantidade de resíduos, 

algumas atividades industriais e comerciais geradoras de resíduos sólidos devem 

elaborar o PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  

Este programa busca minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar a 

segregação na origem, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente e assegurar o 

correto manuseio e disposição final, em conformidade com a legislação vigente. O 

programa constitui-se num documento integrante do sistema de gestão ambiental, 

baseado nos princípios da não geração e da minimização da geração de resíduos, 

que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, contemplando os 

aspectos referentes à minimização na geração, segregação, acondicionamento, 

identificação, coleta e transporte interno, armazenamento temporário, tratamento 

interno, armazenamento externo, coleta e transporte externo, tratamento externo e 

disposição final.  

O Programa deve apontar e descrever ações relativas ao manejo, 

contemplando os aspectos referentes aos resíduos desde a geração até a 

disposição final, assim como a estratégia geral dos responsáveis pela geração dos 

resíduos, para proteger a saúde humana e o meio ambiente, devendo ser atendida 

a Lei Estadual 12.493/1999 e outras legislação e normas vigentes, como as normas 

da Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT), Resoluções do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, da Agência Nacional da Vigilância 

Sanitária – ANVISA, resoluções da secretaria estadual do meio ambiente – SEMA, 

e do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, além das leis e decretos estaduais e 

municipais pertinentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos.  
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4.7.2 Objetivos 

Objetivo Geral: 

O objetivo deste programa é orientar a correta segregação, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

produzidos e desta forma contribuir com a redução da geração dos resíduos 

sólidos. 

Objetivos Específicos: 

Dar destinação correta aos resíduos; 

Manter o local limpo e organizado; 

Evitar a contaminação dos solos; 

Evitar a contaminação das águas superficiais e subterrâneas; 

Reduzir a geração de resíduos; 

Atender a legislação; 

Ajudar na preservação do meio ambiente. 

4.7.3 Metodologia 

A manutenção das condições de organização e limpeza de todas as áreas 

utilizadas na construção está sob a responsabilidade do empreendedor, o qual 

deverá exigir das construtoras contratadas procedimentos adequados de gestão 

ambiental. 

Foi realizada uma pré caracterização dos resíduos sólidos pertencentes a este 

empreendimento que são: 

• Resíduos domiciliares (comuns) – podem ser gerados nos 

alojamentos, canteiros de obras e áreas de apoio (papéis de embalagens, fitas 

e etiquetas adesivas, papéis sanitários ou sujos, lâmpadas, isopor, grampos, 

embalagens de alimentos e de equipamentos, e resíduos orgânicos);  

• Resíduos inertes – são mais representativos nos canteiros e áreas de 

apoio (restos de material de construção das estruturas das torres, de estruturas 

de sistemas de drenagem superficial, material excedente das escavações para 

implantação das estruturas de sustentação das torres; material de demolição de 

estruturas provisórias, restos de fios e cabos condutores etc). 

• Resíduos perigosos/industriais – gerados em canteiros de obras, 

depósitos e almoxarifados e áreas de manutenção de equipamentos 
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correspondentes a óleos usados, filtros de óleo usados, solventes, estopa de 

uso em manutenção, trapos com óleo, restos de reagentes, tintas, entre outros. 

Uma das fases para implantação de LT é a abertura e limpeza da faixa de 

segurança, gerando resíduos como: madeira, restos de vegetação, materiais 

lenhosos, resíduos de construção civil, entre outros, que através deste programa 

deverão ser dispostos de forma adequada. Especial atenção deve ser dada ao 

recolhimento das embalagens de alumínio descartável, utilizadas para refeições e 

bebidas, caixas para isoladores e ferragens das cadeias e das bobinas de cabos. 

Quando da desmobilização de canteiros de obra e alojamentos, deverão ser 

implementadas ações de limpeza e remoção dos entulhos, dispondo-os em locais 

apropriados, segundo orientação do órgão ambiental. 

A disposição de resíduos sólidos será realizada em locais pré-definidos, de 

acordo com a fiscalização. O técnico responsável pela inspeção ambiental 

acompanhará a limpeza e organização, o acondicionamento e o transporte correto 

dos resíduos sólidos. Este acompanhamento deverá ser registrado conforme o 

Programa de Inspeção e Fiscalização Ambiental. 

Segue algumas instruções para o correto manejo dos resíduos:  

• No Local de disposição temporária dos resíduos: 

 Distância de pelo menos 200m de corpos hídricos; 

 Caso necessário, implantar sistema de drenagem no local de 

destinação temporária; 

 Evitar áreas com vegetação, talvegues, nascentes ou outras 

áreas de interesse antrópico e/ou biótico; 

 Será procedida a seleção / separação do lixo orgânico do 

inorgânico, com freqüências de coleta, tratamento e destino final 

realizado de modo a não permitir a criação de odores ou proliferação 

de vetores nocivos à saúde, o intervalo poderá variar conforme o tipo 

e o volume do resíduo;  

 Caso haja algum resíduo hospitalar, este será obrigatoriamente 

coletado, disposto em um local separado dos outros resíduos e 

posteriormente incinerado em instalação apropriada e exclusiva; 

• Os resíduos sólidos compostos de peças de reposição inutilizadas, 

filtros e embalagens de papel, plástico e outros derivados de petróleo, pneus, 
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panos utilizados em limpezas, etc., serão objeto de coleta seletiva, para 

posterior destinação de acordo com sua categoria; 

• Toda madeira ou material lenhoso deverá ser disposto para o 

proprietário do terreno, as madeiras deverão ser enleiradas de modo a deixar 

organizado o local, para posterior retirada dos materiais pelos proprietários; 

• É proibido queimar os resíduos, restos de poda e de vegetação; 

• Os restos de frentes de obra, que também agregam uma grande 

variedade de tipos diferentes de materiais, deverão ser segregados em 

materiais recicláveis e não recicláveis, sendo, portanto, viável o seu 

encaminhamento para reuso ou reciclagem, devolução para os fornecedores ou 

venda para recicladoras; 

• Como entulhos diversos, serão enquadrados os materiais inertes que 

sobrarem nas frentes de obra. Estes materiais podem ser conduzidos para bota-

foras devidamente licenciados ou simplesmente utilizados na consolidação das 

áreas ao redor das torres; 

• A coleta de resíduos perigosos, como os recipientes de tintas, óleos e 

lubrificantes, deverá ser realizada através de empresas especializadas 

credenciadas e licenciadas; 

• A condução dos resíduos, desde as fontes geradoras aos locais de 

armazenamento temporário, deve ser efetuada com equipamentos e meios de 

transporte adequados ao seu tipo e volume, mantendo a sua qualidade para 

posterior manuseio. Os colaboradores encarregados dessa tarefa devem utilizar 

os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados a cada classe de 

resíduo, como botinas e luvas de borracha. 

• Para auxiliar no controle da poluição e evitar uma maior 

contaminação, as frentes de obra deverão dispor de um “kit de emergência 

ambiental”, que deverá ser composto de uma bandeja de contenção (para 

vazamentos), pá anti-faísca, mantas absorventes, luvas de proteção, barreiras 

absorventes e sacos grandes, pretos e impermeáveis para armazenamento do 

resíduo contaminado. Estes resíduos deverão ser acondicionados em locais 

preparados e posteriormente encaminhados para destinação final adequada em 

empresas credenciadas e licenciadas.  
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• Todos os funcionários e colaboradores que estiverem participando do 

empreendimento deverão ser treinados sobre limpeza e organização, 

segregação, acondicionamento e destinação final dos resíduos sólidos, de 

acordo com o Programa de Sensibilização Ambiental. 

• A empresa deve reservar uma área para armazenamento dos 

resíduos que serão destinados para o aterro de resíduos industriais onde serão 

colocados os tambores de armazenamento com tampa.  

• A regulagem e manutenção dos equipamentos utilizados devem ser 

freqüentes, garantindo que os equipamentos estejam operando de maneira 

adequada, o que evita desperdício de energia e de materiais. 

• No procedimento de limpeza das peças e estruturas deverá ser 

utilizado panos de retalhos costurados descartáveis pode ser substituída por 

panos laváveis. 

• O abrigo externo de resíduos deve estar acima do solo para evitar o 

contato com água da chuva estando fora do alcance de animais (lixeira acima 

do chão ou tambor). 

• A organização do ambiente de trabalho deverá ser monitorada e 

aperfeiçoada continuamente, tornando o ambiente e os procedimentos mais 

organizados, limpos e saudáveis. 

• Será adotada uma rotina de controle para o monitoramento e 

quantificação dos resíduos gerados mensalmente, através de informações e 

dados transcritos em planilhas de controle que serão avaliadas trimestralmente. 

• Todos os coletores deverão ficar dispostos de acordo com a 

característica da atividade desenvolvida no local e dimensionado de acordo com 

a quantidade de resíduos gerados. Os coletores deverão ficar o mais próximo 

possível do local de geração do resíduo, obrigatoriamente identificado e 

fechado com tampa. 

• De acordo com as quantidades de resíduos gerados durante a 

implantação da LT, deverão ser efetuadas as corretas destinações finais dos 

resíduos. Conforme a quantidade de cada resíduo deverá ser elaborado um 

cronograma de destinação final, considerando a especificidade quanto as 

características químicas e físicas. 
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• Os efluentes gerados nos banheiro químicos deverão ser recolhidos 

regularmente e tratados por empresas especializadas e licenciadas no órgão 

ambiental competente; 

• Um dos critérios para que seja escolhida uma empresa terceirizada 

deverá ser a elaboração de PGRS. Sendo que, todos os resíduos gerados para 

este empreendimento deverão ser controlados através de relatórios mensais. 

Identificação das Lixeiras de Coleta Seletiva 
As lixeiras de coleta seletiva devem ser dispostas em todas as instalações do 

canteiro de obras, assim como nas vias de grande circulação de pessoas, podendo 

adotar um sistema comum de lixeiras quando há instalações próximas uma da 

outra. 

O sistema de identificação dessas lixeiras seguirá o que prescreve a Resolução 

CONAMA nº 275, de 25 de Abril de 2001, cujo sistema básico consistirá em: 

• Resíduos Recicláveis (Papel / Plástico / Vidro / Metal); 

• Resíduos Orgânicos; 

• Resíduos Perigosos; 

• Resíduos Não-Recicláveis; 

Classificação e Destinação Final 
Objetivando a destinação final correta dos resíduos, primeiramente é 

necessário fazer o levantamento dos locais mais próximos indicados para serem 

encaminhados de acordo com as autoridades municipais e estaduais competentes. 

Segundo as normas, a destinação final dos resíduos será segundo a ABNT 

NBR 10004/2004 podendo ser classificados da seguinte forma:  

• Classe I – Perigosos: Apresentam risco a saúde e ao meio ambiente, 

caracterizando-se por possuir uma ou mais das seguintes propriedades: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

• Classe II – A – Não inertes: Apresentam as propriedades de 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade.  

• Classe II – B – Inertes: Resíduos que apresentam propriedades que 

não têm constituinte algum solubilizado em concentração superior ao padrão de 

potabilidade da águas.  
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Efeito esperado pela implantação do programa 
O presente programa objetiva proporcionar e alcançar: 

• A conscientização dos funcionários; 

• Incentivar à implantação do Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos; 

• Aumentar a porcentagem de redução, reuso e reciclagem de 

resíduos; 

• Diminuir os resíduos enviados para Aterro Sanitário; 

• Adotar como prática a responsabilidade ambiental; 

• Contribuir com o Desenvolvimento Sustentável; 

• Iniciar um ciclo de melhoria continua; 

• Economizar Matérias-Primas preservando os recursos naturais 

Plano de auto-monitoramento 
O responsável pela implementação do programa irá acompanhar a 

funcionalidade das ações propostas neste documento e observar a conformidade 

do trabalho dos funcionários na execução das rotinas contidas neste plano. Deve 

corrigir possíveis falhas e inconformidades na execução das tarefas implementando 

melhorias na organização das atividades e procedimentos de segurança adotados 

pelos funcionários. E ainda deverá desenvolver uma avaliação interna do presente 

programa, apresentando relatórios trimestrais de acompanhamento da quantidade 

de resíduos e sua destinação final. No término da obra deverá ser encaminhado ao 

IAP um relatório com a quantidade e a destinação dos resíduos gerados durante a 

implantação da LT. 

4.7.4 Intervenientes e Parceiros Institucionais 

A execução deste programa é de responsabilidade da empreiteira responsável 

pela implantação do empreendimento e deverá ser fiscalizado pelo CECS. 

4.7.5 Previsão de Custos 

Os custos previstos para verificar o correto andamento das ações propostas 

neste programa, estão embutidos no Programa de Inspeção e Fiscalização, 

cabendo a empreiteira responsável pela construção da LT a execução e 

implantação das medidas detalhadas neste RDPA. 
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4.7.6 Cronograma Físico 

A princípio este programa deverá ser desenvolvido durante todo período de 

construção e operação da LT, em função da dinâmica dos fatores influentes no 

processo monitorado. Seus termos deverão ser ajustados e otimizados após uma 

avaliação ao fim da construção da LT: 

• disponibilização de novas técnicas; 

• conhecimento obtido durante o período de implementação; 

• novos dispositivos legais; 

• outros aspectos não previsíveis no momento. 

As atividades estão sinteticamente apresentadas no cronograma abaixo 
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11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - Identif icação dos resíduos e 
seus pontos de geração; 

2 - Identif icação e preparação 
dos locais de destinação 
temporária;
3 - Reuniões com parceiros para 
determinar a destinação f inal 
adequada;

4 - Elaboração de relatórios 

5 - Emissão de relatórios para o 
consórcio

LINHA DE TRANSMISSÃO 230 kV- MAUÁ FIGUEIRA

PROGRAMA 4.7 -  LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL

ATIVIDADES 2009 2010

RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS  AMBIENTAIS- RDPA
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4.8 PROGRAMA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  

4.8.1 Introdução 

Como o RDPA conta com muitos programas ambientais com o objetivo de 

garantir o menor impacto possível sobre o meio ambiente, este programa visa 

monitorar a aplicabilidade destes durante a implantação e operação da linha de 

transmissão Mauá-Figueira. 

O monitoramento das áreas suscetíveis a impactos ambientais auxiliam no 

correto manejo e evitam a ocorrência de impactos desnecessários. A inspeção de 

campo irá nos relatar se as medidas preventivas e corretivas estão sendo aplicadas, 

e quais os resultados que estão sendo obtidos.  

Algumas atividades de construção estão sujeitas a situações emergenciais de 

impactos ambientais que poderão ocorrer durante a obra, assim o Programa de 

Inspeção e Fiscalização Ambiental será de grande utilidade para subsidiar os 

profissionais de campo, orientando e fiscalizando as equipes de construções.  

O presente programa apresenta diretrizes técnicas e seqüenciais para a 

adoção de procedimentos lógicos, estruturados para serem desencadeados 

rapidamente em situações que poderão ocorrer durante as obras. 

A fiscalização ambiental é responsável pelo acompanhamento sistemático de 

diversos fatores que podem influenciar no empreendimento, tanto na sua fase de 

implantação quanto na de operação, estando relacionada com alguns impactos, 

como: vazamento de contaminantes, impactos relativos à fauna e flora, controle de 

processos erosivos, limpeza e organização nas frentes de trabalho, insegurança da 

população, risco de acidentes provocados pelo aumento da circulação de veículos e 

máquinas pesadas, danificação em estruturas rurais (plantações, cercas e outras), 

nas redes elétricas, de esgoto, entre outros. 

4.8.2 Objetivos 

• Garantir que os outros programas ambientais contidos neste RDPA 

sejam atendidos durante a implantação da linha de transmissão;  

• 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; 



RDPA – RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

                LT 230 kV  MAUÁ - FIGUEIRA  

DPRA 67 

• Produzir prova documental de que todas as medidas mitigadoras e de 

controle ambiental são rigorosa e continuamente observadas; 

• Gerenciar os impactos e/ou os riscos ambientais e controlar as ações 

ou atividades geradoras dos mesmos;  

• Monitorar e documentar os impactos e as medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias adotadas. 

4.8.3 Metodologia 

Durante a Implantação da LT 
As inspeções e fiscalizações ambientais em campo serão realizadas por 

equipes especializadas em supervisão / controle ambiental, auxiliando na definição 

de soluções técnicas adequadas para as situações de impactos ambientais, 

previstas ou não, que possam apresentar-se durante os trabalhos. A inspeção 

ambiental deverá ser realizada diariamente durante a implantação da Linha de 

Transmissão. 

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, com 

ênfase nos serviços de obras sobre cursos d’água, abertura de faixa de passagens, 

estradas de acesso, abertura de picadas, canteiro de obras, desmatamento e 

dispositivos de prevenção de impacto ambiental implantados (cercas, caixas de 

retenção de sedimentos, etc.). Também deverá ser verificado se toda a 

documentação pertinente a área ambiental, como licenças e autorizações estão 

disponíveis durante a execução da obra nas frentes de serviço. 

O relatório ambiental do processo de implantação do empreendimento será 

abrangente, documentando todas as etapas das obras e incluindo setores fora da 

faixa de domínio passíveis de serem impactados pelas mesmas. 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 Mensal de Inspeção Ambiental onde 

também contemplará os seguintes itens: 
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• Ponto da situação das obras, contendo documentação fotográfica; 

• Informação relativa à gestão de resíduos; 

• Informação relativa à gestão de efluentes; 

• Registro de árvores cortadas; 

• Principais ocorrências ambientais (incidentes/acidentes) apresentando as 

medidas implementadas para resolução dessas ocorrências, com 

apresentação de fotos; 

• Ações de sensibilização ambiental, com documentos comprovativos. 

• Relatório de Avaliação de Execução dos Programas contidos no RDPA.  

Durante a Operação da LT 
Durante a operação a equipe de fiscalização e manutenção da linha poderá 

realizar a inspeção ambiental conforme seu cronograma e deverá seguir observando 

as situações que necessitam ser adequadas, elas deverão ser analisadas e 

avaliadas segundo procedimentos internos.  

Deverão ser implementadas durante a operação da linha de transmissão, 

quando necessárias, as adequações descritas nos programas contidos neste RDPA, 

além de realizar o monitoramento das regularizações ambientais feitas na etapa de 

implantação. 

4.8.4 Intervenientes e Parceiros Institucionais 

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, empresas prestadoras de serviços 

ambientais, Prefeituras, Órgãos Municipais e Instituto Ambiental do Paraná. 

4.8.5 Previsão de Custos 

 O custo deste programa inclui um coordenador e um técnico ambiental, com 

os equipamentos e materiais necessários para realizar a inspeção e fiscalização 

ambiental durante toda a etapa de implantação da linha de transmissão Mauá-

Figueira. A estimativa deste custo é de R$ 213.570,00, onde não está incluso a 

inspeção e fiscalização ambiental durante a etapa de operação da linha de 

transmissão.  

4.8.6 Cronograma Físico 

Segue abaixo o cronograma. 
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11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - Montar equipe 

2 - Identif icação ambiental dos 
locais sensíveis

3 - Acompanhamento das 
atividades de implantação

4 - Elaboração de Relatórios 
Mensais de Inspeção e 
Fiscalização Ambiental

5 - Emissão de relatórios para o 
CECS

LINHA DE TRANSMISSÃO 230 kV- MAUÁ FIGUEIRA

PROGRAMA 4.8 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

ATIVIDADES 2009 2010

RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS  AMBIENTAIS- RDPA
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ANEXO A 

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 
DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROJETO 
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