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Este Relatório Detalhado de Programas Ambientais – RDPA  da PCH MACACOS faz 

parte do processo de licenciamento ambiental da citada PCH, requisitado na Condi-

cionante nº 1 da Licença Prévia, LP nº 42.347. Foi elaborado seguindo a orientação 

da Resolução CONAMA 01/86, englobando todos os programas e planos propostos 

no RAS – Relatório Ambiental Simplificado. 

Este RDPA organiza a execução das atividades ambientais a serem conduzidas na 

implantação e inicio da Operação da PCH MACACOS e auxilia a elaboração dos 

relatórios correspondentes.  

De acordo com o Relatório Ambiental Simplificado - RAS da PCH MACACOS, as 

ações se enquadram em seis programas socioambientais, que tratar os impactos 

revelados nos estudos ambientais. Estes programas estão subdivididos em subpro-

gramas, aos quais serão vinculados projetos de mitigação, prevenção e compensa-

ção dos impactos potenciais vislumbrados no RAS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No presente Relatório Detalhado de Programas Ambientais - RDPA constam os 

Programas e Subprogramas Ambientais propostos no Relatório Ambiental Simplifi-

cado – RAS, elaborado e submetido ao Instituto Ambiental do Paraná, que motivou a 

Licença Prévia nº 42.347, válida até 15.01.2020.  

Para melhor conduzir os vários impactos negativos apontados serão criados pro-

gramas socioambientais que compõem este RDPA - Relatório de Detalhamento dos 

Programas Ambientais, exigido nas Normas do Órgão Ambiental. Estes serão apli-

cados em três períodos temporais de execução, progressivamente mais longos:  

A. Ações Ambientais de Preparação para a Obra 

B. Gerenciamento Ambiental da Implantação 

C. Gerenciamento Ambiental da Operação 

A ênfase deste RDPA está na fase de Implantação. Não obstante, todas as fases 

estão sendo consideradas ao longo do ciclo de vida deste empreendimento. Assim, 

o RDPA será executado através de quatro Programas Socioambientais, destinados 

a organizar e executar todas as medidas de prevenção aos impactos, sua mitigação 

e compensação, a saber: 

1. Programa de Controle Ambiental da Obra 

2. Programa de Vida Silvestre  

3. Programa de Educação Ambiental e Fiscalização 

4. Programa de Oportunidades de Desenvolvimento 

O presente documento é importante porque traduz em formato executivo, todas as 

medidas de tratamento dos impactos e potencialização dos benefícios socioambien-

tais da PCH MACACOS. Certamente muitos Programas deste RDPA serão posteri-

ormente enfatizados nas Condicionantes das Licenças que vierem a ser emitidas 

pelo Instituto Ambiental do Paraná para este empreendimento.  
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Este RDPA foi expressamente requerido na primeira Condicionante da Licença de 

Prévia da PCH MACACOS, onde se lê: 

“1. Apresentar o Relatório Detalhado de Programas Ambientais – RDPA com todos 

os planos, programas e projetos propostos no RAS, com as respectivas ART’s ou 

Comprovantes de Registro Profissional dos responsáveis pela elaboração/execução 

dos planos, programas, projetos, cronogramas físico-financeiro e monitoramento 

propostos, com ênfase nas sugestões para compensar, mitigar ou potencializar os 

impactos ambientais observados/identificados no RAS.” 

Para atender a esta Condicionante, este RDPA observou os Termos de Referência 

constantes na Resolução Conjunta SEMA/IAP 09/2010. 

 

1.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A PCH MACACOS está situada na área rural dos Municípios Paranaenses de Ja-

guariaíva e Sengés. É acessada desde Curitiba pela Rodovia do Café, BR 376 até 

Ponta Grossa, depois pela Rod. Parigot de Souza BR 373/PR 151 até Jaguariaíva, 

continuando pela PR 151 em direção a Sengés. Aos 29,8 km toma-se à estrada rural 

à esquerda, por 5,3 km entrando à direita, na Fazenda Sta. Maria. Por estrada inter-

na em mais 1.200m, chega-se à PCH Macacos.  As coordenadas do eixo da barra-

gem são 24° 04’ 19’’ S e Longitude 49° 37’ 25” W. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A PCH MACACOS prevê o aproveitamento de um potencial energético instalado de 

9,90 MW. Sem sair muito da caixa do rio, alagará uma área total de 23 ha, sendo 

10ha desta na própria calha do rio e 13ha nas margens dos rios Jaguariaíva. O ver-

tedouro de soleira livre sobre a barragem terá 18,7m de altura, suficiente para elevar 

o nível das águas até cota de 541 m acima do nível do mar. Após aproveitar o po-

tencial hídrico na geração hidrelétrica, as águas serão restituídas ao rio Iapó na cota 

689,00 m. Um canal de adução de 40,60 m ligará a barragem à casa de força. O tre-

cho de vazão reduzida terá 1.420m, mantido com uma vazão mínima constante, 

chamada vazão ecológica ou sanitária, de 2,37 m3/s.  
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Tabela 01: Características de importância ambiental da PCH MACACOS  

Geografia do Empreendimento 

Rio aproveitado Jaguariaíva Bacia Hidrográfica Paranapanema  

Bacia número: 06 Subbacia 64 Distância até a foz                         46 km 

Municípios do Empreendimento 
Jaguariaíva, e 
Sengés 

Latitude da Barragem 24º 04’ 20” S  

Longitude da Barragem 49º 37’ 27” W  

Potência Instalada 9,90 MW Latitude da Casa de Força 24º 03’ 49” S  

Energia firme 6,36 MWméd Longitude da Casa de Força 49º 37’ 26” O 

Regime Operacional Fio d’água Área de drenagem da Bacia 1.372,03 km2 

Deplecionamento máximo:  0,00 m Vazão MLT   26,85 m3/s 

Benfeitorias atingidas Nenhuma  Vazão Max registrada 1.321,80 m3/s 

Área Total do reservatório c/ APP 0,56 km2 Vazões Mínima registrada 3,90 m3/s 

Características da PCH 

Barragem:                                   Gravidade  Vertedouro:               Soleira livre sobre barragem 

Material construtivo:                  Concreto e solo NA da soleira do vertedouro 551,70 m 

Comprimento da barragem 202,80 m Comp. crista da barragem 556,00 m 

Altura da barragem 18,00 m Capacidade do vertedouro 2.070 m3/s 

Vazão ecológica (50%Q,10,7) 2,66 m3/s Perfil Creager 

Reservatório 

Área inundada NA normal 27,70 ha NA Minimum Normal 551,70 m 

Comprimento 2,715 km NA Max. Maximorum 555,05 m 

Perímetro 6.456 km NA Minimum a Montante 551,70 m 

Profundidade Máxima 12,8 m NA Normal de Jusante 514,90 m 

Profundidade média 5,40 m NA Maximum de Jusante 524,50 m 

Área NA Normal calha do rio 0,115 km² Volume na NA Normal 1,216 x 106  m3 

Área alagada às margens 0,112 km² Volume útil 0,088 x 106 m3 

Área no NA Mínimo/Normal 0,227 km2 Tempo de Residência 0,5 dia  

Área no NA Máximo  0,282 km2 Formação do Reservatório 1,3 dia 

APP do Empreendimento (50 m) 33,28 ha Distância barragem/restituição  2,60 m 

Vida Útil do Reservatório  40 anos Casa de força, tipo  Casco estrutural 

Adução  Turbinas tipo Francis Horizontal 

Tipo:                                                   Túnel escavado Número de unidades 2 

Comprimento túnel   780 m Potência unitária turbinas 2x 5.103 kW 

Largura/Secção 4,8m/22,05m² Vazão turbinada máxima  31,86 m3/s 

Chaminé de equilíbrio d/h 8,5 x 23,8m Queda bruta de referência  35,50 m 

Tomada d’água, comprimento 14,65m Potência unitária geradores 2 x 5.500 kW 

Conduto Forçado                      2 Transmissão (Rede de Distribuição) 

Diâmetro interno 2,60 m Tensão  34 kV  

Comprimento médio 50,00 m Extensão até SE Sengés 11,40 km 
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2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A PCH MACACOS é mais um empreendimento da Pesqueiro Energia S/A, uma pes-

soa jurídica de direito privado com sede na Estrada Geral Ponta Grossa Itararé, Bair-

ro Pesqueiro, em Jaguariaíva, registrada na Junta Comercial em agosto de 2000. A 

Empresa está inscrita no MF com CNPJ nº09.167.664/0001-14. É representada por 

seus Procuradores, Srs. Luiz Alfredo Teixeira Strickert, Rosmir César de Oliveira e 

Tateki Kanjo Kojima.  

Este empreendimento obteve o registro da adequabilidade aos estudos de inventário 

e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH) com Registro Ati-

vo conferido à Pesqueiro Energia S.A, por meio do Despacho nº 778 de 21 de Março 

de 2017, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O projeto de 

Engenharia foi revisado e atualizado pela GeoEnergy Engenharia em 2018, na forma 

de Projeto Pré-Executivo da PCH Macacos sem alterar o Arranjo do Empreendimen-

to e seu Sumário Executivo.  O responsável técnico da GeoEnergy é o eng. Rafael 

Fernandes Pereira, CREA SC 046578-0. 

 
Os estudos ambientais que resultaram no RAS, protocolado no Instituto Ambiental 

do Paraná sob n. 14.287.039-8, foram desenvolvidos pela A.MULLER, Consultoria 

Ambiental, inscrita no MF com o CNPJ nº 09.580.799/0001-07, sediada na rua Fran-

cisco Nunes 1868 e com escritório a rua Nunes Machado 472, sl 301, cep 80.250-

000 Curitiba, Pr. Este RDPA foi elaborado por essa Consultoria, sob coordenação do 

Eng. Dr. Arnaldo Carlos Muller, CPF 075.860.279-00, Engenheiro Florestal, Mestre e 

Doutor, com ART nº 20181913422.  

 

 

3. CONCEITOS E SIGLAS 

 

Conquanto se tenha evitado empregar terminologia técnico-científica própria das 

ciências ambientais e da engenharia na elaboração deste RDPA, foi elaborado este 
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pequeno glossário para que se tenha adequada clareza nos termos aqui emprega-

dos. Isso se deve especialmente pela importância deste documento como roteiro 

dos trabalhos e orientador de novos serviços destinados à execução dos programas 

e projetos socioambientais previstos no EIA.  

 IAP: Instituto Ambiental do Paraná, órgão dependente da SEMA – Secretaria Es-

tadual de Meio Ambiente, que executa a politica ambiental do Estado do Paraná.  

 

 Impacto Ambiental: conceituado no Art. 01 da Resolução CONAMA n.º 01 de 

23.01.1986 como "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológi-

cas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resul-

tante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente: a saúde, 

a segurança, e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a 

biota; as condições estéticas e sanitárias ambientais; e a qualidade dos recursos 

ambientais". 

 

 AF: Autorização Florestal de supressão, concedida pelo IAP.  

 

 LP, LI, LO: Licença Prévia; Licença de Instalação e Licença de Operação, docu-

mentos sequenciais a serem conquistados no processo de licenciamento. No ca-

so de barragens a LP deverá ser requerida no início do estudo de viabilidade da 

Usina; a Licença de Instalação (LI) deverá ser obtida antes da realização da Lici-

tação para construção do empreendimento e a Licença de Operação (LO) deverá 

ser obtida antes do fechamento da barragem (Resolução CONAMA 06, de 

16.09.1987).  

 

 LT: Linha de Transmissão, conjunto de condutores, isoladores, estruturas e aces-

sórios, utilizada para o transporte da energia elétrica entre subestações e que 

operam com tensões iguais ou superiores a 69 kV. As Linhas e Redes de energia 

elétrica as operam com tensões de 34,5 kV e 13,8 kV são chamadas Linhas de 

Distribuição.  

 

 MW: Megawatt, medida de potência elétrica equivalente a 106 watts.  
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 RDPA: Relatório Detalhado de Programas Ambientais, documento previsto no 

Anexo da Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09/2010,  que detalha todas as me-

didas mitigadoras e compensatórias e dos programas ambientais propostos no 

Relatório Ambiental Simplificado. De acordo com os Termos de Referência cor-

respondentes, o Relatório Detalhado de Programas ambientais destina-se a orien-

tar e especificar as ações e obras que devem ser deflagradas e realizadas para 

recuperação do passivo ambiental de empreendimentos / atividades efetivas e/ou 

potencialmente impactantes.  

 

 RAS: Relatório Ambiental Simplificado, documento que detalha o empreendimen-

to e seus impactos ambientais, propondo as medidas de mitigação e compensa-

ção aos impactos que vierem a serem previstos. Aplica-se, de acordo com a Re-

solução Conjunta SEMA/IAP nº 09/2010, a empreendimentos hidrelétricos com 

potência inferior a 10 MW. Em termos gerais, é orientado pela Resolução CONA-

MA nº 01 de 23.01.1986.  

 

 

 

4. TABELA RESUMO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Foi previsto no RAS a incidência potencial de 38 impactos, positivos e negativos, 

abrangendo desde a fase preparatória, a das obras (implantação) e primeiros 5 anos 

da fase Operacional. Algumas ações ambientais percorrem todas estas etapas, 

quando se monitorará a evolução ambiental desde o período anterior à obra, durante 

esta e na fase operacional, quando ocorrerão a acomodação dos elementos ambien-

tais à presença do empreendimento. 

O maior número de impactos – e ações de tratamento destes – incide na fase da 

Implantação do empreendimento. As ações da fase de Operação ocorrerão em nú-

mero maior nos primeiros anos, mas se reduzirão sucessivamente ao longo do pri-

meiro quinquênio da fase operacional. Por esta razão este RDPA deverá ser reedi-

tado ao final da primeira Licença de Operação, passando a focar nos impactos re-

manescentes – positivos e negativos – incidentes nas rotinas da PCH MACACOS.  
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Como antes citado, os programas previstos nos Estudos Ambientais e ajustados 

neste RDPA, são os seguintes: 

1. Programa de Controle Ambiental da Obra 

2. Programa de Vida Silvestre (fauna e flora) 

3. Programa de Educação Ambiental e Fiscalização 

4. Programa de Oportunidades de Desenvolvimento 

A Tabela 02 reproduz os impactos potenciais relatados no RAS e seu enquadramen-

to nos Programas previstos naquele documento. Os impactos estão todos citados, 

mas foram redistribuídos didaticamente neste RDPA, para facilitar a execução de 

cada Programa e neste, dos seus Subprogramas.  

Tabela 02: Impactos e programas de tratamento previstos no RAS 

Impactos Programas 

1. Alteração da qualidade das águas pelas escavações, 
ensecadeiras, e obras da barragem e casa de força 

Controle Ambiental da Obra 

2. Risco de contaminação hídrica por saneamento inade-
quado 

Controle Ambiental da Obra 

3. Redução da vazão do rio entre a barragem e o canal de 
restituição. 

Vida Silvestre (fauna e flora)  

4. Construção do túnel de adução Controle Ambiental da Obra 

5. Destinação do material retirado do túnel de adução. Controle Ambiental da Obra 

6. Preparação dos locais do acampamento e estruturas de 
apoio  

Vida Silvestre (fauna e flora)  

7. Obtenção de rochas para construção da barragem Controle Ambiental da Obra 

8. Ruídos das máquinas e explosões para as edificações e 
túnel 

Controle Ambiental da Obra 

9. Supressão florestal/florística da área da Obra e Reserva-
tório  

Vida Silvestre (fauna e flora)  

10. Recuperação das áreas alteradas pela Obra em suas 
frentes: barragem, túnel e casa de força 

Controle Ambiental da Obra 

11. Afastamento temporário da fauna terrestre da área do 
Projeto 

Vida Silvestre (fauna e flora)  

12. Cuidados nas áreas da Obra para a vida silvestre. Vida Silvestre (fauna e flora)  

13. Risco de caça ou domesticação da fauna pelos colabo-
radores da Obra 

Educação Ambiental e Fiscalização 

14. Risco de atropelamento da vida silvestre nos acessos e 
estradas internas 

Controle Ambiental da Obra 
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15. Deslocamento dos peixes do local da obra para áreas 
sem alterações. 

Vida Silvestre (fauna e flora)  

16. Aumento da pressão de pesca e pesca predatória pelos 
colaboradores 

Educação Ambiental e Fiscalização 

17. Geração de 90 empregos diretos e indiretos no tempo 
da Obra. 

Educação Ambiental e Fiscalização 

18. Oportunidades de trabalho no comércio e serviços, para 
demanda por bens.  

Oportunidades de desenvolvimento 

19. Melhoria dos padrões de vida pelo incremento financeiro 
dos empregados; 

Oportunidades de desenvolvimento 

20. Aumento de arrecadação tributária fiscal municipal (ISS, 
ICMS, COFINS) 

Oportunidades de desenvolvimento 

21. Risco de destruição de sítios arqueológicos na ADA Educação ambiental e Fiscalização 

22. Ajustes e melhorias na estrada de acesso e caminhos 
internos 

Controle Ambiental da Obra 

23. Riscos de ocorrência de acidentes de trabalho na Obra Educação ambiental e Fiscalização 

24. Geração de resíduos sólidos e efluentes no acampa-
mento e Obra  

Controle Ambiental da Obra 

25. Destinação dos resíduos sólidos gerados no Canteiro de 
Obras 

Controle Ambiental da Obra 

26. Desmobilização de mão-de-obra contratada ao final da 
fase das obras 

Oportunidades de desenvolvimento 

27. Assoreamento do Reservatório, por partículas vindas da 
bacia de captação. 

Controle Ambiental da Obra 

28. Substituição de 11.2 ha de vegetação ribeirinha por área 
alagada 

Vida Silvestre (fauna e flora)  

29. Recuperação de 27,5 ha de áreas de pasto na APP pelo 
bioma do Cerrado   

Vida Silvestre (fauna e flora)  

30. Proteção da área recuperada do Cerrado na APP Vida Silvestre (fauna e flora)  

31. Redução de terras ribeirinhas ocupadas por flora e fau-
na terrestre  

Vida Silvestre (fauna e flora)  

32. Proteção da área da APP, favorecendo a vida silvestre Vida Silvestre (fauna e flora)  

33. Ampliação em 11,2 ha do reservatório para a fauna 
aquática 

Vida Silvestre (fauna e flora)  

34. Produção de energia elétrica para o desenvolvimento 
nacional 

Oportunidades de desenvolvimento 

35. Melhorias na infraestrutura regional: estradas e comuni-
cações 

Oportunidades de desenvolvimento 

36. Melhorias na economia regional decorrente de novos 
serviços e empregos; 

Oportunidades de desenvolvimento 

37. Surgimento de novas possibilidades sociais e de desen-
volvimento regional; 

Oportunidades de desenvolvimento 
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38. Riscos de atividades que comprometam as águas re-
presadas 

Educação ambiental e Fiscalização 

 

A Tabela 03 apresenta com outro formato, a distribuição dos impactos potenciais, 

com informações dos ajustes nas denominações dos Programas. 

Tabela 03. Conteúdo dos Programas Socioambientais 

Programas Áreas de atenção: 

Controle Ambiental da Obra 1. Alteração da qualidade das águas pelas escavações, enseca-
deiras, e obras da barragem e casa de força; 2. Risco de conta-
minação hídrica por saneamento inadequado; 4. Construção do 
túnel de adução; 5. Destinação do material retirado do túnel de 
adução; 7. Obtenção de rochas para construção da barragem; 8. 
Ruídos das máquinas e explosões para as edificações e túnel; 10. 
Recuperação das áreas alteradas pela Obra em suas frentes: 
barragem, túnel e casa de força; 14. Risco de atropelamento da 
vida silvestre nos acessos e estradas internas; 22. Ajustes e me-
lhorias na estrada de acesso e caminhos internos; 24. Geração 
de resíduos sólidos e efluentes no acampamento e Obra;  25. 
Destinação dos resíduos sólidos gerados no Canteiro de Obras; 
27. Assoreamento do Reservatório, por partículas vindas da bacia 
de captação; 

Educação Ambiental e Fiscaliza-
ção 

13. Risco de caça ou domesticação da fauna pelos colaboradores 
da Obra; 16. Aumento da pressão de pesca e pesca predatória 
pelos colaboradores; 17. Geração de 90 empregos diretos e indi-
retos no tempo da Obra; 21. Risco de destruição de sítios arqueo-
lógicos na ADA; 23. Riscos de ocorrência de acidentes de traba-
lho na Obra; 38. Riscos de atividades que comprometam as 
águas represadas; 

Vida Silvestre (fauna e flora)  3. Redução da vazão do rio entre a barragem e o canal de resti-
tuição; 6. Preparação dos locais do acampamento e estruturas de 
apoio;  9. Supressão florestal/florística da área da Obra e Reser-
vatório;  11. Afastamento temporário da fauna terrestre da área do 
Projeto; 12. Cuidados nas áreas da Obra para a vida silvestre; 15. 
Deslocamento dos peixes do local da obra para áreas sem altera-
ções; 28. Substituição de 11,2ha de vegetação ribeirinha por área 
alagada; 29. Recuperação de 27,5 ha de áreas de pasto na APP 
pelo bioma do Cerrado; 30. Proteção da área recuperada do Cer-
rado na APP; 31. Redução de terras ribeirinhas ocupadas por 
flora e fauna terrestre;  32. Proteção da área da APP, favorecen-
do a vida silvestre; 33. Ampliação em 11,2 ha do reservatório para 
a fauna aquática; 
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Oportunidades de Desenvolvi-
mento 

18. Oportunidades de trabalho no comércio e serviços, para de-
manda por bens; 19. Melhoria dos padrões de vida pelo incre-
mento financeiro dos empregados; 20. Aumento de arrecadação 
tributária fiscal municipal (ISS, ICMS, COFINS); 26. Desmobiliza-
ção de mão-de-obra contratada ao final da fase das obras; 34. 
Produção de energia elétrica para o desenvolvimento nacional; 
35. Melhorias na infraestrutura regional: estradas e comunica-
ções; 36. Melhorias na economia regional decorrente de novos 
serviços e empregos; 37. Surgimento de novas possibilidades 
sociais e de desenvolvimento regional; 

 

A Tabela 04 progride, agora, redistribuindo os impactos em subprogramas por afini-

dade temática de maneira a ordenar as medidas executivas, e acrescentando outras 

atividades previstas na legislação: 

Tabela 04: Programas, subprogramas e impactos vinculados.  

Programa Subprogramas Impactos vinculados 

1. 1. Programa de Controle 
Ambiental da Obra 
Prevenir focos de poluição, 
degradação ambiental e 
recuperar os locais altera-
dos. 

1.1. Subprograma de 
Gestão ambiental  
Reduzir impactos na obra 
e entorno, incluindo a 
obtenção e destinação de 
materiais 

1.  Alteração da qualidade das águas 
pelas escavações, ensecadeiras, 
e obras da barragem e casa de 
força;  

4.  Construção do túnel de adução; 
5.  Destinação do material retirado 

do túnel de adução; 
6.  Preparação dos locais do acam-

pamento e estruturas de apoio; 
7.  Obtenção de rochas para cons-

trução da barragem; 
8.  Ruídos das máquinas e explo-

sões para as edificações e túnel;  
10. Recuperação das áreas altera-

das pela Obra em suas frentes: 
barragem, túnel e casa de força; 

22. Ajustes e melhorias na estrada 
de acesso e caminhos internos; 

24. Geração de resíduos sólidos e 
efluentes no acampamento e 
Obra; 

25. Destinação dos resíduos sólidos 
gerados no Canteiro de Obras; 

1.2.Saneamento do Can-
teiro de Obras 
Gestão da geração de 
resíduos sólidos, efluen-
tes e emissões gasosas. 

2. Risco de contaminação hídrica por 
saneamento inadequado; 
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1.3. Prevenção de Im-
pactos Externos 
Riscos ao empreendimen-
to e deste à região da 
área de Influência 

14. Risco de atropelamento da vida 
silvestre nos acessos e estradas 
internas; 

27. Assoreamento do Reservatório, 
por partículas vindas da bacia de 
captação;  

2. Programa de Vida Sil-
vestre (fauna e flora) 
Medidas de proteção à fau-
na e flora da área afetada e 
contígua. 
  

2.1.Supressão florestal  
Resgate de epífitas e 
supressões nos locais das 
obras e área do reservató-
rio 

3. Redução da vazão do rio entre a 
barragem e o canal de restitui-
ção; 

6. Preparação dos locais do acam-
pamento e estruturas de apoio; 

9. Supressão florestal/florística da 
área da Obra e Reservatório; 
 

2.2. Recuperação ciliar 
Plantios nas margens do 
reservatório e de trecho 
de rio a jusante  

29. Recuperação de 27,5 ha de 
áreas de pasto na APP pelo bi-
oma do Cerrado; 

 

2.3. Fauna Terrestre 
Monitoramento e resgate 
da vida selvagem; acom-
panhamento das reocupa-
ções. 
 

11. Afastamento temporário da fau-
na terrestre da área do Projeto; 

12. Cuidados nas áreas da Obra 
para a vida silvestre. 

28. Substituição de 11,2 ha de vege-
tação ribeirinha alagada; 

30. Proteção da área recuperada do 
Cerrado na APP; 

31. Redução de terras ribeirinhas 
ocupadas por flora e fauna ter-
restre; 

32. Proteção da área da APP, favo-
recendo a vida silvestre; 

2.4. Fauna Aquática 
Monitoramento e proteção 
à vida aquática. acompa-
nhamento das reocupa-
ções posteriores à Obra 

15. Deslocamento dos peixes do 
local da obra para áreas sem al-
terações; 

33. Ampliação em 11,2ha do reser-
vatório para a fauna aquática 

3. Educação Ambiental e 
Fiscalização 
Evitar ações ambientais 
negativas no ambiente da 
Obra,  
promover pesquisas com-
plementares  

3.1.Comportamentos 
Socioambientais na 
Obra 
Ações educativas e sinali-
zação ambiental;  
Cláusula de compromisso 
ambiental de terceirizados 

13. Risco de caça ou domesticação 
da fauna pelos colaboradores 
da Obra; 

16. Aumento da pressão de pesca e 
pesca predatória pelos colabo-
radores; 

23. Riscos de ocorrência de aciden-
tes de trabalho na Obra  

38. Riscos de atividades que com-
prometam as águas represadas 

3.2.Atenções arqueoló-
gicas complementares 

21. Risco de destruição de sítios 
arqueológicos na ADA; 

4. Oportunidades de De- 4.1. Oportunidades de 17. Geração de 90 empregos diretos 
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senvolvimento 
Potencializar as condições 
de ganhos sociais e ambien-
tais à região 

trabalho  
Potencializar a geração de 
empregos ganhos indire-
tos no comércio e serviços 

e indiretos no tempo da Obra; 
18. Oportunidades de trabalho no 

comércio e serviços, para de-
manda por bens; 

19. Melhoria dos padrões de vida 
pelo incremento financeiro dos 
empregados; 

37. Surgimento de novas possibili-
dades sociais e de desenvolvi-
mento regional; 

4.2. Infraestrutura regio-
nal 
Melhorias nos sistemas 
urbanos e sociais do en-
torno do Projeto 

20. Aumento de arrecadação tributá-
ria fiscal municipal (ISS, ICMS, 
COFINS); 

34. Produção de energia elétrica 
para o desenvolvimento nacio-
nal; 

35. Melhorias na infraestrutura regi-
onal: estradas e comunicações; 

36. Melhorias na economia regional 
decorrente de novos serviços e 
empregos;  

4.3. Conclusão da obra  
Prevenção a crises sociais 
ao final da Obra 

26. Desmobilização de mão-de-obra 
contratada ao final da fase das 
obras; 

 

 

5. DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

O detalhamento dos programas ambientais traz as informações de cada um dos 

programas e subprogramas ambientais e sociais apresentados na Tabela 03, que 

consolida as proposições de medidas de resolução, mitigação e compensação de 

impactos postuladas no RAS. Para cada um dos programas ambientais apresenta-

dos no RAS, atendendo ao que requerem os Termos de Referência da Resolução 

SEMA/IAP nº. 09/2010 são apresentadas as seguintes informações: 
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5.1. CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA 

Este Programa se destina a detalhar as atividades de tratamento de aspectos impac-

tantes no Canteiro de Obras. Estas foram agrupadas em três Subprogramas para 

tratar, das seguintes questões, enumeradas segundo a sequência do RAS:  

1. Alteração da qualidade das águas pelas escavações, ensecadeiras, e obras da barragem e 

casa de força; 

             2. Risco de contaminação hídrica por saneamento inadequado; 

4. Construção do túnel de adução; 

5. Destinação do material retirado do túnel de adução; 

6. Preparação dos locais do acampamento e estruturas de apoio 

7. Obtenção de rochas para construção da barragem; 

8. Ruídos das máquinas e explosões para as edificações e túnel; 

10. Recuperação das áreas alteradas pela Obra em suas frentes: barragem, túnel e casa de 

força; 

14. Risco de atropelamento da vida silvestre nos acessos e estradas internas 

22. Ajustes e melhorias na estrada de acesso e caminhos internos; 

24. Geração de resíduos sólidos e efluentes no acampamento e Obra; 

25. Destinação dos resíduos sólidos gerados no Canteiro de Obras; 

27. Assoreamento do Reservatório, por partículas vindas da bacia de captação. 

 

  
Para melhor tratar esses efeitos ambientais foi considerado a seleção e agrupamen-

to desses impactos em dois subprogramas: 

5.1.1. Gestão Ambiental da Obra e  

5.1.2. Saneamento do Canteiro de Obras 

5.1.3. Prevenção de Impactos Externos 

Estes Subprogramas estão detalhados a seguir.  
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5.1.1. SUBPROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA 

5.1.1.1 Considerações  

Sob este título serão tratadas as questões abaixo, previstas na lista de impactos do 

Estudo de Impacto Ambiental, e outros, a saber: 

Impactos a tratar Fase 

1. Alteração da qualidade das águas pelas escavações, ensecadeiras, e obras da barragem e casa 
de força; 

Implantação 

4. Construção do túnel de adução; Implantação 

5. Destinação do material retirado do túnel de adução; Implantação 

6. Preparação dos locais do acampamento e estruturas de apoio; Implantação 

7. Obtenção de rochas para construção da barragem; Implantação 

8. Ruídos das máquinas e explosões para as edificações e túnel; Implantação 

10. Recuperação das áreas alteradas pela Obra em suas frentes: barragem, túnel e casa de força; Implantação 

22. Ajustes e melhorias na estrada de acesso e caminhos internos; Implantação 

24. Geração de resíduos sólidos e efluentes no acampamento e Obra; Implantação 

25. Destinação dos resíduos sólidos gerados no Canteiro de Obras Implantação 

 
 

Para cada situação acima cabem medidas de prevenção, redução e controle a se-

rem aplicadas. 

Estes impactos e situações são potencialmente causadas por 

 Obras das escavações, seguidas de transporte do solo para locais fora do 

ambiente da Obra; 

 Explosões em eventos de derrocamentos, igualmente com transporte do ma-

terial rochoso para depósitos permanentes ou temporários fora da área da 

Obra, a uma extensão do Canteiro;  

 Trânsito de caminhões e máquinas escavadeiras nas estradas internas do 

Canteiro de Obras, podendo gerar emissões de gases (fumaças) se houver 

mau funcionamento dos motores (desregulados);  

 Geração de ruídos pelas explosões e por caminhões e tratores, em volumes 

significativos;  
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 Necessidades de locais de depósitos para reservação de solos férteis, com 

vistas ao recobrimento das áreas que deverão ser recuperadas futuramente 

 Contaminação hídrica difusa gerada por enxurradas, onde as águas carreiam 

particulados e resíduos até o rio; 

 Lavagens dos caminhões, veículos de trabalho e equipamentos (tratores) com 

escorrimento das águas contaminadas com sedimentos, óleos e graxas para 

cursos d’água.  

 Efeitos ambientais relativos ao início do fluxo das águas – e intermitência des-

te na fase dos testes de comissionamento - pelo canal adutor e canal de resti-

tuição, com a redução do fluxo no trecho do rio entre a barragem e a restitui-

ção, e frentes de cheias artificiais a jusante.  

5.1.1.2. Justificativa 

As referências aos riscos de problemas ambientais, sociais e técnicos relacionados 

à movimentação dos solos, que ocorrendo inabilidade poderá aumentar os custos da 

Obra na sua reconstituição, ademais de focos erosivos potenciais justificam, per si, a 

execução deste programa.  

5.1.1.3. Objetivo 

Reduzir impactos físicos na Obra, na geração e destinação de rochas e solos, pre-

venir focos de erosão e evitar problemas de contaminação e poluição do solo, águas 

e ar, nas áreas de trabalho.  

5.1.1.4 Descrição das atividades 

Tomar as providências previdentes de processos erosivos em obras de movimenta-

ção do terreno durante a instalação da barragem, canal de adução, casa de força, 

subestação, e outras da PCH MACACOS, em que deverão ocorrer cortes nas cama-

das do solo e parte das rochas 

Inclui-se neste Subprograma cuidados na implantação das ensecadeiras, que em 

situação de cheia excepcional poderia levar o material construtivo pelas águas do 

rio, gerando uma perturbação da qualidade das águas e do ambiente hídrico. 
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Vinculado a isso, há riscos de eventos de deslizamentos de encostas e de proces-

sos agudos de erosão sob condições de fortes precipitações, que podem resultar 

desde retrabalhos até interrupções da Obra, com risco às pessoas, equipamentos e 

materiais.  

Há que se considerar em todo este contexto, situações de forças hidráulicas, precipi-

tações intensas e inesperadas, deposição temporária inadequada e possíveis even-

tos de deslizamentos causados por eventos inesperados, que devem receber aten-

ções de prevenção e dispositivos de resolução, já que podem causar danos ao meio, 

as pessoas e ao próprio empreendimento, produzindo custos adicionais na sua reso-

lução. 

 

Assim, as atividades devem seguir as seguintes etapas: 

 Estabelecer um Termo de Compromisso Ambiental – TCA, com empresas 

contratadas para conduzir a Obra. 

 Estabelecer um plano de implantação da infraestrutura do Canteiro de Obras, 

de forma a aperfeiçoar a circulação das máquinas e pessoas, evitando focos 

de erosão e avanço desnecessário a setores que deverão ser preservados.  

 Proceder às escavações de forma a evitar águas estagnadas e lamaçais, es-

tes especialmente nas áreas de circulação de pessoas e veículos.  

 Atenções ambientais na implantação do Canteiro de Obras, buscando ade-

quação na localização de suas instalações aos desníveis naturais, controlar 

escavações e aterros, tudo de forma a reduzir os futuros serviços de recom-

posição e remodelamento dos após a conclusão da obra; 

 Definir previamente bota-foras para deposição de solos férteis a serem reser-

vados para futura distribuição em locais expostos, mas alterados pela Obra; 

 Proceder às explosões de escavações e derrocamentos de forma segura evi-

tando horários muito próximos às virações do dia (amanhecer e entardecer), 

quando há maior deslocamento de animais silvestres;  

 Estabelecer bota-foras de material rochoso prevendo sua reutilização posteri-

or, na Obra ou para doações à municipalidade, para revestimento de ruas e 

estradas municipais; 
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 Proceder ao monitoramento do estado de regulagem dos veículos, caminhões 

e tratores principalmente em dois aspectos de interesse ambiental: emissões 

de fumaças e particulados, e ruídos.  

 Evitar que seja feita a lavagem de caminhões, veículos e tratores, com escor-

rimento das águas contaminadas com sedimentos, óleos e graxas para cur-

sos d’água.  

 Proibir a lavagem de caminhões de concreto em qualquer local do Canteiro 

de Obras.  

 Providenciar valas de desvio de água no alto de encostas paralela aos cortes; 

 Providenciar desvios de águas pluviais às margens das estradas, desviando-

as para bandas laterais onde não ofereçam riscos de gerar sulcos de erosão; 

 Constituir medidas preventivas e para a resolução de eventuais episódios de 

deslizamento de encostas atingindo pessoas e bens; 

 Após a conclusão da Obra, proceder à reposição de solos férteis e implantar 

áreas florestais / vegetais em todas as áreas descobertas, dando sustentabili-

dade ao solo contra processos erosivos, e favorecendo o restabelecimento da 

vida silvestre, com os cuidados correspondentes;  

 Os impactos ambientais da fase de Testes de Comissionamento se não são 

desprezíveis, são de difícil atenuação. O mais importante destes é a necessi-

dade de evitar a formação de lagoas desconectadas com o fluxo do rio no tre-

cho de vazão reduzida, onde peixes venham a ser retidos e morrer em cada 

episódio de cheia. 

 Os impactos da formação do reservatório serão mais percebidos nas gestões 

da relocação da fauna, aspecto tratado no Programa 3, que cuidará da Vida 

Silvestre .  

 

5.1.1.5. Responsável pela implantação 

O empreendedor, PESQUEIRO Energia S/A, através da empresa de Engenharia 

que vier a ser contratada para conduzir a Obra, construtoras terceirizadas e Consul-

toria Ambiental. 
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5.1.1.6. Sinergia com outros programas 

Este Subprograma tem sinergia com os Subprogramas de Saneamento do Canteiro 

de Obras, Supressão Florestal e Proteção à Vida Animal. 

 

5.1.1.7. Cronograma do subprograma 

Este Subprograma tem seu início e conclusão na fase de execução das Obras, logo 

antes da fase da Operação. 

 

5.1.1.8 Fonte dos recursos  

O custo deste Subprograma será onerado ao Empreendedor. 

 

5.1.1.9 Plano de monitoramento  

Por sua especialidade, este programa será executado e controlado pelo Engenheiro 

Residente da Obra acompanhado pela Área de Segurança do Trabalho e supervisi-

onado pela Consultoria Ambiental. Todos os projetos necessários para executar os 

trabalhos demandados por este Subprograma deverão ser feito com ART.  

 

 

5.1.2. SUBPROGRAMA DE SANEAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS 

5.1.2.1 Considerações  

Ainda que o rio apresente evidências de contaminação orgânica, deve-se evitar o 

agravamento do problema por lançamento de efluentes e outras perturbações sani-

tárias que possam ocorrer, afetando a qualidade das águas e da qualidade do meio 

na área e região do Canteiro de Obras. 

O impacto que este Subprograma tratará é: 

Impacto a tratar Fase 

2. Risco de contaminação hídrica por saneamento inadequado; Implantação / Operação 
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São situações causadas por: 

 Aquisição de produtos de uso industrial em frascos muito fraccionados, ou em 

embalagens que resultam em volumes de resíduos, muitas vezes não reciclá-

veis ou reutilizáveis; 

 Resíduos alimentares entregues aos empregados não inteiramente consumi-

dos e mal dispostos; 

 Inexistência de sistema de coleta de resíduos de forma seletiva;  

 Falta de providências para a destinação adequada dos resíduos, consideran-

do as possibilidades de reuso, reciclagem ou, por sua periculosidade, a dis-

posição final.  

 Disponibilização de águas sem adequado tratamento ou monitoramento da 

qualidade; 

 Ausência de instalações sanitárias em distâncias adequadas das frentes de 

obras; 

 Falta de tratamentos adequados dos efluentes sanitários, seja em sanitários 

de campanha ou permanentes;  

 

5.1.2.2. Justificativa 

Serviços de saneamento básico e associados são essenciais para a saúde dos tra-

balhadores e para a boa qualidade ambiental do recinto da Obra. Certamente não há 

necessidade de mais argumentos para justificar um adequado tratamento dos resí-

duos e efluentes, bem como de disponibilização de águas potáveis. 

 

5.1.2.3 Objetivos 

Promover o adequado saneamento do local das Obras incluindo suas estruturas de 

apoio, para a gestão dos resíduos e efluentes, e de águas potáveis. 
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5.1.2.4 Descrição das atividades 

Os serviços de saneamento básico englobarão as questões relativas a geração de 

resíduos sólidos(domésticos e industriais), efluentes líquidos (esgotos e lançamen-

tos de contaminantes), e disponibilidade de água potável. 

Os resíduos industriais da obra, tais como sacos de cimento, embalagens de produ-

tos diversos, aparas diversas, retalhos metálicos (ferros e aço de construção) e ou-

tros, deverão ser armazenados em locais determinados prevenindo riscos de conta-

minação. Os resíduos serão classificados e seus recipientes, proporcionais aos vo-

lumes. Serão identificados com as cores previstas na legislação. À medida que vie-

rem a ser gerados serão devidamente acumulados até serem enviados ao serviço 

público municipal de Sengés, mediante acertos prévios, e/ou para empresas que 

fazem seu reaproveitamento e/ou reciclagem. 

O trabalho se iniciará com a distribuição de recipientes coletores seletivos de resí-

duos (lixeiras), devidamente identificados, dispostos em locais e recintos onde são 

gerados. Para os resíduos gerais (recipientes identificados com a cor cinza, que se 

destina a resíduos gerais não recicláveis ou misturados, ou contaminados não pas-

síveis de separação), devem-se preferir locais de maior concentração de pessoas, 

como no refeitório e suas proximidades. Estes devem ser bem sinalizados com pla-

cas de advertência, indicando a obrigatoriedade de somente dispor os resíduos nes-

tes locais.  

Os resíduos sólidos recicláveis serão separados por suas categorias e cores corres-

pondentes, com vistas ao encaminhamento à reciclagem. Para metais os recipientes 

são identificados com cor amarela, plásticos, cor vermelha, vidro, cor verde, madeira 

cor preto, e azul para papeis e papelões.  

Os resíduos orgânicos resultantes do refeitório serão retornados à empresa que 

propiciou os alimentos, para processamento como adubo ou alimentação de animais 

domésticos. No Canteiro são armazenados em recipientes de cor marrom.  

Resíduos perigosos, como estopas com graxas e óleos, latas de tinta e solventes, 

frascos de produtos químicos, etc., devem ser armazenados em recipientes de cor 
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laranja. Estes devem ficar fechados e em áreas cobertas para prevenir eventuais 

contaminações do meio por vazamentos ou derramamentos acidentais.  

Os resíduos ambulatoriais devem ser acumulados em caixas específicas de perfuro-

cortantes, ou sacos de cor branca, devidamente sinalizados, a serem dispostos no 

ambulatório de campo. 

Os efluentes líquidos, como os de esgotos das instalações sanitárias e da cozinha 

(vale dizer refeitório, escritório, alojamento e residências), serão conduzidos para 

fossas sépticas e poço sumidouro, a serem implantados no Canteiro, adequadamen-

te distantes de cursos d’água. Terão que possuir capacidade de recepção diária da 

ordem de 0,85m3, calculado pelo número de trabalhadores durante 8 horas de jorna-

da diária. Quando o local vier a ser desativado ao final da Obra, a fossa será desin-

fetada com cal, e soterradas. Instalações sanitárias de campanha serão contratadas 

com empresa terceirizada, que se encarregará de sua manutenção periódica e dis-

posição dos efluentes.  

As águas potáveis serão obtidas de poço artesiano e bombeadas até um reservató-

rio de 10.000 L, onde será mantido permanentemente uma vela de cloro. O reserva-

tório será localizado em setor de maior altitude de onde, por gravidade, a água será 

distribuída aos pontos de consumo.  

As águas pluviais serão conduzidas para sistemas difusores superficiais, de maneira 

a não gerarem focos de erosão ou perturbação das águas do rio. Futuramente, nas 

áreas impermeabilizadas, estas serão conduzidas por dutos e canais superficiais a 

dispositivos de armazenamento temporário, para seu reuso em operações de limpe-

za dos pátios e jardinagem, com capacidade de armazenar até 5000 L. O excedente 

será extravasado por sistema de canal superficial até o rio, onde será lançado de 

forma a não causar focos de erosão.  

As primeiras atividades de implantação do Canteiro incluirão a disponibilização de 

água potável e destinação dos efluentes, localizando tais instalações de forma a se 

obter os melhores benefícios ambientais.  

Este Subprograma também verificará os índices de qualidade das águas - IQA, na 

fase das obras e o índice de qualidade das águas do reservatório – IQAR ao se ini-
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ciar a Operação. O IQA será avaliado em três pontos de coletas amostrais em cam-

panhas trimestrais: a montante, no corpo do futuro reservatório e a jusante deste. 

Serão medidos os seguintes parâmetros: Oxigênio Dissolvido, Temperatura da água 

e do ar, pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda Química de Oxigênio, 

Turbidez, Coliformes Totais e Termotolerantes, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Sóli-

dos Totais e Óleos e Graxas. 

Para o IQAR, cujas amostras serão coletadas trimestralmente no reservatório, quan-

do este se formar, se medirão os seguintes parâmetros: Oxigênio Dissolvido, Tem-

peratura da água e do ar, pH, Turbidez, Sólidos Totais, Nitrogênio Total, Fósforo To-

tal, Demanda Bioquímica Oxigênio, Demanda Química Oxigênio, Coliformes totais e 

termotolerantes, Óleos e graxas, Fitoplancton, Zooplancton, e Clorofila “a”. 

As águas potáveis serão analisadas com os parâmetros e a periodicidade estabele-

cida pela legislação do Ministério da Saúde (Portaria MS nº 2.914, de 12.12.2011).  

5.1.2.5. Responsável pela implantação 

O empreendedor, PESQUEIRO Energia S/A, através da empresa de Engenharia 

que estará conduzindo a Obra, das empresas terceirizadas compromissadas por 

Termo de Compromisso Ambiental – TCA, e da Consultoria Ambiental, que monito-

rará seu cumprimento e procederá a campanhas de coletas limnológicas. Os resí-

duos entregues ao serviço público e a terceiros para a reciclagem, serão registrados 

em formulários que permitam controlar sua destinação.  

5.1.2.6 Sinergia com outros programas 

Este Subprograma tem sinergia com os Subprogramas de Controle Ambiental e De-

sativação do Canteiro. 

5.1.2.7 Cronograma do subprograma 

A primeira parte de instalação será executada no início da implantação do Canteiro 

de Obras e a segunda será ativada com a Operação da PCH. 

5.1.2.8 Fonte dos recursos  

Os ônus respectivos a esta infraestrutura do Canteiro serão todos onerados ao Em-

preendedor. 
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5.1.2.9 Plano de monitoramento 

Para acompanhar este Subprograma, serão feitas vistorias periódicas, registradas e 

consolidadas nos relatórios ambientais semestrais e anuais. 

 

5.1.3. SUBPROGRAMA DE PREVENÇÃO DE IMPACTOS EXTERNOS 

O Subprograma visa a reconhecer e buscar medidas de acompanhamento, controle 

e atenuação de fatores externos que podem afetar os esforços da PCH em sua área 

de entorno, incluindo atenções socioambientais.  

São próprios deste Subprograma, ainda que não exclusivamente, efeitos ambientais 

que têm origem externa com possibilidades de repercutir na PCH MACACOS, tais 

como:  

Impactos a tratar Fase 

14. Risco de atropelamento da vida silvestre nos acessos e estradas internas. Implantação / Operação 

27. Assoreamento do Reservatório, por partículas vindas da bacia de captação. Operação 

 

5.1.3.1. Considerações 

O aproveitamento hidrelétrico da PCH MACACOS não está alienado do seu contexto 

regional, portanto exerce, sofre influências da economia, usos do solo, direitos pre-

cedentes, e até costumes sociais das comunidades de seu entorno.  

Assim cumpre reconhecer quais são os fatores capazes de gerar pressões ambien-

tais e sociais sobre o empreendimento, bem como dos fatores deste sobre a região, 

buscando harmonizar os interesses e expectativas da população e da econômica 

regional, vale dizer, buscando a sustentabilidade do projeto na área em que se en-

contra. 

 

 

5.1.3.2. Justificativa 
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O desconhecimento ou a negligência com situações negativas potencialmente influ-

entes do entorno do empreendimento pode potencializar problemas, cujo tratamento 

precoce poderia não somente evitá-los, como transformá-los em vetores positivos de 

relacionamentos, com resultados favoráveis a ambos os lados. 

5.1.3.3. Objetivo 

Identificar situações capazes de gerar pressões ambientais e sociais sobre o empre-

endimento, bem como fatores deste sobre a região, com vistas ao equacionamento 

precoce e busca de soluções proativas de resolução de conflitos potenciais. 

5.1.3.4. Descrição das atividades 

As fontes de conflitos potenciais são difusas podem estar distantes da área de in-

fluência do Projeto, caso da poluição do rio, ou de mau uso dos solos produzindo 

sedimentos de focos graves de erosão. Outros casos são pontuais e deve-se tratar 

nos foros adequados para não se constituir violação de direitos. Tomando-se como 

casos as situações de impactos potenciais citados nos estudos ambientais, as ativi-

dades poderiam ser: 

 Identificação dos usos dos solos a montante do projeto, em ambos os rios, 

verificando com as instituições oficiais as melhores formas de tratamento dos 

focos de erosão, ou lançamentos de matéria orgânica ou química, que gerem 

eutrofização das águas. 

 Manter diálogo aberto com instituições públicas que regem os usos das áreas 

no entorno do empreendimento, caso da área de Unidades de Conservação 

do Instituto Ambiental do Paraná, com vistas a trocas de informações e servi-

ços, propiciando ganhos ambientais mútuos. 

 Manter relações interinstitucionais com o Estado e Município, para atendimen-

tos de questões relativas à Segurança Pública, Sinalização Rodoviária, Aten-

dimento de Saúde em eventuais emergências, e Veterinário em casos envol-

vendo animais silvestres, Recepção e destinação de Resíduos, Trocas de ma-

teriais de interesse mútuo, como rochas das escavações e argila para estrutu-

ras da Obra, etc.. 
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5.1.3.5. Responsável pela implantação 

O empreendedor, na essência por sua Gerencia na Obra e Diretoria, com apoio jurí-

dico e ambiental, quando necessário. 

5.1.3.6 Sinergia com outros programas 

Este Subprograma tem sinergia com todos os demais Programas 

5.1.3.7. Cronograma do subprograma 

Os trabalhos de construção dos relacionamentos já começou, desde as primeiras 

conversas com ao proprietários em cujas terras o projeto está sendo erigido. Conti-

nuará ao longo da Obra e depois, na fase Operacional.  

5.1.3.8. Fonte dos recursos  

Os custos deste Subprograma serão onerados ao Empreendedor. Acredita-se, po-

rém que serão de pequena monta, se bem conduzidos, ou muito elevados, se negli-

genciados. 

5.1.3.9. Plano de monitoramento 

Não hás índices ou indicadores disponíveis para se avaliar bons relacionamentos. 

Porém se estes não existirem, os problemas decorrentes indicarão o insucesso da 

implantação deste subprograma.  

 

5.2. PROGRAMA DE VIDA SILVESTRE (FAUNA E FLORA) 

Este Programa trata da preparação da área do reservatório considerando a vegeta-

ção e a vida dos seres selvagens e aquáticos ocorrentes nessa área de influência.  

Neste Programa serão tratados os seguintes aspectos ambientais: 

3. Redução da vazão do rio entre a barragem e o canal de restituição.  

6. Preparação dos locais do acampamento e estruturas de apoio  

9. Supressão florestal/florística da área da Obra e Reservatório  

11. Afastamento temporário da fauna terrestre da área do Projeto 

12. Cuidados nas áreas da Obra para a vida silvestre. 

15. Deslocamento dos peixes do local da obra para áreas sem alterações. 

28. Substituição de 13 ha de vegetação ribeirinha por área alagada 
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29. Recuperação de 27,5 ha de áreas de pasto na APP pelo bioma do Cerrado. 

30. Proteção da área recuperada do Cerrado na APP 

31. Redução de terras ribeirinhas ocupadas por flora e fauna terrestre  

32. Proteção da área da APP, favorecendo a vida silvestre. 

33. Ampliação em 13 ha do reservatório para a fauna aquática 

 

Para atender estes impactos este RDPA ordenou quatro Subprogramas: 

5.2.1. Supressão Florestal 

5.2.2. Recuperação Ciliar 

5.2.3. Fauna Terrestre  

5.2.4. Fauna Aquática 

 

Na execução destes, serão desencadeadas diversas iniciativas, descritas em cada 

Subprograma. 

5.2.1. SUBPROGRAMA SUPRESSÃO FLORESTAL 

5.2.1.1. Considerações  

 

O impacto que este Subprograma tratará é: 

Impactos a tratar Fase 

3. Redução da vazão do rio entre a barragem e o canal de restituição. Implantação / Operação 

6. Preparação dos locais do acampamento e estruturas de apoio Implantação  

9. Supressão florestal/florística da área da Obra e Reservatório Implantação  

 

5.2.1.2. Justificativa 

5.2.1.3. Objetivo 

5.2.1.4. Descrição das atividades 

5.2.1.5. Responsável pela implantação 

O Empreendedor, PESQUEIRO Energia S/A., através de Consultoria Ambiental e 

seus especialistas. 
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5.2.1.6. Sinergia com outros programas 

5.2.1.7. Cronograma do subprograma 

5.2.1.8. Fonte dos recursos  

O custo deste Subprograma será onerado ao Empreendedor. 

 

5.2.1.9. Plano de monitoramento  

5.2.2. SUBPROGRAMA RECUPERAÇÃO CILIAR  

5.2.2.1. Considerações  

O impacto que este Subprograma tratará é: 

Impactos a tratar Fase 

29. Recuperação de 27,5 ha de áreas de pasto na APP pelo bioma do Cerrado. Implantação / Operação 

 

5.2.2.2. Justificativa 

5.2.2.3. Objetivo 

5.2.2.4. Descrição das atividades 

5.2.2.5. Responsável pela implantação 

O Empreendedor, PESQUEIRO Energia S/A., através de Consultoria Ambiental e 

seus especialistas. 

 

5.2.2.6. Sinergia com outros programas 

5.2.2.7. Cronograma do subprograma 

5.2.2.8. Fonte dos recursos  

O custo deste Subprograma será onerado ao Empreendedor. 

5.2.2.9. Plano de monitoramento 
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5.2.3. SUBPROGRAMA FAUNA TERRESTRE  

5.2.3.1 Considerações  

A PCH MACACOS inundará as margens do rio JAGUARIAÍVA, onde se encontram 

terrenos alagadiços e lajeados. Ao realizar os trabalhos de preparação da área pela 

supressão florestal os animais silvestres que porventura ali habitam serão natural-

mente afastados, com pequena exceção dos répteis e anfíbios. Estes, porém ocu-

pam setores de várzeas e lajeados, onde os trabalhos de supressão serão mínimos. 

Para os demais grupos faunísticos a franja florestal da APP a ser implantada, atual-

mente inferior ao que determina a legislação, certamente será útil para receber o 

pequeno contingente de animais que eventualmente venham a ser resgatados.  

 

 

 

O impacto que este Subprograma tratará é: 

Impactos a tratar Fase 

11. Afastamento temporário da fauna terrestre da área do Projeto; Operação 

12. Cuidados nas áreas da Obra para a vida silvestre. Implantação 

28. Substituição de 13 ha de vegetação ribeirinha por área alagada; Implantação / Operação 

30. Proteção da área recuperada do Cerrado na APP; Implantação / Operação 

31. Redução de terras ribeirinhas ocupadas por flora e fauna terrestre; Implantação / Operação 

32. Proteção da área da APP, favorecendo a vida silvestre; Operação 

 

5.2.3.2. Justificativa 

A transformação de áreas secas em reservatório permanente onde vive parca popu-

lação de animais silvestres impõe, por força legal (Instrução Normativa IBAMA n° 

146 de 10.01.07) e também por valores de sustentabilidade da PCH Macacos, que 

se proceda à preparação da área para a inundação, de cuja atividade faz parte o 

resgate de animais ainda eventualmente ali localizados à época da formação do re-

servatório.  
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5.2.3.3 Objetivo 

Identificação, salvamento e acompanhamento da reocupação da fauna terrestre afe-

tada na área diretamente afetada pelo empreendimento. 

 

5.2.3.4 Descrição das atividades 

A execução dos trabalhos será orientada pela Licença a ser concedida pelo IAP para 

capturas nas áreas a serem afetadas, seguidas de soltura, de espécimes da herpe-

tofauna, avifauna e mastofauna para áreas seguras da APP. Inclui-se também, como 

antes citado, o resgate de enxames de meliponídeos, que serão transpostos para 

áreas seguras da futura APP previamente ao inicio das supressões.   

Concluídas essas operações serão expedidos relatórios comprovando os resultados 

dos trabalhos realizados para o salvamento e proteção da fauna silvestre.  

A execução deste Subprograma constará das seguintes atividades:  

 Obtenção da competente Autorização Ambiental para o monitoramento e res-

gate da fauna, com renovações de forma a perdurar por todo o tempo deste 

RDPA; 

 Campanhas trimestrais de monitoramento da vida silvestre terrestre, em todo 

o período antecedente à formação do reservatório e semestrais nos cinco 

primeiros anos da formação do reservatório, com metodologia técnico-

científica acatada pelo setor correspondente do IAP.  

 Vistorias prévias da área de supressão florestal para localização de animais 

com dificuldades de deslocamento, e colônias de meliponídeos, que serão 

transferidos antes do início da supressão; 

 Definição e se necessário, preparação das áreas que receberão os animais 

resgatados, com cercas e sinalização adequada; 

 Execução do resgate e transferência da fauna; 

 Monitoramento da acomodação da fauna aos novos ambientes. 
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 Manter rígida proibição de perseguição, captura e caça dos animais silvestres 

residentes na área do Empreendimento, especialmente por trabalhadores no 

período de vínculo com a Obra.  

 

5.2.3.5. Responsável pela implantação 

O Empreendedor, PESQUEIRO Energia S/A., através de empresas terceirizadas, 

com acompanhamento de Consultoria Ambiental e seus especialistas. 

 

5.2.3.6 Sinergia com outros programas 

Este Subprograma tem sinergias com os Subprogramas de Supressão Florestal, Re-

cuperação Ciliar e Comportamentos Socioambientais. 

 

5.2.3.7 Cronograma do subprograma 

Sua execução terá início dois anos antes da formação o reservatório (LP e LI), es-

tendendo-se por cinco anos após a formação deste. 

 

5.2.3.8 Fonte dos recursos  

O custo deste Subprograma será onerado ao Empreendedor. 

 

5.2.3.9 Plano de monitoramento 

As campanhas de monitoramento da fauna terrestre e aquática verificarão, com a 

metodologia científica correspondente, a situação anterior à Obra, durante esta e 

após esta, na fase operacional da PCH. A Consultoria Ambiental verificará o cum-

primento das condições definidas nas Autorizações Ambientais e elaborará relatórios 

específicos de cada projeto, e/ou período de atividades. 
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5.2.4. SUBPROGRAMA FAUNA AQUÁTICA  

5.2.4.1 Considerações  

AO inundar maior espaço ao longo do rio Jaguariaíva, a PCH ampliará o espaço pa-

ra o desenvolvimento de peixes, especialmente onde se encontram, agora, terrenos 

alagadiços e lajeados. Por outro lado, espécies que apreciam trechos de águas lóti-

cas encontrarão conexões bióticas no trecho do lago e a montante, no rio Jaguariaí-

va.   

Relativamente à fauna aquática de jusante da PCH, a escada de peixes prevista, por 

onde escoará parte da vazão ecológica do reservatório, será útil para facilitar sua 

transposição sobre o barramento. Não se prevê atividades inserção de novos con-

tingentes pesqueiros no reservatório, ainda considerando que estes rios sejam rela-

tivamente pobres em espécies e densidade piscícola. 

 

 

O impacto que este Subprograma tratará é: 

Impactos a tratar Fase 

15. Deslocamento dos peixes do local da obra para áreas sem alterações; Implantação / Operação 

33. Criação de reservatório de 13 ha útil para a fauna aquática; Implantação / Operação 

 

5.2.4.2. Justificativa 

A transformação de trecho de rio em reservatório ocasiona efeitos ambientais na 

mudança do regime lótico para lêntico, certamente afetando as condições dos lares 

de reprodução e crescimento das espécies autóctones ocorrentes. Concomitante à 

identificação dos fenômenos de adaptação, impõe-se a necessidade de esforços 

para proteção permanente da população nativa dos peixes deste ecossistema aquá-

tico. 

 



 

 
 

Relatório Detalhado de Programas Ambientais - RDPA  PCH MACACOS 

 

36 5. DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

5.2.4.3 Objetivo 

Identificação, salvamento e acompanhamento da reocupação da fauna aquática na 

área diretamente afetada pelo empreendimento. 

 

5.2.4.4 Descrição das atividades 

No corpo da Autorização Ambiental para Monitoramento da Fauna, concedida pelo 

IAP para pesquisas nas áreas do empreendimento, constam as ações previstas des-

tinadas à proteção da fauna aquática na área do Projeto. 

A execução deste Subprograma será composta das seguintes atividades:  

 Manter e renovar a Autorização Ambiental para o monitoramento e resgate de 

peixes (associado ao da fauna terrestre), de forma a se estender por todo o 

tempo deste RDPA; 

 Campanhas trimestrais de monitoramento da vida aquática, em todo o perío-

do antecedente e nos primeiros anos da formação do reservatório, com meto-

dologia técnico-científica acatada pelo setor correspondente do IAP.  

 Monitoramento da acomodação da fauna aquática aos novos ambientes. 

 Manter a rígida proibição de pesca e captura de peixes na área do Empreen-

dimento, especialmente por trabalhadores no período de vínculo com a Obra.  

 Na fase de testes de comissionamento, quando o trecho do rio Jaguariaíva 

entre o barramento e a casa de força estiver com redução de sua vazão, des-

viada para o canal adutor e casa de força, serão feitas observações no leito 

do rio, buscando setores de águas estagnadas, visando a abrir pequenos ca-

nais de ligação destes com o curso de maior vazão. 

 Ao se formar o trecho de vazão reduzida equipes de ictiofauna farão o resga-

te de peixes eventualmente retidos em locas e lagoas temporárias formadas 

no lajeado do fundo do rio. Estas lagoas, como se comentou acima, deverão 

ser derrocadas para evitar a formação de ambientas isolados, onde os peixes 

poderiam ficar retidos ao se baixarem as águas  
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Pesquisas posteriores, de monitoramento, ao longo de cinco anos da fase de Ope-

ração, verificarão a evolução do repovoamento dos peixes na área do reservatório,  

e a situação da vida aquática no trecho de vazão reduzida.  

 

5.2.4.5. Responsável pela implantação 

O Empreendedor, PESQUEIRO Energia S/A., através de Consultoria Ambiental e 

seus especialistas. 

 

5.2.4.6 Sinergia com outros programas 

Este Subprograma tem sinergias com a Recuperação Ciliar e Comportamentos So-

cioambientais. 

 

5.2.4.7 Cronograma do subprograma 

Sua execução terá início seis meses antes da formação o reservatório, estendendo-

se por cinco anos após a formação deste. 

 

5.2.4.8 Fonte dos recursos  

O custo deste Subprograma será onerado ao Empreendedor. 

 

5.2.4.9 Plano de monitoramento 

As campanhas de monitoramento da fauna terrestre e aquática verificarão, com a 

metodologia científica correspondente, a situação anterior à Obra, durante esta e 

após esta, na fase operacional da PCH. A Consultoria Ambiental verificará o cum-

primento das condições definidas nas Autorizações Ambientais e elaborará relatórios 

específicos de cada projeto, e/ou período de atividades. 
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5.3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FISCALIZAÇÃO 

Este programa tata da educação ambiental dos funcionários, e da fiscalização das 

atividades exercidas no locas. 

Neste Programa serão tratados os seguintes aspectos ambientais: 

13. Risco de caça ou domesticação da fauna pelos colaboradores da Obra 

16. Aumento da pressão de pesca e pesca predatória pelos colaboradores 

21. Risco de destruição de sítios arqueológicos na ADA 

23. Riscos de ocorrência de acidentes de trabalho na Obra 

38. Riscos de atividades que comprometam as águas represadas 

 

Este programa é composto por dois subprogramas: 

5.3.1. Comportamento socioambiental na obra. 

5.3.2. Atenções arqueológicas complementares. 

 

5.3.1. SUBPROGRAMA COMPORTAMENTOS SOCIOAMBIENTAIS NA 

OBRA 

5.3.1.1 Considerações  

A concentração de trabalhadores pode levar ao surgimento de situações ambientais 

negativas, por comportamentos próprios ou adquiridos de companheiros de trabalho. 

Dentre estes se podem citar, como casos ambientais, caça, pesca, e atividades con-

trárias à qualidade das águas, costumes de higiene pessoal, destinação seletiva dos 

resíduos, etc.. 

Este Programa se destina a prevenir, as situações nocivas comuns na obra, com 

efeitos negativos ao meio ambiente, às relações entre os empregados e destes com  

as comunidades próximas. As relações entre os trabalhadores e o Empreendedor 

têm gestão própria, não considerada neste RDPA. 
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Impactos a tratar Fase 

13. Risco de caça ou domesticação da fauna pelos colaboradores da Obra Implantação / Operação 

16. Aumento da pressão de pesca e pesca predatória pelos colaboradores Implantação / Operação 

23. Riscos de ocorrência de acidentes de trabalho na Obra Implantação 

38. Riscos de atividades que comprometam as águas represadas Implantação / Operação 

 

5.3.1.2. Justificativa 

A possibilidade de ocorrência de eventos julgados como ambientalmente inaceitá-

veis, necessariamente estranhos à Obra, podem gerar problemas do empreendi-

mento frente à legislação ambiental. Estes devem ser evitados com medidas preven-

tivas de orientação, acompanhamento e fiscalização. Os eventos detectados, deve-

rão ser corrigidos.  

 

5.3.1.3 Objetivo 

Os objetivos deste subprograma preveem estabelecer normas de comportamento 

ambientalmente aceitável na Obra.  

 

5.3.1.4 Descrição das atividades 

As atividades propostas neste Subprograma são orientações e controle de ações, 

diretamente pelos trabalhadores, ou por meio dos contratos terceirizados, como:  

 

5.3.1.5. Responsável pela implantação 

As atividades de educação ambiental possuem técnicas e métodos de ensino que 

consideram o nível de compreensão dos alcançados pelo programa, objetivando mo-

tivar mudanças de comportamento, não somente pelo risco das penas pelas infra-

ções, mas também pela formação de boa consciência ambiental. Recomenda-se sua 

execução pela Consultoria Ambiental e seus especialistas. 
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Assim, não basta investir alguns minutos em uma explanação, mas dar continuidade 

do programa no acompanhamento dos resultados, o que deve ser atribuído ao pes-

soal da Segurança do Trabalho o repassar orientações complementares, observar 

as atividades, registrar ocorrências ambientalmente inaceitáveis, e encaminhar ao 

RH para as providências, os casos inaceitáveis de atitudes negativas. 

 

5.3.1.6. Sinergia com outros programas 

Este Subprograma vincula-se ao Subprograma de Controle de Riscos de Acidentes 

Ambientais e Saneamento Ambiental do canteiro de Obras. 

 

5.3.1.7. Cronograma do subprograma 

Seu início se dará desde as primeiras atividades das Obras e terá caráter permanen-

te na Operação do empreendimento, aplicando treinamentos técnicos e verificando 

seu cumprimento, aos que estarão atuando na Usina. 

 

5.3.1.8. Fonte dos recursos  

Estes custos serão onerados ao Empreendedor. 

 

5.3.1.9. Plano de monitoramento  

Vistorias periódicas realizadas na fase da Obra e Operação, com expedição de rela-

tório interno sobre eventos ou indícios de irregularidades. 

 

5.3.2. PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS COMPLEMENTARES 

5.3.2.1 Considerações  

A legislação referente às pesquisas complementares aos estudos de impactos am-

bientais determina a realização de estudos arqueológicos em três etapas de um pro-

jeto de hidrelétrica. A PCH MACACOS já executou levantamentos em campo, que 

consistiram na constatação de evidências arqueológicas. Estas foram comunicadas 
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ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que autorizou as 

prospecções interventivas, a serem realizadas na fase final da Licença Prévia e du-

rante o período da Licença de Instalação, antes que os locais assinalados sejam afe-

tados pela Obra.  

Impactos a tratar Fase 

21. Risco de destruição de sítios arqueológicos na ADA; Implantação / Operação 

 

5.3.2.2. Justificativa 

É determinação legal as pesquisas prospectivas e interventivas para o resgate de 

vestígios arqueológicos em obras tais como a objeto deste RDPA.  

 

5.3.2.3 Objetivo 

Realização de estudos, investigações, salvamento e análises dos vestígios arqueo-

lógicos nas áreas afetadas pelo empreendimento. 

 

5.3.2.4 Descrição das atividades 

Execução de ações arqueológicas prospectivas complementares ao Plano de Traba-

lho aprovado pelo IPHAN nos termos da Portaria IPHAN nº 230/02, cuja execução  

interventivas e de educação patrimonial foi autorizada pela Portaria 56, de 

29.09.2017, referida ao Processo nº 01508.000204/2017-59.  

5.3.2.5. Responsável pela implantação 

O Empreendedor, PESQUEIRO Energia S/A,, através de especialistas da Arqueolo-

gia. 

5.3.2.6. Sinergia com outros programas 

Este Subprograma não tem sinergia com outros Subprogramas, ainda que esteja 

condicionada à realização antes do  inicio das Obras. 
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5.3.2.7. Cronograma do subprograma 

O Subprograma concluirá os trabalhos especializados já realizados, acompanhados 

pelo IPHAN através de relatórios do Arqueólogo. 

 

5.3.2.8. Fonte dos recursos  

O custo deste Subprograma é onerado ao Empreendedor. 

 

5.3.2.9. Plano de monitoramento  

O Arqueólogo deverá emitir seu Relatório de atendimento, a aprovação do IPHAN 

 

5.4. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO 

 

O objetivo geral deste Programa é essencialmente social: “Potencializar as condi-

ções de ganhos sociais e ambientais à região” 

Os impactos que este Programa deverão considerar são os seguintes:  

17. Geração de 90 empregos diretos e indiretos no tempo da Obra; 

18.  Oportunidades de trabalho no comércio e serviços, para demanda por bens; 

19. Melhoria dos padrões de vida pelo incremento financeiro dos empregados; 

20. Aumento de arrecadação tributária fiscal municipal (ISS, ICMS, COFINS);  

34. Produção de energia elétrica para o desenvolvimento nacional; 

35. Melhorias na infraestrutura regional: estradas e comunicações; 

36. Melhorias na economia regional decorrente de novos serviços e empregos;  

37. Surgimento de novas possibilidades sociais e de desenvolvimento regional; 

 

Estes possíveis impactos foram agrupados e tratados em dois subprogramas: 

5.4.1. Oportunidades de Trabalho 

5.4.2. Infraestrutura Regional 
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5.4.3. Conclusão da obra  

 

5.4.1. SUBPROGRAMA OPORTUNIDADES DE TRABALHO 

5.4.1.1. Considerações  

A PCH MACACOS necessitará de mão-de-obra de variadas categorias e especiali-

dades, como: operadores de máquinas, motoristas de caminhões e ônibus de trans-

porte; carpinteiros; pedreiros auxiliares e serventes; mestre de obra encarregado; 

armadores; técnico em desmonte de rocha; cozinheiras; soldador; montador mecâ-

nico; entre outros, que serão incialmente procurados na cidade de Tibagi e em co-

munidades próximas ao Projeto.  

A preferência por pessoas desta cidade já foi comentada no capitulo 2 deste RDPA, 

quando se comentou sobre a destinação das pessoas pós-obra. Apesar daquele 

comentário, muitas empresas, as de maior especialização, trazem pessoal de seu 

quadro próprio, cujo contingente passa a ser cliente de instalações hospedeiras da 

cidade do projeto. Também é comum que parte do contingente venha de outros pro-

jetos, em estágio de fim de obras. 

Em situação de economia normal, é comum não se encontrar muitos trabalhadores 

disponíveis, mesmo sem especialidades ou experiências. Assim, deve se prever ne-

cessidades de treinamento para alguns setores, caso de alguns trabalhos na área 

ambiental. Não havendo nestas a mão-de-obra em quantidade e qualidade necessá-

rias, as buscas se estenderão a outras regiões,  

Tais treinamentos e práticas certamente melhorarão as condições de vida dos traba-

lhadores convidados da região de Tibagi, pela abertura de outras oportunidades pro-

fissionais, com ganhos para o padrão de vida dos trabalhadores e de suas famílias. 

O comércio da cidade sentirá aumento em seu movimento, relacionado ao provimen-

to de materiais, ferramentas e produtos requeridos pela Obra e empresas terceiriza-

das. Com estes, haverá que se atender demandas por produtos alimentares para 

cozinha industrial – da Obra ou contratada por esta, uma possibilidade real à vista 

da proximidade da Obra à sede municipal. 
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Some-se a estes outros serviços, na forma de hospedagem, alimentação a profissi-

onais e técnicos contratados pela Empresa para a prestação de serviços especiali-

zados, caso dos de meio ambiente.  

Os serviços que serão prestados terão taxas e impostos municipais, com volume 

significativo em escala municipal, quando o município melhorará seus meios para 

promover medidas de desenvolvimento, beneficiando a população. Posteriormente, 

ao se iniciar a geração, haverá ainda outros impostos municipais. 

 

O impacto que este Subprograma tratará é: 

Impactos a tratar Fase 

17. Geração de 90 empregos diretos e indiretos no tempo da Obra; Implantação 

18.  Oportunidades de trabalho no comércio e serviços, para demanda por bens; Implantação / Operação 

19. Melhoria dos padrões de vida pelo incremento financeiro dos empregados; Implantação / Operação 

37. Surgimento de novas possibilidades sociais e de desenvolvimento regional; Implantação / Operação 

 

5.4.1.2. Justificativa 

O empreendimento trará com a Obra um benefício significativo à região. A política 

institucional de buscar o suprimento da maioria das vagas de empregos temporários 

nas fases de Obras, nas sedes municipais e comunidades próximas, promover trei-

namento para a especialização dos trabalhadores, proporciona ganhos importantes 

para as comunidades e famílias. Além destes a empreendedora criará oportunidades 

econômicas à região se o mercado local tiver condições de suprir, com qualidade, 

preço e rapidez às necessidades da Obra.   

 

5.4.1.3 Objetivo 

Potencializar as oportunidades econômicas propiciadas pela Obra e depois, pela 

Operação da PCH MACACOS à sua área de influência. 
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5.4.1.4. Descrição das atividades 

Normalmente as oportunidades de emprego e fornecimento de serviços e materiais 

atrai um numero variado (dependendo dos humores da economia) de interessados, 

que serão considerados quanto ao seu potencial de atendimento. Há assim uma ex-

pectativa de procura de oportunidades comerciais e de trabalho, sem que se neces-

site promover movimentos especiais de atração.  

Ainda assim, com vista a aprimorar a seleção dos fornecedores e pessoal, deve-se:  

 Divulgar as oportunidades de trabalho na região que abriga o Projeto, especi-

ficando as oportunidades e qualificações desejadas, visando à contratação de 

pessoal e fornecedores para as necessidades da Obra; 

 Prever treinamento e capacitação profissional do contingente não especiali-

zado às frentes de trabalho;  

 Verificar a conveniência de estabelecer convênios ou acordos com estabele-

cimentos comerciais para favorecer descontos e ofertas especiais de produtos 

para os trabalhadores do Projeto, favorecidos por uma demanda incrementa-

da de clientes; 

 Ao se iniciar o período operacional, proceder ao pagamento dos tributos mu-

nicipais correspondentes. Estes recursos não podem ser destinados a deter-

minados programas, mas comporão o quadro de receitas municipais; 

 Através de mecanismos educativos deve-se induzir na mão-de-obra contrata-

da comportamentos ambientalmente sadios, de higiene, saúde, alimentação e 

atitudes sociais, além dos princípios básicos da sustentabilidade, na forma de 

inclusive, prevenir o consumismo, o desperdício, o aproveitamento de resí-

duos, favorecendo a poupança; 

 Utilizar o site de empresa para, além de outras comunicações de interesse 

geral e da Empresa, divulgar mensagens de cunho social e ambiental, de Se-

gurança do trabalho e informar o avanço da Obra e seus serviços socioambi-

entais.  
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5.4.1.5. Responsável pela implantação 

O empreendedor, PESQUEIRO Energia S/A. diretamente e através de empresas 

terceirizadas. 

 

5.4.1.6 Sinergia com outros programas 

Este Subprograma tem sinergia com os Subprogramas de Comportamentos Socio-

ambientais na Obra e Controle Ambiental da Obra. 

5.4.1.7. Cronograma do subprograma 

Este Subprograma será executado na fase das Obras e da Operação. 

 

5.4.1.8. Fonte dos recursos  

O custo deste Subprograma será onerado ao Empreendedor. 

 

5.4.1.9. Plano de monitoramento  

Várias facetas deste Subprograma serão executadas pela própria gerencia da Obra 

e setores a ela vinculados, por exemplo, a gestão dos contratos e contratação da 

mão-de-obra para as várias frentes e atividades. Isso será controlado por mecanis-

mos próprios daquela instância. Considerando a pluralidade das atividades, disporá 

de outros dispositivos de controle, por exemplo, o de aplicações e dispêndios finan-

ceiros, que permite avaliar o bom curso dos trabalhos. Para as questões ambientais 

a Consultoria Ambiental contratada procederá as verificações com formulários pró-

prios de desempenho, cujos resultados, somados aos da área de Segurança do 

Trabalho, setor de recursos humanos e serviço social serão registrados em um Rela-

tório de Integração Social, onde se identificará o numero de empresas terceirizadas, 

sua procedência, o numero de pessoas envolvidos direta e indiretamente, etc.  
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5.4.2.  SUBPROGRAMA INFRAESTRUTURA REGIONAL 

5.4.2.1 Considerações  

Durante o período da Obra é normal haver maior demanda nas comunicações, pelo 

o aumento na circulação de veículos, usos de telefonia e variadas formas de correio 

eletrônico, aportes de energia e de serviços de saneamento básico. Este programa 

abordará aspectos ambientais deste aporte de infraestrutura regional. 

O suprimento energético dependerá da capacidade da rede existente, e os dispositi-

vos de saneamento básico: coleta de resíduos, esgotos e disponibilidade de água 

potável deverão ser providos somando esforços com os serviços públicos da área do 

Empreendimento. 

O impacto que este Subprograma tratará é: 

Impactos a tratar Fase 

20. Aumento de arrecadação tributária fiscal municipal (ISS, ICMS, COFINS); Implantação / Operação 

34. Produção de energia elétrica para o desenvolvimento nacional. Implantação / Operação 

35. Melhorias na infraestrutura regional: estradas e comunicações; Implantação / Operação 

36. Melhorias na economia regional decorrente de novos serviços e empregos;  Implantação / Operação 

 

5.4.2.2. Justificativa 

O planejamento e execução das melhorias da infraestrutura local são necessários 

para prevenir problemas ao próprio curso da Obra, mas resultarão em melhorias pa-

ra a cidade de Tibagi, sua região e seus moradores e visitantes. 

 

5.4.2.3. Objetivo 

Programar e realizar melhorias nas estradas, nos meios de comunicação, na dispo-

nibilidade energética e no atendimento de serviços externos de saneamento. 
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5.4.2.4. Descrição das atividades 

 Avaliar a situação atual da infraestrutura e fazer o planejamento das ações 

complementares visando às melhorias ou novos acessos, bem como dos 

meios de comunicação; 

 Executar, em consonância com a Prefeitura e o DER, os serviços necessá-

rios, observando as necessidades na escala do empreendimento.  

 Verificar interesses municipais, como moeda de troca, de aproveitar o material 

geológico, rochas, dos derrocamentos e cortes do terreno para as edificações 

da PCH.  

 Verificar instituições filantrópicas da região interessadas em receber material 

lenhoso e madeireiro não utilizado pela Obra, ou sem interesse pelos proprie-

tários associados ao Empreendimento.  

 

5.4.2.5. Responsável pela implantação 

O empreendedor, através de empresas terceirizadas e parcerias com o Município. 

 

5.4.2.6. Sinergia com outros programas 

Este Subprograma tem sinergia com os Subprogramas de Oportunidades de Traba-

lho, Saneamento Ambiental da Obra e Gestão Ambiental da Obra 

 

5.4.2.7 Cronograma do subprograma 

Este Subprograma será executado na fase das Obras. 

 

5.4.2.8 Fonte dos recursos  

O custo deste Subprograma será onerado ao Empreendedor, em coparticipação 

com o Serviço Publico. 
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5.4.2.9 Plano de monitoramento 

A execução do planejamento será conduzida pela gerência da Obra, e verificado 

pela administração do Projeto. As questões ambientais dessas providências serão 

acompanhadas pela Consultoria Ambiental. 

 

 

5.4.3. CONCLUSÃO DA OBRA 

5.4.3.1. Considerações  

Este programa trata das questões socioambientais relativas ao encerramento da fa-

se de implantação, ou conclusão da Obra, alcançando a formação do reservatório e 

os testes de comissionamento, logo antes da fase Operacional. Questões vinculadas 

à indenização, aquisição e disponibilização das terras necessárias ao empreendi-

mento são tratadas pelo Empreendedor junto aos proprietários e não é objeto deste 

RDPA por não se constituir um aspecto socioambiental, mas de ordem político-

econômica. 

Assim, com este título são tratadas as seguintes questões: 

Impactos a tratar Fase 

Desmobilização de mão-de-obra contratada ao final da fase das obras Implantação  

 
 

Ao se concluir a Obra haverá a progressiva redução do contingente de trabalhadores 

até a total desmobilização da mão de obra. Esta situação já causou problemas soci-

ais de certa gravidade em outros empreendimentos, levando uma parte desse con-

tingente a incrementar favelas urbanas e rurais no município do empreendimento e 

próximos.  

 

5.4.3.2Justificativa 

Ao se concluir a Obra ocorre a dispensa de todos os trabalhadores que atuaram nas 

várias frentes do Projeto, momento de certa tensão social, que no entanto deve ser 
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preparada antecipadamente, atenuando as expectativas e permitindo que o pessoal 

retorne ou assuma novas atividades econômicas. 

Esses fatos certamente evidenciam as justificativas deste Subprograma.  

5.4.3.3 Objetivos gerais 

Amenizar possíveis crises sociais geradas nos trabalhadores e suas famílias, contra-

tados temporariamente. 

5.4.3.4 Descrição das atividades 

A prevenção a estes impactos sociais começa com a contratação de mão-de-obra 

pReferêncialmente das comunidades vizinhas, tanto porque reduzirá custos com 

acampamentos, ainda que onerem os deslocamentos diários do pessoal e princi-

palmente prevenir possíveis crises sociais que ocorreriam se as famílias dispensa-

das sofrerem delongas para se estabelecerem novamente. Os curtos prazos de al-

gumas obras poderão aproveitar a mão de obra disponível nas entressafras agríco-

las regionais.  

Somente um contingente mínimo de pessoal, de média especialização (caso dos 

técnicos operadores) e de menor especialização (caso do pessoal de limpeza e ma-

nutenção), terá oportunidade de continuar trabalhando na fase da Operação, ques-

tão que a Empresa tratará oportunamente.  

5.4.3.5. Responsável pela implantação 

O empreendedor, PESQUEIRO Energia S/A., através da engenharia e RH. 

5.4.3.6. Sinergia com outros programas 

Este Subprograma tem sinergia com o de Atração da Mão de Obra 

5.4.3.7. Cronograma do subprograma 

Este Subprograma tem seu início e conclusão ao final do período das Obras. Certa-

mente o contingente e as especialidades dos trabalhadores assumem progressiva-

mente novas características na medida em que a obra avança, e assim o próprio 

perfil do contingente dos trabalhadores varia.  
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5.4.3.8. Fonte dos recursos  

O custo deste Subprograma será onerado ao Empreendedor. 

5.4.3.9. Plano de monitoramento 

Este Subprograma será acompanhado pela engenharia do Projeto e pela área admi-

nistrativa (RH) desde as fases precedentes ao início das obras, no aspecto social, 

na contratação do pessoal. Ao final será emitido um relatório informando as proce-

dências do pessoal vinculado direta (na Obra) e indiretamente (nas empresas tercei-

rizadas, de Engenharia, Consultorias e de apoio), formando um quadro que indique 

os benefícios sociais gerados na Obra deste empreendimento. 

 

 

6. CRONOGRAMA 

ATIVIDADES   MESES 

 
00 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Antecedentes gerais                                       

INÍCIO DA OBRA                                       

Desvio do rio                                       

Barragem / vertedouro                                       

Barragem em solo                                        

Tomada d’água                        

Túnel de adução                                        

Chaminé de equilíbrio                                        

Conduto forçado                                       

Casa de força                                       

Rede de transmissão                                       

Geração                        

 

 

7. CONCLUSÃO 

Estudo de Impacto Ambiental evidenciou impactos que foram inseridos nos Progra-

mas e Subprogramas, e aqui apresentados com um nível de detalhamento que per-
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mitirá sua formatar os projetos executivos e construir o escopo dos trabalhos desti-

nados às empresas que terceirizarão as várias etapas dos trabalhos.  

A ênfase deste RDPA foi focar os aspectos ambientais, e vários deles entraram na 

própria gestão da Obra, com recomendações que se espera sejam úteis aos diver-

sos setores administrativos, com quem as soluções socioambientais deverão manter 

fina integração. 

A duração deste RDPA, como dantes já se comentou, tem sua duração prevista 

desde a fase atual, de Licença Prévia, com programas já em execução, perpassan-

do a fase da Licença de Instalação, até o quinto ano da Licença de Operação.  

 

Curitiba para Jaguariaíva, Abril de 2018 

 

 

Dr Arnaldo Carlos Muller 

AMULLER Consultoria Ambiental 

+55 41 3232-1952 e +55 41 99951-0040  
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ANEXO 

ART nº  


