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APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente Programa de Gestão de Recursos Hídricos (PGRH) é parte 

integrante do Projeto Básico Ambiental que está sendo apresentado para 

essa fase do Licenciamento de Implantação (LI), como solicitado no Termo de 

Referência Nº 208/2018 – DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

para o Complexo Solar Fotovoltaico Alex compreendendo aí as UFVs Alex I, 

III a X, a ser implantado nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do 

Norte, estado do Ceará. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

No desenvolvimento sustentável da sociedade, a água é um meio de 

subsistência, tendo um papel determinante na sobrevivência do Homem. A 

ocupação do território, a alteração da paisagem natural e a evolução das 

civilizações foram progressivamente condicionados ou incentivados pela 

disponibilidade de recursos hídricos. Assim, os sistemas de captação, adução 

distribuição de água, geração e controle dos efluentes assumiram particular 

interesse, sobretudo em regiões onde a sua disponibilidade é irregular, devido 

ao regime pluviométrico e hidrológico. Esta realidade é vivida em muitas partes 

do mundo, onde a água é um recurso limitado em muitos países. 

 

O aumento da procura por água deve-se sobretudo à expansão das áreas 

urbanas, consequência do aumento, bem como dos modernos hábitos de vida 

(que geraram um aumento da captação). Além disso, para atender as 

demandas da sociedade, em expansão, uma gama diversa de 

empreendimentos que se desenvolvem em razão da complexidade da 

sociedade têm que lidar com a necessidade de água. Estes hábitos 

aumentaram a um ritmo exponencial, e com eles aumentou também a 

quantidade de água despendida para os vários usos quotidianos, tais como, 

limpeza, higiene, recreio e processos industriais diversos. Poderá assim 

afirmar-se que, a água, quer em quantidade, quer em qualidade, é um fator 

condicionante do desenvolvimento econômico e do bem-estar social. A Diretiva 

– Quadro da Água (Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de Outubro de 2000) (DQA, 2009) estabeleceu um quadro de 

ação comunitária das águas de superfície interiores e lançou novos desafios na 

melhoria dos problemas de recursos hídricos. Nesse quadro, a captação 

consciente, uso e reuso de água para serviços gerais e padrões de 

potabilidade são elencados como prioritários e espera-se que qualquer 

sociedade em expansão ou já consolidada, tanto para uso societário quanto em 

processos industriais, façam uso consciente do recurso. 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Gestão de Recursos Hídricos 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGRH - DOC Nº 004/2019 – REV 00 7 

 

 

Nesse sentido, o Programa de Gestão dos Recursos Hídricos para o Complexo 

Fotovoltaico ALEX, Ceará, Brasil, será desenvolvido e apresentará diretrizes de 

implementação, controle e gerenciamento. Foi previsto um sistema de 

abastecimentos de água em instalações da usina, de forma a atender as 

edificações, alojamentos e setores projetados. Esse programa visa o 

gerenciamento e o monitoramento dos recursos hídricos presentes na ADA e 

AID do Complexo e LT, durante as atividades de implantação do 

empreendimento. Especificamente o programa está dividido em três sub 

programas:  

 

 Subprograma de Abastecimento de Água Bruta e Potável;  

 Subprograma de Gestão e Controle de Efluentes Líquidos;  

 Subprograma de Monitoramento de Efluentes Líquidos;  

 

2. Subprograma de Abastecimento de Água Bruta e Potável  

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), a demanda por 

água é prevista para aumentar 55% até 2050. O mundo enfrenta grandes 

desafios no cenário de água e energia para garantir o fornecimento sustentável 

de água para 748 milhões de pessoas que não têm acesso a ela. Globalmente, 

a energia comercial consumida para entregar água chega a 7% do consumo 

energético mundial, de modo que aproximadamente 80% dos custos de 

processamento e distribuição de águas municipais são decorrentes da 

eletricidade (Tropathi, 2007). Dados do Balanço Energético Nacional (BEN) 

(Brasil, 2013) indicam que a demanda energética brasileira, no ano de 2012, foi 

de 498 TWh, enquanto no saneamento, segundo o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) 2012, com dados de 2010, o consumo 

de energia foi 10,8 TWh, o que representa 2% de toda eletricidade consumida 

no país (Brasil, 2014). 
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Diante da crescente demanda por água e energia, torna-se prioritária a 

utilização racional e eficiente desses recursos. Nesse sentido, gestão do 

consumo, em todas as etapas dos sistemas de água e esgoto é requerida para 

a identificação dos pontos de baixa eficiência do setor e proposição de 

melhorias para a redução do consumo de água, especialmente porque ainda 

são poucas as indústrias e empresas que dão a devida atenção à 

sustentabilidade dos recursos hídricos, na prática. 

 

Nesse contexto, os indicadores ambientais são usados como ferramentas de 

medida, que expressam os resultados referentes ao desempenho ambiental 

para apoiar as estratégias do setor industrial como um todo, assim como de 

empresas individuais. Assim, a avaliação do ciclo de vida (ACV) associado a 

princípios sustentáveis de captação proporciona uma visão holística dos 

aspectos ambientais e energéticos associados a um serviço ou produto. A ACV 

identifica melhores escolhas das matérias-primas e fontes energéticas com 

maiores eficiências e menos geração de resíduos e emissões. Associada a um 

sistema de captação e tratamento de água, a ACV gera informações que 

auxiliam a identificação dos pontos fracos dos processos de produção de água 

potável e tomada de decisões mais ecológicas.  

 

Assim, o presente sub programa orienta as ações de implantação do Complexo 

Fotovoltaico ALEX no âmbito de captação, gerenciamento e monitoramento 

dos recursos hídricos – a saber água bruta e potável – a fim de atender os 

processos internos do projeto. 

 

2.1 Justificativa 

 

As atividades de implantação demandarão quantitativos 35 m3/mês de água 

bruta e potável para atender sede, controle administrativo, substestação e 

edifício de manutenção. Dessa forma, justifica-se a execução do Subprograma 

de Abastecimento de Água Bruta e Potável, o qual visa o controle dos recursos 

hídricos a serem utilizados no Complexo Solar. 
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2.2 Objetivos 

 

O presente subprograma tem como objetivos controlar a demanda de água 

bruta e potável do projeto, assegurar o fornecimento de água com a qualidade 

necessária para abastecer o empreendimento, reduzir e reaproveitar os 

efluentes gerados pelas atividades de implantação, garantindo assim a menor 

alteração possível no seu entorno, bem como o atendimento aos padrões 

definidos pelos requisitos legais de potabilidade. 

 

 

2.3 Metodologia e Execução 

 

Em razão de não existir corpos hídricos superficiais perenes e hidricamente 

volumosos dentro da área do empreendimento (Figura 01), o que justificaria 

captação direta para abastecimento do empreendimento. Toda captação será 

de águas subterrâneas (poços tubulares ou artesianos), especialmente para 

fornecimento de água bruta. A entrega de água potável deverá ser realizado 

por meio de transporte individualizado (fornecimento por veículo tanque) e 

acondicionada em estação de distribuição de água potável, apropriada. Para o 

atendimento das diretrizes do presente sub programa, algumas medidas são 

fundamentais: 
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Figura 1 – Poligonal do empreendimento Complexo Solar Fotovoltaico ALEX.. 

 

2.4  Identificação das áreas que necessitarão de suprimento de água 

durante as atividades de implantação e operação do empreendimento; 

 

De acordo com o RCE (Roteiro de Caracterização do empreendimento), as 

áreas que precisarão de abastecimento de água são: Sala exclusiva para 

Operação e Manutenção (O&M) do complexo, Prédio de O&M para lotação dos 

servidores SCADA, torneiras de serviços gerais nos pátios associados aos 

Eletrocentros e módulos fotovoltaicos, banheiros localizados nas adjacências 

dos pátios, portaria central de acesso ao complexo e portaria de acesso de 

cargas. 
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2.5  Identificação de pontos de reaproveitamento de água 

 

Os pontos de reaproveitamento de água são basicamente os telhados e 

coberturas de todas as estruturas que necessitam de abrigo, como prédio e 

salas O&M, portarias de acesso, salas de almoxarifado e estoque de 

equipamentos/peças. As coberturas desses locais devem ser formatadas de 

modo que permitam a condução de água para calhas laterais acompanhando 

todo o perímetro da estrutura. Dessa forma, a água captada a partir da 

precipitação pluviométrica poderá ser destinada aos tanques de acomodação 

de água bruta.  

 

De modo geral, o reaproveitamento de água se dará por base de captação de 

água pluvial e reutilização de água processual e deverão seguir as diretrizes 

técnicas abaixo: 

 

2.5.1 Dimensionamento hidráulico 

 

No dimensionamento hidráulico os parâmetros principais a serem considerados 

são: 

 taxa de escoamento superficial, relacionando-se o fluxo com a superfície 

horizontal, em m3.m-2.d-1; 

 

 período de detenção ou tempo de residência, em horas; e 

 

 velocidade de escoamento, em cm.s-1. 

 

A velocidade de água nos decantadores deve ser limitada para evitar o 

arrastamento de flocos, impedindo-os de serem retidos nos tanques de 

decantação. Quanto ao aspecto hidráulico da sedimentação devem ser 

considerados dois tipos de decantação: 

 decantação turbulenta ou convencional; e 

 

 decantação laminar ou de alta taxa. 
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2.5.2 Decantadores de alta taxa 

 

Utilizando então, perfis tubulares, os projetos têm sido muito bem sucedidos na 

redução do tempo de detenção da água floculada nos decantadores. No caso 

de decantadores com regime laminar, a taxa de escoamento pode atingir 200 

m3.m-2.d-1 ou pouco mais, em relação à área coberta por módulos, tubos ou 

placas. Esse arranjo possibilitará o fluxo laminar, e o tempo de detenção se 

reduz à metade (Figura 2). Assim com a necessidade de aumento de produção 

de água tratada, em vez de se construir novos decantadores ou se ampliar os 

existentes, é indicado a transformação dos existentes em decantadores com 

regime laminar. Dessa forma, o aumento de produção de água é resolvido com 

um mínimo de investimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Corte esquemático de um decantador de placas paralelas. 

 

2.5.3 Forma 

 

Quanto à forma, os decantadores retangulares em planta funcionam melhor 

quando a relação comprimento/largura é maior do que 5:1, por reduzirem 

curtos circuitos, com 1 a 3 m de profundidade. O número de decantadores em 

uma estação depende, essencialmente, da capacidade da instalação, bem 

como do número de etapas de construção ao longo do período de projeto. As 

menores estações têm pelo menos duas, em geral três unidades. As maiores 

podem ser projetadas com até mais de dez decantadores. 
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2.5.4 Informações complementares 

 

a) Dispositivos de entrada 

 

A finalidade de tais dispositivos é criar condições para que o fluxo horizontal da 

água seja o mais uniforme possível, aproximando-se daquele concebido para a 

bacia ideal de sedimentação. É mais comum o emprego de uma cortina de 

madeira ou de concreto, perfurada, cujos orifícios devem ser dimensionados 

para velocidades de 0,12 a 0,24 m.s-1. 

 

b) Dispositivos de saída. 

 

É mais comum o emprego de vertedores e canaletas, colocados no extremo de 

jusante dos decantadores retangulares ou na periferia dos tanques circulares 

com entrada central (Figura 3). A vazão por metro linear do vertedor ou borda 

da canaleta não deve ultrapassar 15 L.s-1, recomendando-se valores de 2 a 7 

L.s-1. 

 

 

Figura 3 – Esquema da calha coletora de água decantada. 
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c) Eficiência 

 

O decantador é tanto mais eficiente quanto maior o seu tempo de escoamento 

Ti se aproximar do tempo de detenção T. A eficiência é caracterizada pelo fator 

de deslocamento f, expresso em percentagem, ou seja, f = 100Ti/T, onde o 

valor de f não deve ser inferior a 40%. Na prática, a eficiência dos 

decantadores é medida pela turbidez da água decantada que é conduzida para 

os filtros. A turbidez deve ser inferior a 5 unidades. 

 

 

2.6  Identificação de fontes de captação de água bruta e formas de 

tratamentos necessários;  

 

A captação de água bruta para todos os processos de implantação e 

conseguinte operação do complexo fotovoltaico deverá ser feita por meio de 

poços subterrâneos. A quantidade de poços perfurados deverá atender 

preceitos relativos ao volume do manancial subterrâneo disponível, bem como 

ao volume necessário durante as fases de implantação e operação do 

empreendimento. No entanto, antes dos procedimentos de captação, há 

necessidade de se entender qual tipo de manancial subterrâneo estará 

disponível para tal atividade. 

 

Essas águas podem estar acumuladas em dois tipos de lençóis: o freático ou o 

artesiano. O lençol freático caracteriza-se por está assentado sobre uma 

camada impermeável de sub solo, rocha, por exemplo, e submetido a pressão 

atmosférica local. O lençol artesiano caracteriza-se por está confinado entre 

duas camadas impermeáveis de crosta terrestre e submetido a uma pressão 

superior a pressão atmosférica local. 

 

Uma vez elucidada qual tipo de manancial subterrâneo disponível, as seguintes 

medidas de captação podem ser adotadas: 
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2.6.1 Captações em lençol freático ou artesiano 

 

A captação do lençol freático pode ser executada por galerias filtrantes, drenos, 

fontes ou poços freáticos. O emprego de galerias filtrantes é característico de 

terrenos permeáveis (Figura 4), mas de pequena espessura (aproximadamente 

de um a dois metros) onde há necessidade de se aumentar a área vertical de 

captação para coleta de maior vazão (Figura 5). Estas galerias em geral são 

tubos furados, que convergem para um poço de reunião, de onde a água é 

retirada em geral por bombeamento, não sendo incomum outros métodos mais 

rudimentares. 

 

 

 

Figura 4 - Esquema evidenciando a posição da galeria filtrante. 
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Figura 5 - Esquema evidenciando detalhes para construção de galeria filtrante. 

 

Quando o lençol freático é muito superficial, as canalizações coletoras ficam na 

superfície ou a pequenas profundidades de aterramento, então temos os 

chamados drenos. Podem ser construídos com tubos furados ou simplesmente 

com manilhas cerâmicas não rejuntadas.  

 

As galerias são mais comuns sob leitos arenosos de rios com grande variação 

de nível, enquanto que os drenos são mais comuns em áreas onde o lençol é 

aflorante, permanecendo praticamente no mesmo nível do terreno saturado ou 

sob leitos arenosos de rios com pequena variação de nível.  

 

Os poços são mais frequentes porque normalmente o lençol freático tem 

grande variação de nível entre os períodos de chuvas, ou seja, durante os 

períodos de estiagem, necessitando de maiores profundidades de escavações 

para garantia da permanência da vazão de captação. Logicamente as camadas 

permeáveis também são de espessuras consideráveis, podendo em algumas 

situações ser necessário o emprego de captores radiais partindo da parte mais 

profunda do poço para que este tenha rendimento mais efetivo.  
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Os tipos de poços empregados na captação de água do lençol freático são o 

raso comum, o amazonas e o tubular. O poço raso, popularmente chamado de 

cacimba ou cacimbão, é um poço construído escavando-se o terreno, em geral 

na forma cilíndrica, com revestimento de alvenaria ou com peças pré-moldadas 

(tubulões), com diâmetro da ordem de um a quatro metros por cinco a vinte de 

profundidade em média, a depender da posição do lençol freático. A parte 

inferior, em contato com o lençol deve ser de pedra arrumada, de alvenaria 

furada ou de peças cilíndricas pré-moldadas furadas quando for o caso. 

Dependendo da estabilidade do terreno o fundo do poço pode exigir o não 

revestimento (Figura 06). 

 

 

Figura 6 – Esquema de uma estrutura típica de um poço comum. 

 

O poço amazonas é uma variável do escavado, próprio de áreas onde o 

terreno é muito instável por excesso de água no solo (areias movediças). Seu 

método construtivo é que o caracteriza, pois sua construção tem de ser 

executada por pessoal especializado, empregando peças pré-fabricadas à 

medida que a escavação vai desenvolvendo-se.  
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Sua denominação deve-se ao fato de ser muito comum na região amazônica 

em função de que os terrenos terem este comportamento, principalmente nas 

épocas de enchentes. São poços para pequenas vazões, destinados a 

abastecerem pequenas comunidades. Dependendo da vazão solicitada e da 

capacidade do lençol abastecedor os poços freáticos podem ser classificados 

da seguinte maneira: 

 

a) quanto a modalidade de construção: 

• escavados (profundidade até 20 m, diâmetros de 0,80 a 3,00 m, vazão até 20 

L.s-1); 

• perfurados; e 

• cravados. 

 

b) quanto ao tipo de lençol: 

• rasos; e 

• profundos. 

 

Abaixo são descritas as características e diretrizes para adução de água bruta 

a serem adotadas no complexo: 

 

Quando da captação, essa será feita atendendo o circuito: captação, ETA 

(estação de tratamento de água – quando couber), reservatório e distribuição. 

De acordo com a classificação, as águas brutas para o complexo fotovoltaico 

serão divididas em processos que vão desde a movimentação do recurso 

hídrico até utilização desse para vários fins: O sistema de recalque (ou seja, 

energia de movimentação do líquido) será dimensionado de acordo com a 

máxima capacidade de utilização hídrica do complexo,bem como a natureza do 

escoamento (processos de escoamento forçado ou por gravidade) e por fim a 

natureza (se bruta ou potável). 
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Vazão de dimensionamento seguirá a seguinte equação para adução contínua 

com reservatório: 

 

Q = k1 × P × q / 86400 

 

Em que: 

Q = vazão média anual em L.s-1; 

P = população da área abastecida; 

q = consumo médio diário per capta, em L. pessoas-1.d-1; e 

n = horas de funcionamento diário.  

 

2.6.2 Dimensionamento hidráulico para escoamento forçado 

 

Com o líquido escoando a pressão diferente da atmosféria externa ao conduto, 

por exemplo nos recalques, sucções, sifões, trechos com ponto final mais alto, 

recomenda-se trabalhar com velocidades entre 0,60 m.s-1 e 0,90 m.s-1. Quando 

a pressão interna nos condutos for maior, velocidades superiores a 1 m.s-1 em 

geral irão requerer justificativas técnicas, especialmente com rigoroso cálculo 

do golpe de aríete e seus dispositivos de amortecimento. 

 

2.6.3 Procedimentos para tratamento  

 

Nem toda água requer tratamento para abastecimento. Depende da sua 

qualidade em comparação com os padrões de consumo e também da 

aceitação dos usuários e finalidades. Normalmente as águas de superfície são 

as que mais necessitam de tratamento, porque se apresentam com qualidades 

físicas e bacteriológicas impróprias, em virtude de sua exposição contínua a 

uma gama muito maior de processos de poluição. O tratamento da água 

destinada ao consumo humano é bem distinto daquele destinado a água bruta 

para serviços gerais e  tem a finalidade básica de torná-la segura do ponto de 

vista de potabilidade, ou seja, o tratamento da água tem a finalidade de 

eliminar as impurezas prejudiciais e nocivas à saúde humana. Quanto mais 
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poluído o manancial, mais complexo será o processo de tratamento e, portanto, 

mais onerosa será a água. Não é raro, porém, sistemas de abastecimento que 

não requerem o tratamento das suas águas, como no caso de algumas 

atividades industriais. São casos normalmente em que se aproveitam águas de 

bacias protegidas ou se abastecem com águas de poços profundos. 

 

2.6.4 Processos de tratamento físico-químicos e de desinfecção 

 

Os diferentes processos de tratamento serão empregados de acordo com a 

utilidade final da água a ser usada. O procedimento convencional começa 

pelos ensaios de turbidez, cor e pH. A turbidez ou turvação da água é 

ocasionada pela presença de argilas, matéria orgânica e microrganismos, 

mono e policelulares. A cor se deve à presença de tanino, oriundo dos vegetais 

e, em geral, varia de incolor até o castanho intenso.  

 

A etapa seguinte consiste em ligar esses ensaios às operações de floculação, 

decantação e filtração. Na estação de tratamento de água chega a água bruta. 

Em geral o primeiro produto químico colocado na água é o coagulante, assim 

chamado em virtude de sua função. No Brasil comumente emprega-se o sulfato 

de alumínio líquido ou liquefeito com água. A função do sulfato de alumínio é 

justamente agregar as partículas coloidais, aquele material que está dissolvido 

na água, ou seja, a sujeira, iniciando um processo chamado de coagulação-

floculação.  

 

Na floculação, em seguida, ocorre um fenômeno complexo, que consiste 

essencialmente em agregar em conjuntos maiores, chamados flocos, as 

partículas coloidais que não são capazes de se sedimentar espontaneamente. 

Essa agregação, que diminui a cor e a turbidez da água, é provocada pela 

atração de hidróxidos, provenientes dos sulfatos de alumínio e ferro II, por íons 

cloreto e sulfatos existentes na água. Não há uma regra geral para prever o 

melhor floculante. O que se faz normalmente é averiguar, por meio de ensaios 

de laboratório, se determinado floculante satisfaz às exigências previstas.  
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O floculante mais largamente empregado é o sulfato de alumínio, de aplicação 

restrita à faixa de pH situada entre 5,5 e 8,0. Quando o pH da água não se 

encontra nessa faixa, costuma-se adicionar cal ou aluminato de sódio, a fim de 

elevar o pH, permitindo a formação dos flóculos de hidróxido de alumínio. O 

aluminato de sódio, empregado juntamente com o sulfato de alumínio, tem 

faixa de aplicação restrita a pHs elevados, onde se salienta, em certos casos, a 

remoção do íon magnésio, especialmente na captação de águas subterrâneas 

usadas em diversos processos industriais e seus periféricos. 

 

Removidas a cor e a turbidez, pelas operações de floculação, decantação e 

filtração, faz-se uma cloração. Nessa operação, o cloro tem função bactericida 

e clarificante, podendo ser utilizado sob várias formas: cloro gasoso, hipoclorito 

de cálcio (35 a 70% de cloro), hipoclorito de sódio (dez por cento de cloro) e 

monóxido de dicloro ou anidrido hipocloroso. 

 

Assim uma Estação de Tratamento de Água (ETA), comporta os seguintes 

processos e esses serão dimensionados de acordo com a necessidade final do 

uso de água bruta para o complexo fotovoltaico. De modo geral poderá seguir o 

esquema contido na figura 7: 

 

 remoção de substâncias grosseiras flutuantes ou em suspensão - 

grades, crivos e telas; 

 remoção de substâncias finas em suspensão ou em solução e de gases 

dissolvidos - aeração, sedimentação e filtração; 

 remoção parcial ou total de bactérias e outros microrganismos - 

desinfecção; 

 correção de odor e sabor - tratamentos químicos e leitos de contato com 

carvão ativado; 

 correção de dureza e controle da corrosão - tratamentos químicos; e 

 remoção ou redução de outras presenças químicas. 
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Figura 7 – Esquema fluxométrico de ETA com filtros lentos. 

 

 

2.6.5 Caracterização da quantidade e qualidade de água 

 

Utilizando os mecanismos de controle, captação, armazenamento e adução da 

água bruta a ser utilizada na implantação e operação do complexo fotovoltaico, 

um rigoroso sistema de medição volumétrica deve ser realizado. Além disso, a 

qualidade de água bruta deve ser periodicamente avaliada em pelo menos 4 

pontos de monitoramento a serem coletados no sistema captação-uso final. 

Essas amostras, idealmente devem ser colhidas na captação de água principal, 

nos diques/tanques de armazenamento da água captada, nos diques/calhas de 

escoamento e por fim no circuito final da água que será utilizada no processo. 

Os parâmetros seguir, de acordo com Resolução CONAMA 357/2005 orientam 

essas análises. 

 

 Oxigênio dissolvido; 

 pH; 

 Turbidez; 

 Sólidos Totais e Solúveis, 

 Condutividade, 

 Potencial Oxi-redox 

 Magnésio 

 Cálcio, 
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 Ferro 

 Cor 

 Dureza 

 Coliformes totais e termotolerantes. 

 

Período e Fases  

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 

planejamento detalhado das ações a serem realizadas 

(operacionalização dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos 

dos materiais a serem produzidos e especificação de serviços para 

contratação das empreiteiras e da supervisão/inspeção da engenharia 

do proprietário);  

 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 

das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 

composição de relatórios de avaliação das ações realizadas.  

 

Resultados Esperados  

 

 Gerenciar os recursos hídricos disponíveis visando evitar desperdícios, 

mantendo a qualidade das águas necessárias para cada atividade e 

consumo específicos, mediante monitoramentos ambientais;  

 

 Gerenciar o insumo (água) de forma suficiente para manter um balanço 

hídrico adequado durante todas as fases do empreendimento;  

 

 Reaproveitar efluentes gerados, quando possível.  
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2.6.6 Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa  

 

 Número de resultados dos monitoramentos de qualidade das águas 

superficiais (i.e., acumuladas a partir de escoamento) e subterrâneas 

dentro dos padrões da legislação vigente;  

 

 Quantidade de efluentes líquidos reaproveitados do processo durante a 

vida útil do empreendimento. 

 

2.6.7 Inter-relação com outros Planos e Programas  

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-Obra, 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Saúde Ambiental, Monitoramento da 

Qualidade do Ar, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Combustíveis, 

Óleos e Graxas, Gestão de Recursos Hídricos e demais Subprogramas, 

Gerenciamento de Riscos e Atendimento a Emergências e Programa de 

Gestão e Supervisão Ambiental – PGSA. 

 

 

3.Sub programa de Gestão e Controle de Efluentes Líquidos 

 

Considerando-se a situação atual, ou seja, o aumento do número de 

instalações industriais, a escassez de recursos hídricos, priorizando-se o 

abastecimento público, a crescente preocupação com relação às questões 

ambientais por parte da população e por fim a elaboração e publicação de 

normas bastante restritivas com relação aos padrões e controle da qualidade 

ambiental, o modelo de gerenciamento de água e efluentes torna-se uma 

ferramenta essencial à implantação de empreendimentos potencialmente 

geradores de resíduos líquidos. 
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O Sub programa de gestão e controle de efluentes líquidos apresenta as 

diretrizes básicas para definição de como os resíduos poderão ser gerenciados 

atendendo aos princípios da energia limpa e dos requisitos legais aplicáveis. O 

programa foi elaborado para etapa de implantação e operação do 

empreendimento e será integrado aos demais programas exigidos para o 

licenciamento ambiental. Numa etapa posterior, de ampliação, por exemplo, 

esse sub programa deverá ser atualizado conforme as características do 

empreendimento se modifiquem, buscando contemplar todos os tipos e novas 

quantidades de resíduos gerados. 

 

3.1 Justificativa  

 

A coleta e o tratamento adequado dos efluentes líquidos gerados durante as 

etapas que compreendem as atividades pretendidas pelo projeto evitarão a 

contaminação do ambiente, além de prevenir riscos à saúde dos trabalhadores 

fixos e terceirizados, e eventualmente danos aos residentes na ADA e AID. O 

planejamento de instalação dos canteiros, bem como de toda a infra-estrutura 

do projeto, será realizado considerando a necessidade de coletar, tratar e 

descartar de forma segura e ambientalmente correta as águas, conforme 

determinam as normas da ABNT (NBR 7.229/93 e NBR 13.969/97) e 

atendendo aos padrões de emissão estabelecidos nas Resoluções CONAMA 

nº 357/2005 e nº 397/2008.  

 

3.2 Objetivos  

 

O presente subprograma tem por objetivo garantir que a coleta, o tratamento e 

o descarte das águas servidas e dos efluentes líquidos sejam realizados de 

forma adequada, evitando contaminação do ambiente, em especial do solo e 

dos corpos hídricos. 
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3.3 Metodologia e processos 

 

O sistema de coleta, drenagem, tratamento e disposição final dos efluentes, 

deverão ser divididos em:  

 

 Águas pluviais;  

 Águas oleosas;  

 Esgotos sanitários.  

 

- Águas pluviais: A água de chuva oriunda de áreas de captação no parque 

devidamente sanitizadas (i.e., calhas, superfícies de escoamento e 

acumulação) deverá ser encaminhada para o sistema de drenagem de águas 

pluviais e posterior descarte no corpo d’água mais próximo, sem a necessidade 

de tratamento, ou encaminhadas para a ETA e/ou reservatório a fim de ter 

destinação para o uso no empreendimento.  

 

- As águas oleosas: oriundas da limpeza e lavagem das áreas de oficina, 

lubrificação, borracharia, deverão ser encaminhadas para caixas coletoras e de 

separação dos produtos (separador água e óleo-SAO), para posterior remoção 

do óleo através de caminhões sugadores ou de dispositivos apropriados. 

 

A instalação e operação do sistema de drenagem oleosa deverão seguir as 

diretrizes estabelecidas nas condicionantes, nos termos da Deliberação 

Normativa COPAM nº 108/2007.  

 

Posteriormente, o óleo deverá ser retirado e acondicionado em recipientes 

adequados para armazenamento temporário, assim como os outros resíduos 

oleosos, em área específica, devidamente sinalizada e impermeabilizada, onde 

ficarão estocados até o encaminhamento para a disposição final. 
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- Sistema de esgoto: Para o sistema de esgoto, os edifícios e instalações 

serão considerados independentes, com unidades individuais. Como a usina 

não será atendida por rede pública de coleta de esgoto, a solução encontrada 

considera a utilização de Tanque Séptico, com tratamento complementar com 

Filtro Anaeróbio e Sumidouro, em consonância com as seguintes normas 

(Figura 8):  

 

 ABNT NBR 7229:2003 Versão Corrigida: 1997 - Projeto, construção e 

operação de sistemas de tanques sépticos;  

 ABNT NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, 

construção e operação;  

 ABNT NBR 11799:1990 - Material filtrante - Areia, antracito e 

pedregulho - Especificação.  

 

 

Figura 8 – Esquema representando as 3 caixas contendo o tanque séptico, filtro 

anaeróbico e o sumidouro. 
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3.4 Esgotamento Sanitário 

 

 Fase de Implantação 

 

No período de implantação do empreendimento serão utilizados banheiros 

químicos. Os banheiros químicos são largamente utilizados em obras de 

grandes construções que não contam com instalações sanitárias fixas e redes 

de esgoto. A limpeza de cada cabine só é realizada até que o uso seja 

finalizado, os resíduos permanecem concentrados em caixas de detritos com 

capacidade de até 220 litros, onde são lançadas substâncias desodorizantes 

que tendem a ser biodegradáveis. O efluente oriundo dos banheiros químicos 

enquadra-se na categoria de resíduos líquidos domésticos e devem ser 

adequadamente retirados e encaminhados para tratamento, por uma empresa 

especializada, evitando que seu despejo irregular no ambiente ocasione 

impactos negativos tanto para o meio ambiente como para a saúde pública.  

 

 Fase de Operação 

 

Por se tratar de uma área rural e em razão da pequena quantidade de esgoto 

gerado, optou-se por construir um o sistema composto por tanque séptico, filtro 

anaeróbio e sumidouro, de pouca manutenção. Baseado no esquema de 

tratamento da EMBRAPA. Serão 2 sistemas independentes, que irão atender o 

edifício do controle/ administrativo e para da manutenção/oficina 

separadamente. O sistema de tratamento segue demonstrado abaixo. 
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Figura 9 – Imagem com seção tranversal do modelo de fossa séptica contendo etapa 

e sistema. Imagens ilustrativas sâo também apresentadas. 

 

 

Os três tanques constituintes do sistema (tanque séptico, filtro anaeróbio e 

sumidouro) serão locados próximos aos pontos de geração do esgoto, 

respeitado as indicações normativas para as distâncias mínimas de locação do 

sistema, tal que:  

 

 1,50m de construções, limites do terreno, sumidouros, ramal predial 

de água;  

 15,00m de poços freáticos e corpos d'água;  

 3,00m de árvores e rede pública de abastecimento.  
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3.5 Sistema de Drenagem Oleosa 

 

O Sistema de Drenagem Oleosa (SDO) que será implantado no edifício de 

manutenção, oficina, transformadores e subestação tem a função de coletar os 

efluentes oleosos, tratar, remover os resíduos oleosos livres, sólidos flutuantes 

e sedimentáveis, e destinar para a rede coletora. No caso o óleo será 

armazenado em tambores e posteriormente encaminhado para rerefino e a 

água encaminhada para fossa séptica. A instalação e operação do sistema de 

drenagem oleosa deverão seguir as diretrizes estabelecidas pela NBR 14.605.  

 

Para o edifício de manutenção é proposto a instalação de canaletas e 

tubulações que a liguem a uma caixa SAO, caixa separadora de água e óleo 

(Figura 10).  

 

 

Figura 10 - Ilustração do sistema de drenagem oleosa por canaletas. 

 

As canaletas que serão construídas ao redor das áreas de serviço são um 

sistema simples e muito eficiente, pois captam líquidos derivados de 

derramamentos ou lavagem, direcionando-os para a caixa coletora, que se 

conecta a caixa de separação de água e óleo. O tratamento da caixa SAO 

(sistema de separação de água e óleo) baseia-se no princípio da separação 

pela diferença de gravidade entre a água, óleos e graxas e sólidos 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Gestão de Recursos Hídricos 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGRH - DOC Nº 004/2019 – REV 00 31 

 

contaminados com óleo. O líquido passa, então dentro da caixa separadora, 

por blocos de placas onduladas que são instaladas inclinadas. Ao passar pelo 

bloco, o óleo é interceptado, e as partículas separadas juntam-se nas cristas 

das ondulações das placas e em seguida, pela inclinação dessas placas, fluem 

para cima e para a superfície do líquido, onde sua remoção é feita por 

intermédio de um vertedor.  

 

A água tratada deixa o bloco de placas pelo extremo oposto, e é descarregada 

por tubulação própria, ao final, a água irá para a fossa séptica, isenta de 

substâncias contaminantes e o óleo será coletado e armazenado em tambores, 

temporariamente, até o descarte final. Lembrando que, a quantidade gerada 

será ínfima, somente resíduos de manutenção de maquinários utilizados na 

conservação do complexo solar fotovoltaico Alex. 

 

3.6 Limpeza e manutenção do separador de água e óleo 

 

Devem ser realizadas limpezas periódicas das caixas de areia e caixas 

coletoras de óleo, cuja frequência depende do volume de serviços.  

 

Canteiro de obras – recursos utilizados 

 Água 

A água que se utilizará durante a construção se distingue entre uso sanitário e 

para obras civis.  

 

 Água para uso sanitário 

 

Na área do canteiro de obras haverá um tanque de água elevado para uso em 

banheiros e chuveiros de locais de acampamento. Este depósito será 

frequentemente recarregado através de caminhões pipa. Para consumo 

humano será mantido um estoque de garrafões de água. Estima-se cerca de 

10 m3 a necessidade diária total de água para uso sanitário.  
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 Água para obras 

 

Para evitar a poeira excessiva haverá pulverização regular da estrada de chão 

que dá acesso ao parque e das vias, a fim de limitar a quantidade de pó em 

suspensão. A água utilizada para a construção será fornecida por caminhões 

pipa de cerca de 50 m3, a frequência será avaliada de acordo com o tráfego em 

cada uma das estradas e condições meteorológicas.  

 

Considerou-se que, o concreto para a fundação dos edifícios chegará pronto, 

proveniente de uma central de concreto das proximidades. 

 

Período e Fases  

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 

planejamento detalhado das ações a serem realizadas 

(operacionalização dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos 

dos materiais a serem produzidos e especificação de serviços para 

contratação das empreiteiras e da supervisão/inspeção da engenharia 

do proprietário); 

 

 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 

das ações do programa; 

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 

composição de relatórios de avaliação das ações realizadas  

 

3.7 Inter-relação com outros Planos e Programas  

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e Integração da Mão-de-Obra, 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Saúde Ambiental, Gerenciamento de 
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Riscos e Atendimento a Emergências e Programa de Gestão e Supervisão 

Ambiental - PGSA. 

 

4.Sub programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos 

 

Para que sejam atendidas as diretrizes de maximização do uso dos recursos 

hídricos e minimização dos impactos negativos relativos à geração e liberação 

de efluentes, torna-se necessário o desenvolvimento de um programa de 

monitoramento de águas e efluentes nas indústrias, considerando a água para 

consumo industrial e os efluentes gerados nos processos industriais, em um 

sistema único, que deverá ter interface direta com os processos industriais. 

Dessa forma, o presente sub programa funcionará atrelado o sub programa de 

gerenciamento de efluentes líquidos a fim de compor um panorama de 

precaução na implantação do empreendimento e garantir a integridade dos 

recursos hídricos. 

 

4.1 Justificativa  

 

As atividades de implantação apresentam potencial de geração efluentes 

líquidos, que após tratados são descartados no ambiente, podendo gerar, 

eventualmente, incômodos para os residentes do entorno. Dessa forma, 

justifica-se a execução do monitoramento dos efluentes tratados na saída da 

estação de tratamento de efluentes, para os resíduos líquidos que não se 

enquadram como efluentes sanitários que serão tratados em fossa séptica.  

 

4.2 Objetivos  

 

Oferecer subsídios a partir de monitoramento trimestral para o 

acompanhamento dos parâmetros indicadores de que o efluente poderá ser 

descartado causando a mínima interferência possível nos recurso hídricos 

receptores locais, sejam eles calhas de escoamento superficial de drenagens 

intermitentes e não hidrografadas, ou reservatórios de calha côncava gerados 
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para esse fim. Além disso, este programa tem como objetivo o monitoramento 

da qualidade dos efluentes (água de drenagem), por meio da avaliação 

periódica das características físico-químicas e químicas em comparação às 

condições e aos padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA 

nº 430/11.  

 

4.3 Metodologia e descrição das atividades 

 

Será realizado um monitoramento dos efluentes (água de drenagem) por meio 

de coleta de amostras, medições in situ e análises laboratoriais. O 

monitoramento deverá ocorrer em 2 pontos do sistema de tratamento dos 

efluentes (especificamente de origem pluvial e acrescido de substâncias 

carreadas pelas canaletas na operação do complexo), um no corpo da ETE e 

outro no canal que deságua as águas pluviais no corpo d’água receptor. 

Também serão realizadas amostragens para verificação da qualidade dos 

efluentes domésticos e da caixa separadora água e óleo, sendo um ponto para 

cada tipo de efluente. Todas as análises deverão ser realizadas por meio de 

laboratórios acreditados pelo INMETRO, segundo a Norma NBR ISO/IEC 

17.025. Após coletas as amostras deverão ser enviadas para laboratórios 

responsáveis pelas análises atendendo ao holding time. 

 

4.4 Amostragem  

 

Antes da execução das campanhas de monitoramento será executado um 

plano de amostragem. As amostragens deverão seguir as normas nacionais e 

internacionais como o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras 

(CETESB, ANA, 2011), Standard Methods for 

ExaminationofWaterandWastewater (APHA, 2000) e ISO 5667-10 (1992). As 

coletas das amostras de efluente deverão ser realizadas com recipientes 

inertes sem preservantes ou com o auxílio de um balde de aço inox (Figura 11), 

previamente limpo. Posteriormente as amostras deverão ser transferidas para 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Gestão de Recursos Hídricos 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGRH - DOC Nº 004/2019 – REV 00 35 

 

frascarias (Figura 12), fornecida pelo laboratório contratado, com seus 

respectivos conservantes, conforme o parâmetro a ser analisado. 

 

 

Figura 11 - Balde de aço inoxidável utilizado na amostragem de efluente. 

 

 

Figure 12 - Transferência das amostras para as frascarias apropriadas. 
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4.5 Análises físico-químicas in situ  

 

Em campo, deverão ser realizadas na amostra de efluente pluvial, medições 

físico-químicas para os parâmetros pH e temperatura com sonda 

multiparamétrica. O equipamento de medição deverá estar devidamente 

calibrado em laboratório da Rede Brasileira de Calibração (RBC), e verificados 

com padrões rastreáveis ao sistema internacional (SI) de forma a assegurar o 

estado de calibração dos mesmos, a fim de garantir a precisão e exatidão dos 

resultados de campo.  

 

4.6 Tratamento das amostras  

 

O preparo das amostras e as respectivas análises deverão ser realizados 

dentro do prazo de validade para cada um dos parâmetros a ser analisado. As 

amostras de efluente pluvial deverão ser acondicionadas em frascaria 

apropriada (previamente limpas), com seus respectivos preservantes, conforme 

o parâmetro a ser analisado nas amostras, conforme mencionado acima. Os 

frascos com as amostras deverão ser armazenados em caixas térmicas com 

gelo e mantidas sob refrigeração < 6°C (as amostras não devem ser 

congeladas), desde o momento da coleta até o seu processamento em 

laboratório. As cadeias de custódia deverão ser preenchidas em campo e 

encaminhadas juntamente com as amostras para o laboratório. 

 

4.7 Parâmetros a serem analisados  

 

Inicialmente o monitoramento abrangerá o escopo descrito no Artigo 16 da 

Resolução CONAMA nº 430/11. Após 02 (dois) anos de monitoramento o 

escopo poderá ser revisto. Assim, os seguintes parâmetros devem ser 

considerados na amostragem periódica. 

 Oxigênio dissolvido; 
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 pH; 

 Turbidez; 

 Sólidos Totais e Solúveis, 

 Condutividade, 

 Ferro. 

 HPAs gerais, 

 VOXs gerais, 

 Inorgânicos derivados de solventes, tintas e combustíveis: Arsênio, 

Manganês, Mercúrio, Boro, Cádmio, Níquel 

 Coliformes totais e termotolerantes. 

 

4.8 Indicadores 

 

Os resultados obtidos devem atender as condições e padrões de lançamento 

estabelecidos no Artigo 16 da Resolução CONAMA nº 430/11 visto que 

conforme o referido artigo, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 

poderão ser lançados diretamente no corpo d’água receptor, rede coletora ou 

bacia de acumulação desde que obedeçam as condições e padrões previstos 

no mesmo.  

 

4.9 Atendimento a requisitos legais  

 

Os resultados obtidos nas análises das amostras de efluente deverão ser 

avaliados segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) nº 430 de 13 de maio de 2011. 
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APRESENTAÇÃO 
 
Este documento apresenta o Plano de Controle de Processos Erosivos (PCPE) 

referente às obras de construção do Complexo Solar Fotovoltaico Alex (CSFA), 

composto pelas Usinas Fotovoltaicas (UFV)s Alex I, III a X e Linha de 

Transmissão (LT), a ser implantado nos municípios de Limoeiro do Norte e 

Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, que compõem o Projeto Básico Ambiental 

que está sendo apresentado para essa fase do Licenciamento de Implantação 

(LI), em atendimento a determinação ao Termo de Referência Nº 208/2018 – 

DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA, 2019). 
 

O PCPE irá promover ações de acompanhamento e monitoramento das obras 

de implantação e posterior operação do CSFA e LT, com vistas a prevenir, 

identificar e mitigar a ocorrência de processos erosivos e degradação do solo. 

As atividades de controle de processos erosivos estão orientadas para o retorno 

a uma condição de estabilidade, utilizando medidas de monitoramento e controle 

da erosão, recomposição da cobertura vegetal e técnicas de manejo e 

conservação de solos, bem como controle dos processos de assoreamento das 

drenagens e dos mananciais hídricos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O PCPE a ser desenvolvido durante a fase de planejamento, instalação e 

operação do CSFA, deverá enfocar as condições ambientais dos terrenos 

expostos, que sofrerão alterações no relevo e no sistema natural de drenagem, 

ao longo da Área Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Influência Direta (AID) 

do empreendimento. Essas ações, associadas à retirada da vegetação protetora, 

à movimentação de solos e rochas, à extensão e características morfológicas e 

geológicas das áreas impactadas, resultam em alterações nos processos do 

meio físico, principalmente em locais sensíveis, processos estes que podem se 

manifestar em erosões laminares e lineares intensas, assim como em 

estabilização de encostas e maciços. 

O estabelecimento deste novo equilíbrio do relevo pode ocorrer através de 

fenômenos de erosão dos solos e redistribuição de massa das formações 

superficiais. A erosão, portanto, é um processo de evolução do relevo para uma 

condição mais estável, cuja intensidade está relacionada ao grau de 

desequilíbrio estabelecido pela ação antrópica, influenciada por diversos fatores 

tais como: relevo, litologia, solos, cobertura vegetal, declividade dos terrenos, 

regime das precipitações, dentre outros. 

Obras civis que envolvem interferências em grandes áreas e com mobilização 

de grandes volumes de materiais construtivos causam alterações na superfície 

do terreno, podendo favorecer a instalação de processos erosivos 

generalizados. 

O PCPE abrange as obras civis para implantação das estruturas do complexo 

solar, linha de transmissão, canteiro de obra, vias de circulação e acesso, áreas 

de bota-fora e estoque de materiais, áreas estas onde estão previstas 

intervenções de ordem física que deixam a superfície dos terrenos vulneráveis 

ao desenvolvimento de processos erosivos. 
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O Plano de Controle de Processos Erosivos tem por objetivo caracterizar e 

estabelecer ações preventivas e corretivas para os processos erosivos 

decorrentes das obras de construção e posterior operação do CSFA. 

Além das ações para redução do risco de erosão e assoreamento associado às 

obras e acompanhamento dos processos erosivos e de assoreamento na área 

de influência do empreendimento, são abordados também os mecanismos de 

erosão que podem comprometer estabilidade das estruturas, especialmente nos 

trechos de taludes, corte e aterro, que deve ser cuidadosamente observado 

durante as obras e nos primeiros anos de operação. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

As atividades de supressão de vegetação, escavação, terraplenagem, cortes e 

aterros, movimentação de veículos, máquinas e equipamentos, entre outras, 

representam pontos potencias para o desencadeamento de processos erosivos 

na ADA e na AID do empreendimento. Essas atividades atuam direto nas 

propriedades físicas do solo, provocando a desestruturação, desagregação ou 

compactação da cobertura pedológica, apresentando potencial de ocorrência de 

processos erosivos em função do escoamento de água na superfície do solo, 

locais desnudos ou alterados, tendo como consequência a perda de material 

particulado e o eventual carreamento de material sólido para as drenagens 

situadas no entorno da área do empreendimento. 

Estes fatores estão geralmente presentes em todas as obras humanas e 

empreendimentos a céu aberto, exigindo que se realizem medidas de controle e 

ações de proteção da estrada, diuturnamente, como único caminho para evitar 

não só a degradação ambiental, mas, muitas vezes, garantir a operação do 

próprio empreendimento. 

No contexto da execução das obras, o controle dos processos erosivos é 

fundamental para evitar focos de degradação e requer a adoção de cuidados 
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operacionais, que procurem evitar ao máximo a sua ocorrência, particularmente, 

em situações que envolvam: 

 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 usinas 

Fotovoltaicas e Equipamentos em Geral; 

 Execução de Desmatamento e Limpeza de Terrenos; 

 Construção e Operação de Caminhos de Serviço; Carreamento de 

Materiais Inertes (solo e rocha) para Dentro de Cursos d’Água. 

 

3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo geral 

Este Programa tem por objetivo indicar as medidas de controle a serem 

aplicadas no decorrer das atividades de construção para evitar a ocorrência de 

possíveis processos erosivos decorrentes das obras. Também faz parte do 

objetivo do Programa indicar os dispositivos e critérios a serem aplicados para o 

projeto de execução das obras para monitorar os pontos críticos, garantindo a 

manutenção das condições adequadas de estabilização dos solos. 

As ações operacionais visam promover a recomposição do equilíbrio em áreas 

porventura desestabilizadas e com processos erosivos desencadeados, como 

também evitar a instalação desses processos, contribuindo para a redução da 

perda de solos e do assoreamento da rede de drenagem. 
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3.2 Objetivos específicos 

O Programa estabelece objetivos específicos, ações de monitoramento e metas 

a serem alcançadas, bem como os indicadores que servirão para aferição dos 

resultados esperados. 

Os objetivos específicos deste Plano são: 

 Identificar e caracterizar as áreas críticas para o desenvolvimento de 
processos erosivos; 

 Propor medidas de conservação dos solos e prevenção de processos 
erosivos para as fases de implantação, desenvolvimento e operação 
do empreendimento; 

 Indicar ações e dispositivos para manter a estabilidade dos terrenos 
e o controle de eventuais processos de erosão; 

 Indicar atividades de monitoramento a serem implementadas 
principalmente durante a execução das obras com vistas a detecção 
e acompanhamento de processos erosivos, e 

 Propor o monitoramento e controle da ocorrência de processos 
erosivos e de carreamento de sedimentos para os mananciais 
hídricos. 

Ressalta-se que o presente programa apresentará práticas recomendáveis para 

a contenção, drenagem de encostas e taludes, e estabilização de solos, para 

controle de processos erosivos de maneira geral. A aplicação de tais práticas in 

loco dependerá das características pedológicas, climáticas e de uso do solo em 

cada região; algumas características específicas exigem tratamentos especiais 

que só podem ser determinados no momento de elaboração do Projeto 

Executivo Ambiental (PEA). Sendo assim, todas as medidas apresentadas neste 

programa têm um cunho de indicar os procedimentos adequados exemplificando 

algumas práticas que poderão ser complementadas ou substituídas no 

detalhamento do PEA. 
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4. METAS 

Para alcançar os objetivos específicos propostos, deverão ser adotadas as 

seguintes metas: 

 Implementar PCPE em 100% nas áreas de ADA e AID do 

empreendimento; 

 Instalar dispositivos de drenagem da água pluvial dotados de 
controle de processos erosivos em 100% das zonas com relevo 
movimentado e ocorrência de solos suscetíveis à erosão; 

 Construir 100% dos taludes de acordo com as diretrizes das normas 
técnicas estabelecidas, respeitando a inclinação das encostas, as 
características dos solos e do substrato rochoso; 

 Compor ou recompor 100% das áreas expostas com vegetação de 
modo a protegê-las da ação erosiva das águas superficiais; 

 Três visitas técnicas e respectivos relatórios técnicos de 
acompanhamento, para avaliação da implantação do PCPE:  

 Relatório 1 – realizado na fase de pré-implantação e 
planejamento das obras; 

 Relatório 2 – realizado na implementação e 
desenvolvimento das obras; 

 Relatório 3 – realizado na fase de operação. 

 

5. PÚBLICO-ALVO 

O PCPE irá atuar nas áreas que sofrerão intervenção das etapas do 

empreendimento, sobretudo nas áreas de ADA e AID do empreendimento. Suas 

ações se darão tanto das faixas de propriedade do Complexo Solar Fotovoltaico 

Alex, como das áreas que não foram adquiridas pelo empreendedor, sendo, 

portanto, público-alvo beneficiário deste programa. 

Os beneficiários deste programa serão as Prefeituras Municipais, assim como, 

as comunidades inseridas e vizinhas da ADA e AID, os trabalhadores 
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responsáveis pela implantação do empreendimento, e o órgão ambiental 

responsável pelo licenciamento e fiscalização do empreendimento. 

6. ABRANGÊNCIA 

Este PCPE abrange as áreas que sofrerão movimentação e exposição do solo 

nas áreas de implantação e operação do Complexo de Usina Solar Fotovoltaica 

Alex, empreendimento que será implantado, composto por nove usinas e uma 

Linha de Transmissão, as quais: pátio de instalação das usinas, subestação, 

faixa de servidão, estradas e acessos das faixas laterais e marginais, bota-foras 

e canteiro de obras. 

Nas etapas de implantação do empreendimento, o controle dos processos 

erosivos é fundamental para se evitar focos de degradação e requer a adoção 

de cuidados operacionais que procurem evitar ao máximo a sua ocorrência, 

particularmente, em situações que envolvam: obras de terraplenagem e de 

drenagem; execução de aterros e cortes; implantação de bota-foras e canteiros 

de obras; assim como, desmatamento e limpeza de terrenos; utilização intensa 

das estradas vicinais; movimentação intensa de máquinas e equipamentos; e 

escavação para a implantação do empreendimento. 

7. METODOLOGIA 

Os processos erosivos tendem a ser intensificados e favorecidos na medida em 

que ocorrem o uso e a ocupação humana. O mesmo sucede com a implantação 

de obras com insuficiência de medidas preventivas e/ou de conservação 

periodicamente necessárias. 

O EIA do empreendimento identifica impactos potenciais associados à erosão e 

ao assoreamento, especialmente nos terrenos expostos em virtude das obras, 

cuja execução sempre ocasiona alterações no relevo e na configuração natural 

das drenagens. Entre os agentes impactantes se destacam: 

 Supressão da vegetação para execução de cortes e aterros, bueiros e 

pontes; e obtenção de materiais de construção; 
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 Modificação na topografia, construindo taludes com declividades muito 

superiores à declividade natural; 

 Disposição de bota-foras; 

 Disposição final de resíduos; 

 Modificação da posição de talvegues, aumentando (erosões potenciais) 

ou diminuindo a velocidade das águas (assoreamentos potenciais). 

Justificam a implantação do PCPE, com vistas a evitar danos aos solos, ao 

sistema hidrográfico, aos mananciais e aos ecossistemas. 

O processo de gestão das atividades deve identificar, nas áreas de ADA e AID, 

os elementos caracterizadores do clima da região, do relevo, dos solos e da 

vegetação. É da análise destes elementos que se identificam as principais 

causas geradoras ou intensificadoras dos processos erosivos. 

7.1  A identificação dos elementos caracterizadores da região 

Sobre estes elementos, os quais por suas particularidades podem se constituir 

nas causas geradoras mais frequentes de ocorrências de processos erosivos, 

são pertinentes as seguintes considerações: 

Chuva – A precipitação pluviométrica, importante indicador do quadro climático, 

atua na aceleração maior ou menor da erosão, dependendo da sua distribuição 

mais ou menos regular, no tempo e no espaço, e sua intensidade. Chuvas 

torrenciais ou pancadas de chuvas intensas constituem a forma mais agressiva 

de impacto da água no solo. 

Durante estes eventos, a aceleração da erosão é máxima, acirrando processos 

ativos de ravinamento e voçorocamento de maneira extremamente rápida, 

criando, muitas vezes, situações emergenciais. Na área em estudo, com 

precipitações pluviométricas da ordem de 786 mm/ano, característico de região 

semiárida, os meses de fevereiro-maio concentram 80% da precipitação anual, 
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época está caracterizada de maior potencial para ocorrência de processos 

erosivos. 

 Relevo – As características do relevo refletem-se na intensificação de 

processos erosivos. Maiores velocidades de erosão podem ser esperadas em 

relevos acidentados, como morros, do que em relevos suaves, como colinas 

amplas, pois declividades mais acentuadas favorecem a concentração e maiores 

velocidades de escoamento das águas superficiais, aumentando sua capacidade 

erosiva. 

Os serviços de terraplenagem nesses terrenos, com retirada ou acúmulo de 

materiais, modificando as condições topográficas, podem dar origem a processos 

do meio físico ao desestruturar solos e expor seus horizontes mais sensíveis, 

levando à erosão laminar mais intensa, podendo evoluir para sulcos, ravinas e, 

inclusive, voçorocas. 

A área diretamente afetada pelo Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de 

Transmissão apresenta grande uniformidade do ponto de vista topográfico, 

sendo caracterizada por terrenos planos, com classe de declividade muito fraca 

(0 e 3%), consequentemente com baixa energia potencial, revelando baixa 

potencialidade de processos erosivos 

 Solo – A natureza dos solos constitui um dos principais fatores indicativos 

da suscetibilidade dos terrenos à erosão. Quando resultantes de processos 

pretéritos de erosão, transporte, deposição e sedimentação em encostas. 

Quanto mais arenosa a textura do solo, menor o grau de coesão de suas 

partículas e maior o potencial de instalação e desenvolvimento de processos 

erosivos, comparativamente aos solos argilosos. Esses processos apresentam-

se fundamentalmente associados a deficiências do sistema de drenagem e da 

proteção vegetal. 

A área potencialmente atingida pelo Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha 

de Transmissão se caracteriza por solos permeáveis derivados da rocha calcária 
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que condiciona a infiltração rápida das águas, não possibilitando o escoamento 

superficial e a formação de uma malha hídrica. 

Os Cambissolos apresentam alto grau de erodibilidade, entretanto, a 

permeabilidade elevada e a condição de relevo muito plano não proporciona a 

formação de escoamento concentrado, condicionando a não ocorrência de 

processos erosivos. 

 Vegetação – A cobertura vegetal exerce importante papel na estabilidade 

do solo, na medida em que amortece o impacto da chuva, regulariza e reduz o 

escoamento superficial, a remoção e o transporte de partículas de solo e favorece 

a absorção da água pelo subsolo. As culturas agrícolas e pastagens oferecem 

relativa proteção superficial ao solo, embora, em áreas declivosas, essa proteção 

seja mais efetiva quando há sistemas radiculares profundos. O manejo 

inadequado do solo e também as deficiências na drenagem de áreas agrícolas 

são causas frequentes da instalação de processos erosivos. 

Os remanescentes de Vegetação Natural que compõem o Complexo Solar Alex 

e Linha de Transmissão são formados por matas e capoeiras e estão situados 

em porções cada vez mais pressionadas pelas ações antrópicas. A vegetação 

apresenta características de porte baixo, muitas vezes de baixa densidade e 

pobres em espécies arbustivo-arbóreas, em um ambiente que é maximizado 

pelos efeitos dos baixos índices de pluviosidade da região e pelos 

desmatamentos irregulares (EIA 2019). 

A caatinga hiperxerofila é o tipo de vegetação dominante em parte da área, 

ocorrendo em solos relativamente rasos. São classificadas como sendo 

caducifólias, ou seja, as folhas caem nas épocas de estiagem e apresentam um 

caráter xerófilo (que define plantas típicas de regiões secas), 

Cabe ressaltar que, quando forem definidos os detalhes construtivos do projeto 

executivo elaborado para construção do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e da 

Linha de Transmissão como canteiro de obras, estradas de acesso, execução 

da terraplanagem, retirada da cobertura dos solos e topografia final de instalação 
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das usinas, poderemos precisar todas as atividades quanto a intervenção 

utilizada para 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 instalação e operação, cabendo a empresa ambiental, escolher qual o 

procedimento mais adequado a situação apresentada. 

7.2  A determinação e identificação dos locais de incidências potenciais 
e/ou suscetíveis à processos erosivos 

O PCPE é composto pela consolidação e intercâmbio das atividades de 

Planejamento, Monitoramento, Ações Preventivas de Controle e Inspeção, 

Avaliação e Conceituação de Soluções. Estas atividades não apresentam uma 

cronologia fixa de desenvolvimento, mas sim, deverão ser desenvolvidas de 

forma integrada. 

O Planejamento apresenta-se no presente programa como ferramenta que deve 

possibilitar a percepção, a avaliação e a organização das demais atividades. É 

importante que o planejamento seja entendido como um processo cíclico e 

prático, com constante realimentação de situações, propostas, resultados e 

soluções, e um processo contínuo de tomada de decisões. 

O Monitoramento conforma peça chave para a boa manutenção da qualidade 

ambiental da área de interferência do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha 

de Transmissão, portanto, é uma das principais ações desse programa. O 

monitoramento deverá ocorrer de forma contínua ao longo de toda a vida útil do 

empreendimento, havendo, no entanto ações específicas para seu 

desenvolvimento ao longo das atividades de instalação e operação. 

As atividades de inspeção, avaliação e conceituação de soluções devem ocorrer 

de forma a dar prosseguimento à identificação pontos de instabilidade realizados 

pela etapa de monitoramento. 
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Ações preventivas de controle e reabilitação de processos erosivos têm como 

objetivo a execução das obras e ações determinadas nas etapas definidas pelo 

planejamento. Esta etapa busca a efetivação das propostas a precaução e 

estabilização da ocorrência de processos erosivos na parte executiva do projeto. 

8 CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS 

As obras civis para construção do CSFA e LT, incluindo toda a área de 

intervenção nas área de ADA e AID, estão necessariamente relacionadas a 

intervenções em extensões de terras significativas, mobilização de volumes de 

materiais construtivos, instalação de canteiros de obras e abertura de vias de 

acesso. Estas obras irão promover também alterações significativas na dinâmica 

hídrica superficial das áreas diretamente afetadas e em seu entorno devido à 

impermeabilização dos terrenos, gerando um escoamento superficial 

significativo. 

Os solos desnudados e descompactados ou com alta compactação devido à 

movimentação de terras e de máquinas deixa a superfície do terreno bastante 

vulnerável ao desenvolvimento de processos erosivos, que podem ocorrer como 

erosão hídrica superficial e ou erosão por remoção de massa (AGMA, 2008). 

A erosão hídrica superficial pode ser subdividida em: 

 erosão pluvial, ou por embate, provocada pelo impacto das gotas de 

chuva diretamente sobre o solo exposto; 

 erosão por escoamento difuso, formada a partir do desenvolvimento 

de sulcos que conduzem pequenos filetes de água em superfície; 

 erosão laminar, quando o solo já saturado e com capacidade de 

infiltração reduzida, proporciona a formação de uma lâmina d’água 

contínua em superfície que carrega o material desagregado, e;  
 

 erosão por escoamento concentrado, quando o escoamento difuso 

evolui para sulcos mais aprofundados que concentram o fluxo, 
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podendo por sua vez evoluir para ravinas. 

Nos terrenos e vertentes, naturais ou de taludes de corte e aterro, estas formas 

de erosão ocorrem separadamente ou em conjunto, compondo o processo 

erosivo. 

8.1  Erosão em terrenos desnudados 

A energia erosiva das precipitações sobre o solo se manifesta através do impacto 

das gotas de chuva que desloca a partícula de solo para uma posição 

topograficamente mais baixa até que está atinja um leito de escoamento 

concentrado. Esta energia está relacionada com características físicas das 

precipitações tais como energia cinética, intensidade e duração. 

A supressão da vegetação contribui para a exposição dos solos a ação direta do 

impacto das gotas de chuva e para o aumento do escoamento superficial das 

águas pluviais. Áreas de vegetação densa são normalmente caracterizadas por 

apresentarem baixo escoamento superficial, altas taxas de infiltração e perda de 

solo insignificante, pois a vegetação que recobre a superfície do solo reduz o 

efeito da erosão hídrica pelo impacto das gotas de chuva, aumenta a infiltração 

e as irregularidades causadas pelas raízes retêm os sedimentos. Nestes 

terrenos, onde ocorre o desenvolvimento de um solo orgânico espesso, as 

chuvas de baixa intensidade normalmente não apresentam escoamento 

superficial e o escoamento acontece somente após o volume de chuva 

precipitada superar a capacidade de interceptação, o que ocorre de forma mais 

frequente após períodos chuvosos de grande intensidade. Por outro lado, em 

terrenos desmatados, onde a capacidade de interceptação do solo é baixa, é de 

se esperar, em relação à condição original, um aumento significativo de 

escoamento (EIA, 2019). 

Quando ocorre a supressão da vegetação em um trecho de terreno plano ou de 

vertente, ocorre aumento na vazão média, efeito da redução da interceptação, 

infiltração e evapotranspiração pela retirada da cobertura. Nos casos em que o 

solo encontra-se descoberto, o escoamento tende a ser elevado, causando a 
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concentração de fluxo e o consequente processo de erosão e transporte de 

sedimento. 

8.2 Erosão em taludes de corte e aterro 

A formação de taludes devido a operações de corte e aterro condiciona a quebra 

do equilíbrio dinâmico natural do terreno, refletindo-se na ocorrência de solos 

instáveis, desprotegidos com possibilidade de surgimento de fenômenos 

erosivos acelerados. 

As atividades de movimentação de terra promovem a exposição de terrenos 

compactados nas áreas de corte e a desagregação mecânica dos solos nas 

áreas de aterro. Associado a retirada da proteção da cobertura vegetal, estes 

materiais ficam expostos diretamente à ação de chuvas torrenciais e aos 

processos de escoamentos superficiais. 

Nas áreas de taludes o impacto das gotas de chuva devido a precipitações 

intensas inicia o processo de erosão, desprendendo o material da superfície e 

projetando para uma porção mais baixa do talude, e a contribuição da chuva 

sobre o escoamento irá determinar a intensidade do transporte deste sedimento 

desprendido ao longo da vertente e em direção aos terrenos mais baixos, assim, 

a chuva e o escoamento são as características hidrológicas que mais influenciam 

a erosão em taludes. 

O material retirado das encostas pelo processo erosivo é transportado para as 

cotas mais baixas do relevo e colmata os vales formando colúvios que se 

depositam na porção inferior das vertentes. 

8.3 Drenagem de águas pluviais 

Durante as atividades de movimentação de terras o no período imediatamente 

após a conformação topográfica, quando o solo ainda encontra-se desprotegido 

e desagregado pela ação mecânica, especialmente nos taludes de corte e aterro, 

os terrenos ficam expostos à ação erosiva das chuvas e ao escoamento 
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superficial concentrado, podendo ocasionar erosão e o transporte de sedimento 

para o leito do rio, promovendo alterações no ambiente. 

Parte do material erodido nos trechos de obras é carreada pelo fluxo da 

drenagem superficial. As partículas de granulometria mais fina permanece em 

suspensão, causando degradação da qualidade da água. A porção mais 

grosseira, que não permanece em suspensão é depositada causando 

assoreamento do sistema de drenagem e caixas de passagem e leito natural dos 

rios. 

9 PRINCIPAIS INTERVENÇÕES 

A seguir são destacadas as principais intervenções previstas nas obras de 

implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão e que 

estão relacionadas, direta ou indiretamente, a ocorrência ou desenvolvimento de 

processos erosivos. 

Para a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) foi 

realizado o levantamento de campo visando identificar as áreas a serem 

recuperadas em função da remoção de sua cobertura vegetal para implantação 

do empreendimento. Nestes trechos foram realizadas coletas de informações 

para caracterização dos meios físico e biótico, assim como registro fotográfico e 

o georreferenciamento dos trechos de prováveis potenciais susceptíveis a 

erosão (EIA-RIMA Preserv Ambiental, 2019). 

Essas atividades, que envolvem um conjunto de medidas relativas à e execução 

das soluções propostas para a prevenção, durante toda vida útil do CSFA, de 

problemas decorrentes da instalação de processos erosivos, compreendendo a 

execução de dispositivos de drenagem, bem como à proteção da camada 

superficial do solo, por meio da execução de revestimento vegetal conforme 

estabelecido no Projeto de Engenharia, estão disposto em sequência. 
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As principais intervenções com obras de terraplanagem e pavimentação, com 

modificações das características naturais do solo e possibilidade de 

desenvolvimento de processos erosivos são: 

9.1  Serviços de Terraplanagem 

Conforme definido no PRAD, os serviços de terraplanagem foram subdivididos 

em nove 9 UFV’s com uma área de aproximadamente 933,57 hectares e 27,56 

ha da faixa de domínio da linha de transmissão. 

Para estas áreas submetidas à movimentação de terras, além da limpeza e 

conformação topográfica do terreno está prevista a remoção da camada vegetal 

orgânica nos locais onde serão instaladas as UFV’s, canteiro de obras, 

subestação e construções das edificações de ADM, sendo estocada e tendo 

posterior reuso na recomposição das áreas previstas no PRAD. 

Essa camada de solo orgânico será aplicada nas áreas que receberão proteção 

vegetal por semeadura ou por plantio. A espessura da camada orgânica a ser 

removida será descrita no projeto executivo. 

O projeto básico de terraplenagem destaca que o balanceamento entre volume 

de corte e de aterro deve ser praticamente alcançado, considerando que o 

terreno é plano com aproximadamente 2% de declividade. Ainda caso o 

empolamento venha alcançar 15% não haverá necessidade de efetuar bota-fora 

de material oriundo do corte e todo o material será reaproveitado. 

Os serviços de terraplenagem deverão ser objeto de planejamento prévio, com 

a finalidade de se evitar e/ou minimizar a exposição desnecessária dos solos à 

ação, principalmente, das águas superficiais. 

Condicionar a abertura de novas frentes de obras à ocorrência de condições 

climáticas satisfatórias. 
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O engenheiro responsável pela obra, deverá ter acesso aos dados 

meteorológicos da região, evitando, sempre que possível, a aberh1ra de novas 

frentes quando houver previsão de chuvas intensas num curto período de tempo. 

9.2  Implantação de pavimento primário 

A área do empreendimento compreende aproximadamente 961,13 ha, com 

trechos de intervenção do PRAD, como nas faixas laterais das vias internas, que 

são de seis metros de largura, e as principais vias externas com onze metros de 

largura. 

A área do complexo solar terá um perímetro de 12,60 km para acesso, 

contornando todo o projeto, com aproximadamente quinze quilômetros de 

acessos internos entre as usinas. Nas margens destes trechos serão promovidos 

a conservação do solo e sua revegetação natural, que conduzirá o escoamento 

superficial a pontos de absorção dos aportes pluviais (PRESERV AMBIENTAL, 

2019). 

Assim sendo, a adequação de estradas de modo integrada às práticas de manejo 

de solos, propicia um melhor controle da erosão, bem como reduz drasticamente 

as necessidades e custos de manutenção, o que representa substancial 

economia ao município e ao produtor rural (SRH, 2010). 

As obras de adequação de estradas compreendem, basicamente, a realocação 

de trechos críticos, a correção do leito de rolagem, o revestimento primário de 

trechos críticos, a construção de caixas de infiltração e a construção de 

lombadas para integração ao sistema de terraceamento e às caixas de 

infiltração. 

O revestimento primário pode ser empregado como camada superficial aplicada 

diretamente sobre o subleito compactado e regularizado em rodovias municipais 

não pavimentadas, como camada de revestimento em adequação de estradas 

rurais de acesso ao complexo, assim como, as vias de acessos internas, 

classificadas como faixas laterais e marginais. 
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As faixas laterais das vias de acessos e as áreas do entorno das instalações 

operacionais serão objetos de recuperação com o plantio de gramíneas 

fixadoras do solo, por semeio e mudas para um crescimento mais rápido e 

uniforme, obtendo cobertura vegetal no solo para manter o terreno protegido da 

ação das chuvas ocasionais (PRESERV AMBIENTAL, 2019). 

As faixas marginais das vias são áreas susceptíveis à erosão, nas quais serão 

aplicadas técnicas de contenção, com uso de gramíneas e leguminosas como 

fixadoras do solo, através de semeadura e introdução de mudas, e o plantio de 

espécies herbáceas e arbustivas nativas seguindo o modelo de plantio a ser 

proposto. Estas práticas serão associadas ao uso de canais de escoamento da 

drenagem, com pequenas barragens filtrantes para a retenção dos sedimentos 

pelo escoamento superficial no início da obra, caso necessário, onde tenham 

trechos com declividade do terreno maior que 2% (PRESERV AMBIENTAL, 2019). 

Para contemplação do PCPE serão especificadas áreas dentro e fora do 

complexo solar identificadas em campo, que necessitam de manutenção para 

restauração dos trechos parcialmente antropizado. 

9.3  Drenagem de águas pluviais 

A drenagem superficial de águas pluviais é a muito importante, pois alguns 

trechos de estrada de acesso, faixas laterais e marginais, se transformam em 

coletores de águas de chuvas capazes de produzir erosões em sulcos ou 

incrementar os sulcos pré-existentes. 

As intervenções referentes às drenagens estão associadas à adequação das 

estradas rurais, visando principalmente diminuir a velocidade de rolamento e 

orientando a drenagem da estrada de forma a propiciar a infiltração das 

enxurradas, através dos dispositivos armazenadores. 

Inicialmente, no processo de implantação deverá ser executado um sistema de 

drenagem através da construção de canaletas que direcionem com eficiência 

todo o fluxo das águas pluviais as bacias de infiltração, encaminhando estes 
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aportes aos pontos fora das vias, passando por caixas de sedimentação, 

lançando-os para locais apropriados (PRESERV AMBIENTAL, 2019). 

O procedimento de abertura de canaletas deve ser sistemático, distribuído ao 

longo das vias de acesso para conter enxurradas e evitar danos às vias com a 

formação de sulcos e ravinas. Os canais de escoamento devem ser dispostos a 

cada 10 metros por ser uma área praticamente plana com leve declividade. O 

espaçamento será satisfatório para o controle do escoamento e deve ser 

intercalado as margens das vias. Como o solo é areno-argiloso o processo de 

infiltração reduzirá a ação da enxurrada contendo o aporte pluvial que ocorrem 

periodicamente todo ano (PRESERV AMBIENTAL, 2019). 

 Implantação de Sistema de Drenagem 

Apesar da característica predominante dos solos da região apresentar baixa 

capacidade de infiltração e elevado potencial de escoamento superficial, no 

entanto, para evitar o acúmulo de águas pluviais, como precaução algumas 

medidas serão tomadas referentes à drenagem da área onde serão implantados 

os painéis, nas vias de acesso, próximo às obras civis e na área da subestação.  

Para determinar uma rede de drenagem deve-se considerar: as bacias 

hidrográficas e as redes de drenagens superficiais no entorno das usinas 

fotovoltaicas, o comportamento hidrológico dessas bacias, bem como as 

características do relevo, tipo de solos, e uso e ocupação da bacia hidrográfica, 

precipitação anual das últimas décadas e demais fatores que possam causar ou 

receber interferências do empreendimento.  

A partir desses informações as principais linhas de drenagem e de escoamento 

das bacias podem ser definidas através de dados de topografia detalhada 

(curvas de 0,25 metros em 0,25 metros) das ferramentas do GIS e do o HEC-

GeoHMS que delimitam as linhas de drenagem e de escoamento das bacias 

localizadas na área de implantação do complexo solar, apresentadas nas figuras 

1 e 2.  
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Uma vez que as linhas de drenagem e bacias de escoamento existentes forem 

definidas, bacias hidrográficas internas e externas são obtidas de forma a 

projetar a rede de drenagem com elementos como valas ou bueiros. 

 

 

 

Figuras 1 e 2 – Exemplos de Sistema de Drenagem em projeto de geração de energia 

solar. 

Essas atividades, que envolvem a construção de dispositivos vários, que são 

definidos, em termos de modalidades, localizações, funções específicas, 
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quantitativos e processos construtivos no Projeto de Engenharia constam dos 

Capítulos específicos relativos à execução à execução das Obras de Engenharia 

Correntes, necessárias a construção do complexo fotovotaico. 

No caso do Projeto de Drenagem Superficial são definidos dispositivos com a 

finalidade de proteger a infraestrutura viária, assegurando a adequada drenagem 

das águas pluviais em todas as suas formas de ocorrência, dos quais se 

destacam os mais usuais: 

Valetas de proteção, dispostas a montante dos "off-sets" do corpo estradal, para 

interceptar as águas que poderão atingir o talude do corte ou do aterro; 

Sarjetas, utilizadas na plataforma da estrada para coletar a água que incide 

sobre a mesma, conduzindo-a até lançá-la em ponto adequado para afastá-la do 

corpo estradal; 

Descidas d'água, empregadas nos pontos baixos dos aterros e nos locais onde 

o fluxo d'água na sarjeta estiver próximo da capacidade de escoamento da 

mesma; 

Dissipadores de energia, para atenuar a velocidade da água, diminuindo o risco 

de erosão do terreno natural, meios fios e demais dispositivos. 

Da mesma maneira, são definidos todos os elementos e dispositivos referentes 

à Drenagem Profunda (que resguarda os maciços da eventual ocorrência de 

erosão interna e de estabilizações em cortes) e as Obras de Arte Correntes 

(bueiros destinados a assegurar a continuidade do fluxo dos talvegues nah1rais 

e que recebem a contribuição da Drenagem Superficial da Rodovia). 

Neste sentido, o Álbum de Projetos Tipo de Dispositivos de Drenagem, que 

contém os modelos padrões vigentes no DNER (versão de abril/88), adotados 

nos Projetos de Engenharia contempla os seguintes dispositivos principais: 
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Para a drenagem superficial: valetas de proteção de cortes, valetas de proteção 

de aterros, banquetas, sarjetas, meios-fios, entrada para descidas d'água, 

descidas d'água, dissipadores de energia e caixas coletoras; 

Drenagem subterrânea: drenos profundos (em solo e em rocha) e bocas de 

drenos; 

Drenagem para travessias de talvegues: corpo de bueiros tubulares, bocas de 

bueiros tubulares e bueiros celulares. 

Incorporam-se a estas atividades as medidas voltadas ao Controle de Processos 

Erosivos Ativos Lineares - medidas que têm por objetivo a reintegração de áreas 

à paisagem original, com a eliminação de processos ativos de ravinamentos 

profundos e voçorocamentos e, em consequência, otimizar as condições de 

trafegabilidade da rodovia, as melhorias da segurança de tráfego, as condições 

ambientais dessas áreas, mediante a implantação de medidas de controle, 

basicamente corretivas, definidas pela norma DNER, e que compreendem: 

 Implantação de drenos, minimizando ou atenuando o processo evolutivo; 

 Preenchimento dos vazios localizados a montante da barreira física com 

solos adequados; 

 Dissipação da energia do fluxo de águas superficiais no ponto de 

descarga, onde propõe-se a construção de barreiras constituídas de 

enrocamento. 

 Conformação final do terreno e preparo para a introdução da cobertura 

vegetal. 

9.4  Jazidas e bota-fora 

Termo amplamente utilizado em terraplenagem para designar o local onde são 

descartados os materiais provenientes de obras de terraplenagem que envolvam 

escavação e remoção de terra e camada orgânica. 
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O projeto de terraplenagem também indicará áreas para estocagem da camada 

orgânica dos solos, para posterior aproveitamento no projeto paisagístico e de 

revegetação. 

As áreas de instalação de jazidas e caixas de empréstimo não podem ser 

susceptíveis a cheias e inundações, bem como as áreas de instalação de jazidas 

de materiais argilosos não devem apresentar lençol freático aflorante. 

As áreas destinadas à implantação de usinas e britagem, à abeira de trilhas, 

caminhos de serviço e estradas de acesso, para instalação de jazidas e caixas 

de empréstimo e áreas terraplenadas e de bota-fora não podem estar sujeitas 

às instabilidades físicas passíveis de ocorrência em cotas superiores, como por 

exemplo escorregamentos de materiais instáveis. 

9.5  Canteiro de Obras 

Quanto à gestão de planejar, projetar e construir o canteiro de obras, deverá ser 

almejado o menor impacto possível no terreno e no seu entorno, estabelecendo 

adequado projeto de gestão ambiental para o empreendimento. 

A área de implantação dos canteiros não pode ser susceptível à instalação de 

processos erosivos; 

A instalação do canteiro de obras deverá contemplar a implantação de um 

sistema de drenagem específico para cada local, de contenção de erosão 

específico, e de estabilização, dentre outros. 
 

10 ATIVIDADES PREVISTAS 

 
10.1 Atividades de Pré-implantação (Planejamento) 

Pré-Implantação é uma fase onde serão desenvolvidas as atividades de 

planejamento detalhado das ações a serem realizadas (operacionalização dos 

diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos dos materiais a serem 
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produzidos e especificação de serviços para contratação das empreiteiras e da 

supervisão/inspeção da engenharia do proprietário). 

O planejamento das ações do programa deverá ocorrer de forma contínua. Deve-

se proceder inicialmente a organização das informações já levantadas na 

elaboração de um banco de dados que apresente os focos de instabilidade já 

identificados e recuperados. 

Entende-se como parte essencial do planejamento a tomada de decisões a partir 

da identificação de áreas críticas e da seleção de prioridades de atuação. 

10.2  Atividades de Implantação e Desenvolvimento (Monitoramento) 

O objetivo principal das atividades de implantação e desenvolvimento 

(monitoramento) desse programa consiste no acompanhamento sistemático da 

área a fim de avaliar as evoluções da dinâmica erosiva de modo a identificar 

novos focos de instabilidade, caso existam, e de avaliar a eficácia das ações 

corretivas já adotadas, possibilitando a proposição de medidas de contenção e 

estabilização. 

O monitoramento de campo para identificação de focos de instabilidade é a 

principal ferramenta de controle dos mesmos, pois, além de prevenir futuros 

danos à paisagem, os seus custos operacionais são infinitamente mais baratos 

que uma intervenção diretamente na paisagem para corrigir e reverter tais 

processos. Além disso, quanto antes um foco de instabilidade for identificado, 

melhor e mais fácil será seu controle e recuperação. 

Durante a etapa de implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de 

Transmissão o monitoramento previsto por esse programa deverá observar 

alguns cuidados específicos a serem tomados pela engenharia da obra, 

apresentadas no quadro a seguir. 

10.3 Atividades das Ações Preventivas, de Controle e Reabilitação (Operação). 
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Dentre as soluções e medidas de caráter preventivo e corretivo estão obras de 

limpeza dos sistemas de drenagens, o revestimento de taludes, as obras e ações 

de contenção e as obras de drenagem.  

Com o intuito de minimizar o aparecimento e desenvolvimento de processos 

erosivos o PCPE prevê a intensificação das ações preventivas e medidas já 

desenvolvidas. 

10.4  Avaliação dos resultados 

Análise dos resultados obtidos por meio da composição de relatórios de 

avaliação das ações realizadas (RIMA, 2019). 

Estão previstas as seguintes atividades, demonstradas no quadro abaixo: 

Quadro 1 - Ações 

Fases Ações a serem realizadas 

 

 

 

 

Pré-Implantação 

 Construção e implantação dos dispositivos de drenagem 
nas estradas e acessos, na etapa inicial da obra; 

 Construção de diques de contenção (tanques de 
sedimentação) nas áreas susceptíveis a ocorrência de 
materiais inconsolidados, principalmente quando do 
processo de estocagem do material retirado para o preparo 
das praças de serviços, canteiros de obra e pátios de 
estocagem de materiais e subestação; 

 Implantação de sistemas de drenagem baseados na 
condução da água pluvial através de canaletas que, quando 
necessário, serão revestidas com pedras de mão para 
dissipar a energia; 

 Realização de intervenções e inspeções nas áreas de 
interferência para detecção e execução de medidas 
corretivas com vistas a evitar a formação e 
desenvolvimento de processos erosivos e movimentos de 
massa. 

 

 

 

 

 Monitorar o destino do material do desmatamento e da 
limpeza do terreno não podendo este ser lançado dentro de 
corpos d’água; 

 Monitorar as condições de descarga das obras não 
devendo estas conduzir à formação de erosões; 

 Monitorar a eficácia dos dispositivos que impeçam o 
carregamento de sedimentos (enleivamento do material 
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Fases Ações a serem realizadas 

 

 

 

Implantação e 
Desenvolvimento 

removido, valetas para condução das águas superficiais, 
valetas paralelas ao corpo d’água etc.) nas atividades de 
desmatamentos e limpeza de terrenos nas proximidades de 
corpos d’água; 

 Inspecionar a separação e armazenamento do solo 
orgânico removido durante a operação de limpeza de 
terrenos, e principalmente de escavação das valas para 
implantação dos tubos, e sua posterior utilização em 
atividades de reabilitação/recuperação de áreas alteradas; 

 Monitorar a compatibilidade da aplicação de técnicas de 
desmatamento e de limpeza de terrenos com as 
características da cobertura vegetal a ser retirada, 
proibindo o uso de agentes químicos, de processos 
mecânicos não controlados e de queimadas; 

 Identificar necessidades de construção de estruturas 
provisórias de revestimento de taludes, canaletas, bacias 
de contenção, saídas d’água, terraços etc., logo após as 
atividades de terraplenagem e limpeza do terreno até que o 
sistema definitivo esteja instalado, conferindo a essas 
estruturas boa manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operação 

 Monitorar o carreamento de sedimentos para as drenagens 
próximas; 

 Monitorar a evolução da conformação dos taludes de cortes 
e aterros, assegurando que estejam compatíveis com as 
características geotécnicas dos materiais e com a topografia 
das áreas limítrofes; 

 Inspecionar as estruturas dos dispositivos de drenagem 
provisórios e definitivos (bueiros, sarjetas, descidas d’água, 
valetas, dissipadores de energia etc.) com a finalidade de 
controlar o fluxo das águas pluviais superficiais; 

 Monitorar a recuperação das coberturas vegetais 
implantadas pelo PRAD de forma a proteger superfícies 
expostas à ação das águas pluviais, regularizar e reduzir o 
escoamento superficial e desta forma contribuir com o 
controle dos processos erosivos e evitar o carreamento de 
sedimento às linhas de drenagem 

 Identificar necessidade de emprego de dispositivos de 
drenagem provisórios ou definitivos que resistam 
devidamente a volumes/velocidades de escoamentos e 
canalize as águas superficiais, desde os pontos de 
captação até os talvegues naturais. 

 Inspeção da eficácia das canaletas de drenagens com 
presença de diques de contenção, de modo a evitar o 
aparecimento de sulcos erosivos em virtude da 
concentração de drenagens; 

 Fiscalizar a execução das atividades previstas no PRAD, de 
forma a revegetar o que porventura tenham ficado ainda 
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Fases Ações a serem realizadas 

desnudos, contendo assim o processo de erosão quando 
ocorrente e consequente carreamento de sólidos para as 
drenagens; 

 Inspeção visual nas vias de acesso e faixa de servidão, de 
forma a detectar locais com possíveis processos erosivos e 
movimentos de massa, e atuação corretiva quando da 
identificação de focos de instabilidades. 

 

 

Avaliação dos 
resultados 

 

 Relatórios 01 – realizado na fase de pré-implantação no 
planejamento das ações contidas no projeto executivo 
ambiental. 

 Relatório 02 – realizado da fase de implantação e 
desenvolvimento do programa. 

 Relatório 03 – realizado na fase de operação e 
monitoramento. 

 Inspeção e avaliação de forma contínua da eficiência e 
eficácia das medidas realizadas no PCPE, na operação do 
Complexo Solar Fotovoltaico e Linha de Transmissão. 

 

11 RESULTADOS ESPERADOS 

Para o Programa de Controle de Processos Erosivos têm-se como resultados 

esperados a estabilização de todas as áreas afetadas direta ou indiretamente 

pela pré-instalação, instalação, desenvolvimento, operação e desativação. 

Espera-se que o desenvolvimento do programa possa levar ao equilíbrio das 

áreas que sofrerão interferência com a implantação do empreendimento, em 

especial naquelas onde haverá: obras de terraplenagem e de drenagem; 

execução de aterros e cortes; implantação de bota-foras e canteiros de obras e 

linha de transmissão; execução de desmatamento e limpeza de terrenos; 

utilização intensa das estradas vicinais; movimentação intensa de máquinas e 

equipamentos; e escavação para a implantação das estruturas das UFV´s e LT. 

 Promover a estabilização de todas as áreas afetadas, direta ou 
indiretamente, pela implantação do empreendimento; 

 Promover o equilíbrio geotécnico das áreas que sofrerem interferências, 
em especial nos trechos/áreas de terraplenagem e de drenagem, 
execução de aterros e cortes, canteiros de obras, bota-foras, exploração 
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de material em jazidas, áreas de supressão de vegetação, limpeza de 
terrenos, etc.; 

 Implementar medidas preventivas e corretivas visando combater 
possíveis focos de erosão e movimentos de massa; 

 Manter inalterada, ou melhorar, a qualidade das águas das drenagens 
naturais impactadas pelo empreendimento, no tocante ao assoreamento 
e aos parâmetros turbidez e sólidos sedimentáveis e em suspensão; 

 Manter os sistemas de drenagem e de contenção de sólidos do 
empreendimento em perfeito funcionamento; 

 Manter os taludes livres de processos erosivos intensos e movimentos de 
massa. 

 

12 INDICADORES AMBIENTAIS PROPOSTOS PARA AVALIAÇÃO DA 
EFETIVIDADE DO PROGRAMA 

Os indicadores ambientais desse programa são o nível de qualidade dos cursos 

d’água, que estão situados nas partes mais baixas, e a minimização das feições 

erosivas e dos movimentos de massa na área. 

Os parâmetros de avaliação do nível de qualidade das águas serão a turbidez e 

sólidos sedimentáveis e em suspensão, enquanto os processos erosivos serão 

executados por análise técnica e acompanhamento e monitoramento em campo. 

 

13 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

Este Programa se inter-relacionará com vários Programas, entre eles: 

 PRAD, no que tange à redução e controle do escoamento superficial das 

águas, à redução do aporte de sedimentos oriundos da erosão, à 

promoção de melhoria da qualidade ambiental na ADA. 

 Programa Ambiental de Construção (PAC); 
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 Supressão de Vegetação e Programa de Gestão e Supervisão Ambiental 

(PGSA) 

 Programa de Educação Ambiental, Comunicação Social, Capacitação e 

Integração da Mão-de-Obra, Saúde e Segurança dos Trabalhadores 

como fonte básica para a discussão da educação ambiental informal; e, 

finalmente, ao cumprimento de requisitos legais e outros requisitos 

relativos ao empreendimento. 

  



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Controle de Processos Erosivos (PCPE) 
 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PCPE - DOC Nº 013/2019 – REV 00 33 

 

 

14 RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS – PERÍODO CHUVOSO 

A previsão para as obras de implantação do CSFA e LT em sua primeira etapa, 

com horizonte de projeto para 2019, é de 14 meses, perpassando um ano 

hidrológico e, portanto, a ocorrência de ao menos um período chuvoso durante 

as obras. 

Em Limoeiro do Norte, o verão é escaldante, úmido, árido e de ventos fortes; o 

inverno é morno, opressivo e com precipitação. Durante o ano inteiro, o tempo é 

de céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia 

de 22 °C a 38 °C e raramente é inferior a 20 °C ou superior a 39 °C, demonstrdo 

da Figura 2. 

Figura 2 – Resumo Meteorológico 

 
Fonte:weatherspark 

Predomina o clima quente entre fevereiro-julho e escaldante agosto-janeiro, com 

75% no mês de agosto e 28% sem cobertura de nuvens, com precipitação 

máxima de 148 mm e abafado 98% em abril. 

É considerado dia com precipitação aquele com precipitação mínima líquida ou 

equivalente a líquida de 1 milímetro. A probabilidade de dias com precipitação 

em Limoeiro do Norte varia acentuadamente ao longo do ano. 

A estação de maior precipitação dura 4,0 meses, de 27 de janeiro a 26 de maio, 

com probabilidade acima de 30% de que um determinado dia tenha precipitação. 
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A probabilidade máxima de um dia com precipitação é de 59% em 3 de abril, 

apresentado na Figura 3. 
Figura 3 - Probabilidade Diária de Precipitação 

 
Fonte: weatherspark 

A estação seca dura 8,0 meses, de 26 de maio a 27 de janeiro. A probabilidade 

mínima de um dia com precipitação é de 0% em 20 de setembro. 

Dentre os dias com precipitação, distinguimos entre os que apresentam somente 

chuva, somente neve ou uma mistura de ambas. Com base nessa classificação, 

a forma de precipitação mais comum ao longo do ano é de chuva somente, com 

probabilidade máxima de 59% em 3 de abril. 

Para demonstrar a variação entre os meses e não apenas os totais mensais, 

mostramos a precipitação de chuva acumulada durante um período contínuo de 

31 dias ao redor de cada dia do ano. Limoeiro do Norte tem variação sazonal 

extrema na precipitação mensal de chuva. 

O período chuvoso do ano dura 7,1 meses, de 17 de dezembro a 20 de julho, 

com precipitação de chuva de 31 dias contínuos e mínima de 13 milímetros. O 

máximo de chuva ocorre durante os 31 dias ao redor de 6 de abril, com 
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acumulação total média de 148 milímetros. O período sem chuva do ano dura 

4,9 meses, de 20 de julho a 17 de dezembro. O mínimo de chuva ocorre por volta 

de 1 de outubro, com acumulação total média de 1 milímetro, representado na 

figura 4. 
Figura 4 - Chuva Mensal Média 

 

 
Fonte: weatherspark 

Precipitação média (linha contínua) acumulada durante o período contínuo de 31 

dias ao redor do dia em questão, com faixas do 25º ao 75º e do 10º ao 90º 

percentil. 

Algumas atividades irão gerar grandes superfícies de terrenos desnudos, 

parcialmente compactados, como também áreas de estoque de material friável, 

condicionando a possibilidade do desenvolvimento de processos erosivos e o 

carreamento de material para a rede de drenagem natural. As atividades de 

monitoramento dos processos erosivos e inspeção dos sistemas de drenagem 

deverão considerar o comportamento climatológico da precipitação da região. 

Recomenda-se que as obras de maior duração sejam realizadas 

preferencialmente a partir do início do período seco, para que as intervenções 

tenham mais tempo para se estabilizar sem a interferência das chuvas. 

 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Controle de Processos Erosivos (PCPE) 
 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PCPE - DOC Nº 013/2019 – REV 00 36 

 

15 PREVISÃO DE CUSTOS 

Quando da definição do detalhamento do Projeto Executivo definitivo que será 

utilizado no processo de construção do CSFA e LT, será possível a quantificação 

de todos os procedimentos que serão necessários para execução deste 

programa. 

 

16 CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSO 
EROSIVO (PCPE) 

O Programa de Controle de Processos Erosivos deve ser desenvolvido em todas 

as fases do empreendimento sendo essencial que sua atuação se dê de forma 

efetiva nas fases de Pré-implantação, implantação e desenvolvimento, e 

Operação imediatamente após o término da obra. 

Na etapa de operação deve-se proceder ao Monitoramento o qual deverá ser 

realizado de forma periódica ocorrendo continuamente, se mantendo ativo ao 

longo de toda a vida útil do empreendimento.  

As ações deverão ainda ser adotadas na fase de desativação do 

empreendimento de modo a garantir a estabilidade da área afetada, 

especialmente na faixa do canteiro de obra e bota-fora. 

O respectivo cronograma de execução abaixo apresentado no Quadro 2, deverá 

ser atualizado e adequado aos demais Programas Ambientais, ao Programa de 

Recuperação de áreas Degradadas (PRAD) e Projeto Executivo Ambiental 

(PEA).
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Quadro 2 - Cronograma Executivo*  

 
* Ilustra as fases e suas respectivas atividades, para execução do PCPE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. PRÉ-INSTALAÇÃO (Planejamento)
1.1 Reunião de pelnejamento e adequação
1.2 Visita a campo
1.3 Primeiro Relatório Técnico
2. IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (Monitoramento)
2.1 Reunião de pelnejamento e adequação
2.2 Visita a campo
2.3 Segundo Relatório Técnico
3. AÇOES PREVENTIVAS, DE CONTROLE E  REABILITAÇÃO (Operação)
3.1 Reunião de pelnejamento e adequação
3.2 Visita a campo
3.3 Terceiro Relatório Técnico
4. DESMOBILIZAÇÃO
4.1 Desmobilização

ITEM FASES/ATIVIDADE
MÊS
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17 EQUIPE TÉCNICA 
 

Para este Programa propõe-se a seguinte equipe técnica, podendo a mesma ser 

alterada em função das necessidades do projeto. 
 

Quadro 3 - Equipe Técnica 

FORMAÇÃO QUANT. FUNÇÃO 

Profissional da área Engenharia 
Agronômica com vasta experiência 
conservação de solo. 

01 

Coordenação do Programa; Proposição, 
planejamento, organização e execução de 
atividades em campo; Redigir os 
relatórios; Interação com o coordenador 
geral dos PBAs; Interação com a gerência 
de meio ambiente do grupo 
empreendedor. 

Apoio de Campo 01 Técnico da Empresa para conduzir e 
ajudar nos levantamentos em Campo. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Plano de Monitoramento de Ruídos, PMR é parte integrante do 

Projeto Básico Ambiental que está sendo apresentado para essa fase do 

Licenciamento de Instalação (LI), como solicitado no Termo de Referência Nº 

208/2018 – DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para o 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

Esse é formado por 9 (nove) Usinas Fotovoltaicas (UF ALEX I, UF ALEX III, 

UF ALEX IV, UF ALEX V, UF ALEX VI, UF ALEX VII, UF ALEX VIII, UF ALEX 

IX, e UF ALEX X) e 01 (uma) Linha de Transmissão construída ao longo dos 

seus 4,7 km, está localizado no município de Limoeiro de Norte na divisa com 

Tabuleiro do Norte, zona rural, com coordenada central em UTM N 9420089 / 

E 612828 (DATUM SIRGAS 2000). 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

1.1 Identificação do Empreendedor 

Razão Social: PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL 

LTDA 

CNPJ: 03.649.036/0001-99 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresarial Limitada 

Endereço do 

Empreendedor: 

Avenida Santos Dumont, 4487, Shopping 

Passeio Norte, sala 223, município Lauro 

de Freitas, Bahia. CEP: 42.700-170 

Fone: (071) 3379-1413/ 98103-2264 

Atividade Econômica: Serviço de engenharia 

1.2 Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração do Plano 

Responsabilidade Técnica: SETEG – Serviços Técnicos em Geologia LTDA 

Endereço: Avenida Senador Virgílio Távora, 1500 – Sala 906 

– Aldeota – Fortaleza / CE 

CEP 60.170-078 / Fone: (85) 3253-2868 

ELABORAÇÃO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Responsável Técnico 
Registro 

Profissional 
Cadastro Técnico 
Federal – IBAMA 

Assinatura 

Matheus Fontenelle 

Ximenes de Farias 

Biólogo 

CRBio 46.095/05-D 
Nº 5004742 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Considerações Gerais do Projeto 

O empreendimento refere-se à implantação do Complexo Fotovoltaico Alex 

nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte. Esse compreende 

a geração de energia elétrica a partir de fonte solar. 

O Complexo Fotovoltaico Alex terá 09 (nove) centrais de geração fotovoltaica, 

denominadas: UF ALEX I, UF ALEX III, UF ALEX IV, UF ALEX V, UF ALEX 

VI, UF ALEX VII, UF ALEX VIII, UF ALEX IX, e UF ALEX X (com 30,933 MW 

instalados) e 01 (uma) Linha de Transmissão construída ao longo dos seus 

4,7 km com estruturas treliçadas metálicas, cabos condutores CAA Grosbeak 

636 kcmil, Para‐Raios e OPGW. 

O Complexo Fotovoltaico Alex apresentará ligação com a rede básica do 

Sistema Interligado Nacional (SIN) através do seccionamento do Circuito 1 da 

LT 230 kV Mossoró II / Banabuiú de propriedade da CHESF. 

2.2 Localização e Acesso 

A área de interesse deste trabalho está situada nos municípios de Limoeiro do 

Norte e de Tabuleiro do Norte no Estado do Ceará, distante 201 km do 

município de Fortaleza, capital do Estado. Especificamente, o acesso ocorre 

pela BR - 116 em direção a CE- 138, depois acessa a CE-265 até a Avenida 

do Contorno onde se vira à esquerda na CE- 266 numa estrada carroçável até 

o acesso a área do empreendimento (Figuras 01 e 02). 

Destaca-se que, os municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte 

possuem áreas territoriais de 750.068 km² e 861.828 km² (IBGE, 2018), 

respectivamente. Os municípios se limitam na porção norte com os municípios 
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de Russas e Quixeré; ao sul com Alto Santo; ao leste com o estado do Rio 

Grande do Norte, a oeste com Morada Nova e São João do Jaguaribe.  

Especificamente, a área do empreendimento está inserida na zona rural e 

integra o contexto da mesorregião do Jaguaribe com o desenvolvimento 

socioeconômico pautado no agronegócio de frutas tropicais, com destaque 

para a produção de melão e banana. 
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Figura 01 – Localização do empreendimento. 
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Figura 02 – Via de acesso ao empreendimento. 
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2.3 Objetivos do Empreendimento 

O Complexo Fotovoltaico Alex tem como objetivo principal aproveitar as 

potencialidades locais através da implantação de um empreendimento para 

geração de energia elétrica a partir de fonte solar (conversão direta da luz), 

respeitando as limitações naturais e legais do terreno. 

Para tanto, com a construção do complexo, haverá uma diversificação da matriz 

energética brasileira, com a utilização de uma tecnologia sustentável para 

geração de energia elétrica. 

Dentre outros objetivos do empreendimento destacam-se: 

 Aproveitamento de Energia renovável; 

 Investimento em inovação e sustentabilidade; 

 Redução de perdas (consumo); 

 Desenvolver o mercado de energia fotovoltaica. 
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3 MONITORAMENTO DE RUÍDOS 

O ruído é caracterizado como um som sem harmonia, desagradável e 

indesejável, ou como um estímulo que não contém informações úteis à tarefa em 

execução. Fatores ligados a tempo de duração e intensidade do som, distância 

da fonte sonora para com seu receptor, além de características individuais de 

cada pessoa, como sensibilidade auditiva e concentração, são fatores 

determinantes na dedução de que o som passa a ser considerado ruído, 

ocasionando ao homem a sensação de desconforto e mal-estar, afetando a sua 

produtividade e saúde (MURGEL, 2007). 

O Programa de Monitoramento de Ruídos possui exponencial relevância para o 

controle e mitigação das intervenções que geram ruídos ao longo da instalação 

do empreendimento, principalmente, no que se refere ao incômodo causado à 

comunidade residente no entorno. 

Independente da fonte de ruído, ela só se configurará em um problema de 

poluição sonora se o som atingir um ponto receptor no qual a altura acabe por 

provocar incomodo ou prejuízo à saúde. Cabe ressaltar que, além das 

implicações negativas que podem ocorrer sobre a saúde humana, ela também 

pode afetar a fauna local. 

A proporcionalidade do ruído é relativa, e se remete aos processos relacionados 

à construção do empreendimento, tais como: passagem de caminhões e 

máquinas pesadas, atividades que utilizam cabos de elevações, processos de 

terraplenagem, processos de cortes e perfurações (sondagens) e fundações 

(técnicas de bate-estacas), bem como, retiradas de entulhos. 

Portanto, é fundamental que haja prevenção dos meios acústicos através do 

planejamento de medidas as quais os ruídos emitidos sejam disjuntos 

fisicamente dos pontos receptores, assim como, devem ser realizadas ações que 

mirem a redução dos ruídos originados pelo tráfego de caminhões nas vias de 
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acesso e no canteiro de obras, além de ações preventivas em máquinas e 

equipamentos geradores de ruídos. 

3.1 Objetivo 

O Monitoramento dos Ruídos fornece suporte para o controle dos níveis de 

pressão sonora gerada na área do empreendimento, no período que 

compreende a instalação (execução das obras), através da aplicação de 

medidas mitigadoras e de controle, as quais deverão atuar diretamente nas 

fontes emissoras. 

Os objetivos específicos do PMR são os seguintes: 

 Monitorar os níveis de pressão sonora para que atendam aos limites 

estabelecidos pela NBR 10.151/2000 para o zoneamento do local de 

obras.  

 Manter os níveis de ruído controlados, para que não haja incômodo às 

comunidades circunvizinhas ao empreendimento.  

 Propor ações de controle para prevenir e/ou minimizar a emissão de ruído 

que estiver acima do limite permitido.  

3.2 Justificativa 

As atividades a serem desenvolvidas para a implantação do empreendimento 

geram ruídos, assim como toda atividade característica da construção civil, pois 

demanda a mobilização de equipamentos pesados, veículos e pessoas para a 

sua área de instalação gerando, por vezes, uma alta proporção do ruído 

impulsivo, que pode acarretar impactos ao ambiente, quando não monitorado e 

estabelecido medidas mitigadoras adequadas. 

Assim justifica-se o Plano, com vistas a assegurar a manutenção da qualidade 

ambiental acústica das populações circunvizinhas ao empreendimento e avaliar 
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a propagação da emissão de ruídos a partir das fontes emissoras, certificando-

se de que os receptores críticos não serão afetados. 

3.3 Público Alvo 

Tem-se como público deste programa de monitoramento do nível de ruídos: 

 O empreendedor; 

 Os funcionários atuantes no canteiro de obras, durante a fase de 

instalação do empreendimento; 

 A população residente no entorno do empreendimento. 

3.4 Atendimento a Requisitos Legais 

 Lei Federal Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe a Política Nacional 

do Meio Ambiente que define degradação da qualidade ambiental, a este 

conceito inclui-se a degradação sonora; 

 Resolução CONAMA N° 01, de 08 de março de 1990, que estabelece 

critérios, padrões e diretrizes para a emissão de ruídos, em decorrência 

de atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as 

de propaganda política; 

 Resolução CONAMA N° 002, de 08 de março de 1990 – Dispõe sobre o 

Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – 

SILÊNCIO; 

 NBR 10.151/00, os níveis máximos de ruídos aceitáveis para avaliação 

de ambientes externos, com vistas ao conforto acústico, para o uso e 

ocupação do solo em área considerada mista, predominantemente 

residencial, são de 55 dB(A) no período diurno e de 50 dB(A) no período 

noturno; 
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 Norma Técnica da CETESB L11.033/1992, que estabelece os 

procedimentos práticos para o cálculo do nível de ruídos equivalente 

contínuo a partir de uma série de níveis discretos de ruídos medidos 

conforme a Norma Técnica CETESB L11.032. Esta Norma Técnica 

apresenta os níveis admissíveis de ruídos para cada tipo de ambiente, 

tipo de ocupação do solo e para cada período do dia. 

3.5 Metodologia 

As medições dos níveis de ruídos devem seguir uma frequência regular, definida 

em função dos resultados das medições realizadas e a critério das autoridades 

responsáveis. 

A metodologia a ser adotada para o monitoramento do nível de ruídos requer o 

emprego de profissionais especializados e o uso de equipamentos específicos 

de alta precisão com certificado de calibração. 

 

Figura 03 – Decibelímetro modelo MSL-1355. 
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Para o monitoramento, algumas etapas são necessárias, conforme o 
quadro01.

Quadro01 – Etapas para monitoramento de ruídos. 

ETAPAS CARACTERÍSTICAS 

Definição da malha 

de amostragem e 

pontos estratégicos 

Os pontos serão definidos de acordo com a locação do canteiro de obras, 

ponto de apoio aos trabalhadores e delimitação do empreendimento. 

Também devem ser feitas mensurações dos níveis de ruídos na 

comunidade localizada no entorno, visando determinar o grau de impacto 

em decorrência dos ruídos emitidos. 

Levantamento de 

base de dados 

O levantamento do padrão de qualidade sonora da área diretamente 

afetada do empreendimento e seu entorno mais próximo a serem 

monitorados deverá considerar as medições realizadas no EIA/RIMA. Os 

dados levantados servirão de parâmetros comparativos, os quais serão 

de grande relevância para as análises conclusivas do monitoramento. 

Definição dos 

equipamentos 

Para a tomada do nível de ruídos deverão ser utilizados medidores do 

nível de pressão sonora e calibradores acústicos, os quais devem possuir 

registro e/ou certificado de calibração. É interessante também aferir a 

velocidade dos ventos. 

Para o registro do nível de ruídos deverão ser elaborados formulários 

apropriados, os quais deverão constar os seguintes dados: numeração 

do ponto de coleta; coordenadas do local de amostragem; data da 

amostragem; horário  de início e fim da amostragem; condições 

meteorológicas; velocidade dos ventos; descrição básica do local, 

principalmente nos setores externos, considerando tipos de uso do local, 

presença ou ausência (cobertura vegetal, recursos hídricos, estradas, 

fluxo de veículos, fluxo de pessoas, residências, etc.); e assinatura do 

técnico responsável pelas medições. 

Definição do 

método de medição 

 

 

 

 

As  medições  devem  ser  feitas  na  ausência  de  precipitação

atmosférica.  Elas serão   realizadas   na   área   e   no   entorno  

imediato,determinando   os   níveis   de   ruídos   em   atendimento   a  

Resolução CONAMA  N°.  01/90  e  NBR – 10.152/2003,  da  ABNT.  As 

medições podem  considerar  ainda  as  normas  técnicas  da  CETESB

– Companhia de  Tecnologia  de  Saneamento  Ambiental,  L11.032 

e   L11.033,observadas  as  seguintes  condições:  Altura  do  microfone: 

1,20 – 1,50 m (do piso);  certificado de calibração; distância mínima de  
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ETAPAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

 paredes.  Deve  realizar  a  cada  intervalo  de  10  segundos a  leitura  do  

nível  de  som até   completar   no   mínimo   30  leituras.  Se   durante   as  

leituras  o  nível  de ruído  for alterado  por  ruído  transitório  de  alguma 

fonte   passageira desprezar   o   valor   correspondente   e   fazer   nova  

leitura.  Os   níveis   de ruídos  contínuos  ou  intermitentes  devem  ser  

medidos em decibéis (dB), com  instrumento  de  nível  de  pressão  sonora, 

operando   no   circuito   decompensação. Após   a   medição   dos  

índices  de  ruídos,  devidamente tabulados em uma planilha numerada e 

relacionada a cada setor  da área,  realizar  o  cálculo  do nível  sonoro do  

ambiente.
.

 

Critérios de 

avaliação 

São utilizados alguns parâmetros estatísticos para facilitar a 

interpretação dos valores medidos. Os mais empregados são o nível de 

pressão sonora equivalente (Laeq) e os níveis estatísticos L10 e L90. 

Formas de Controle 

do Nível de Ruídos 

 

 

 

O controle do nível de ruídos deve considerar um planejamento da obra 

para aperfeiçoar os horários de trabalho, evitando atividades noturnas e 

reduzir  a  utilização  de  maquinários  simultâneos.  Sugere-se  que, a 

instalação  de  equipamentos  fixos  deve  estar  alocada  distante  de 

residências, de forma a atenuar as vibrações transmitidas às estruturas. 

Deverá  ser  priorizada  a escolha  de  equipamentos  que  apresentem 

baixos índices de ruídos. Sugere-se a manutenção contínua dos veículos 

e  equipamentos  para  controle  da  emissão  de  ruído.  Os  funcionários 

devem  usar  equipamentos  de  proteção  individual  (protetor  auricular)  e 

realizar exames médicos periódicos, principalmente preventivos. 

FONTE: ORGANIZAÇÃO SETEG, 2019. 

Os dados serão coletados no período diurno, pois a implantação do 

empreendimento se dará nesse período. Visando um melhor monitoramento 

delimitamos uma malha amostral com 12 pontos, suas coordenadas encontram-

se no quadro 02 e a espacialização dos pontos pode ser observada na figura 03. 

Quadro 02 – Coordenadas dos pontos amostrais do monitoramento de 
ruídos. 

PONTOS COORDENADAS 

P01 610850 m E 9418614 m S 

P02 608905 m E 9420650 m S 
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P03 609632 m E 9421722 m S 

P04 612110 m E 9421744 m S 

P05 615606 m E 9422880 m S 

P06 616560 m E 9420775 m S 

P07 615193 m E 9416583 m S 

FONTE: ORGANIZAÇÃO SETEG, 2019. 
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Figura 03 – Alocação dos pontos amostrais da medição de ruídos. 
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3.6 Recursos Necessários 

Recursos Humanos 

 Campanha de medição: responsável de nível técnico e/ou superior; 

 Tratamento dos dados: responsável de nível técnico e/ou superior; 

 Coordenador Ambiental, responsável pelo Plano de Gestão Ambiental. 

Recursos Materiais 

 Planta atualizada, constando todos os pontos de monitoramento; 

 Imagem de satélite constando todos os pontos de monitoramento 

(internos e externos); 

 Decibelímetros digitais portáteis com microfone omnidirecional; 

 Protetores de ventos; 

 Calibradores de nível sonoro; 

 Tripés de apoio para decibelímetro; 

 Computador portátil para armazenamento dos dados; 

 Software para armazenamento dos dados de medição; 

 Máquinas fotográficas; 

 Receptor GPS; 

 Prancheta. 
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3.7 Responsabilidade de Execução

A  execução  do  Programa  de  monitoramento  do  nível  de  ruídos  é  de 

responsabilidade  do  empreendedor,  que  deverá  contratar  serviço  técnico 

especializado e proceder a fiscalização e/ou acompanhamento durante as fases

de instalação do empreendimento.

3.8 Cronograma

Para  que  se  possa  fazer  uma  avaliação  precisa  das  alterações  geradas  à 

qualidade  sonora  do  ambiente  em  decorrência  das  emissões  geradas  pelo 

canteiro  de  obras,  o monitoramento  deverá  ser  realizado com  periodicidade 

quadrimestral,  concomitantemente   com  a   construção   do   empreendimento. 

O plano  passará por diversas  etapas,  sendo  elas: confecção, mobilização, 

implantação, monitoramento e emissão de relatórios.

3.9 Interação com outros Programas

O  Programa  de  Monitoramento  do  Nível  de  Ruído possui interação  direta  com

os seguintes planos ambientais:

 Programa de Comunicação Social;

 Programa de Educação Ambiental;

 Programa de Capacitação e Integração da Mão-de-Obra;

 Plano de Gerenciamento de Riscos e Atendimento a Emergências

 Programa de Gestão e Supervisão Ambiental – PGSA;

 Programa  de  Proteção  do  Trabalhador  e  Segurança  do  Ambiente  de

Trabalho;

 Plano de Auditoria Ambiental. 
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ANEXOS 

 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O estudo apresentado a seguir, refere-se ao plano de recuperação de áreas 

degradadas e concepção paisagística da área diretamente ocupada pelo 

Complexo de Usina Solar Fotovoltaica Alex, empreendimento que será 

implantado, composto por nove usinas e uma Linha de Transmissão (LT). O 

empreendimento de geração de energia limpa estará localizado entre os 

municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. 

 

Este documento foi elaborado como parte integrante das condicionantes da 

Licença Prévia ambientais correspondentes ao estudo de impacto ambiental da 

etapa de licenciamento, no estado do Ceará, por solicitação da SEMACE órgão 

estadual de meio ambiente, com o objetivo de subsidiar os procedimentos 

técnicos para resgate de exemplares das espécies da flora local e a 

restauração de áreas antropizadas como mitigação pela implantação do 

Complexo de Solar Fotovoltaico Alex e seu funcionamento. 

 

O plano de recuperação de áreas degradadas consiste na avaliação das áreas 

necessárias para uma intervenção com enriquecimento de espécies florestais 

de forma a potencializar o paisagismo no local, principalmente em trechos 

ocupados pela atividade, situados nas fazendas Alex e Sabonete. 

 

Este relatório apresenta informações que compõem o projeto técnico para a 

execução do plano de recuperação em paralelo a implantação dos blocos das 

usinas do complexo solar. O plano será protocolado junto à Secretaria de Meio 

Ambiente do estado do Ceará, como parte complementar do Projeto Básico 

Ambiental que está sendo apresentado para a fase do Licenciamento de 

Implantação (LI), como solicitado no Termo de Referência Nº 208/2018 – 

DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para o Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex compreendendo aí as UFVs Alex I, III a X. 
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Para início do plano será realizada a caracterização ambiental sucinta do 

imóvel, dos meios físico e biótico. O estudo apresentará material cartográfico 

indicando sua localização, com o acesso ao imóvel a partir da sede do 

município mais próxima; o posicionamento do empreendimento nas 

propriedades e as áreas alvo de revegetação. 

 

No plano de recuperação de áreas degradadas serão abordados itens como: 

controle sistemático do sistema de drenagem das futuras vias de acesso na 

implantação do empreendimento; resgate de flora das áreas do complexo e LT; 

técnicas de restauração de fragmentos florestais com reflorestamento 

utilizando espécies nativas; determinação do modelo de plantio e 

enriquecimento de áreas alteradas pelo desmatamento com mudas e 

sementes, produzidas e resgatadas, mediante tratos culturais; assim como a 

concepção paisagística das áreas do projeto. 
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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DO EMPREENDEDOR 

 

Denominação oficial do empreendimento – Complexo Solar Fotovoltaico 

ALEX 
 

Identificação do empreendedor 

 Nome ou razão social 

Energias Renováveis do Apodi Ltda 

 Endereço completo, telefones, fax, e-mail 

Av. Engenheiro Santana Junior. nº 3000 – Sala 2205, bairro Cocó – CEP. 

60.192-200 - Fortaleza/CE - Contatos - (85) 3044-9510 / 4005-9500 

 Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, telefones, fax e e-mail); 

Contato: Ted Rocha Pontes 

Endereço – Escritório R. Amaral Advogados, Av. Santos Dumont nº 2456, 

16º andar, Ed. Corporate Plaza, Aldeota - CEP 60.150-162, Fortaleza/CE. 

Contato: (85) 99971-4323 – (85) 3311-9199. 

e-mail: ted.pontes@ramaral.com – Skype: tedrochapontes 

 

Identificação da empresa consultora responsável pelo Estudo Ambiental 
 

 Empresa 

PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. 

 Número dos registros legais 

CTF: 239644 / CREA/BA 12664 

 Representantes Legais 

Antonio José Ramos Dias - (71) 98103-2294  

e-mail: tomze@preservambiental.com.br 

Ernane Nelson Gusmão Filho - (71) 98103-2264 

e-mail: ernane@preservambiental.com.br 

 Endereço completo, telefones, fax, e-mail 

Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5 Estrada do Coco – Shopping 

Passeio Norte, Sala 223, Lauro de Freitas/BA - CEP 42.700-170 - 

Contato: (71) 3379-1413. 
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1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

 

O projeto Complexo Solar Fotovoltaico Alex localizar-se-á no leste do estado 

do Ceará, zona rural entre os municípios de Limoeiro e Tabuleiro do Norte, a 

uma altitude média de 148 metros em relação ao nível do mar. O acesso para a 

fazenda Alex é a partir da capital Fortaleza até a sede do município de Limoeiro 

do Norte, que se dá através da Rodovia Santos Dumont, BR-116, por cerca de 

201 km. O tempo estimado do percurso da viagem entre as duas cidades é de 

3h, (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Croqui de acesso saindo de Fortaleza sentido Limoeiro do Norte /CE. 

 

 

A Figura 2 mostra em perspectiva o posicionamento da área de influência do 

empreendimento na região da Chapada do Apodi. 
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Figura 2 – Imagem com referência ao Complexo Solar Fotovoltaico Alex e sua área de 

influência na Chapada do Apodi. 

 
Uma usina fotovoltaica é composta, resumidamente, pelos módulos 

fotovoltaicos, inversores de corrente contínua para corrente alternada, 

estruturas metálicas e os demais elementos elétricos tradicionais de usinas de 

energia em geral (transformadores, cabeamentos, proteções, dentre outros).  

 

Os módulos são inseridos em estruturas metálicas que são fixadas ao solo 

através de estaqueamento simples, e ficam a uma altura, aproximada, de 1,6 m 

acima do solo. Estas estruturas são inclinadas para que a captação da 

radiação solar pelos módulos seja mais eficiente. Estas estruturas podem ser 

fixas, ou podem ter rastreadores mecânicos que acompanham o movimento do 

sol. No caso do presente projeto, utilizaremos estruturas fixas.  

 

A Figura 3, a seguir, exemplifica a usina anteriormente descrita, com cobertura 

vegetal herbácea sob as estruturas para conservação do solo. 

Chapada do Apodí 
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Figura 3 - Módulos Fotovoltaicos (estrutura fixa) para captação de radiação solar. 

 

A partir do inversor a energia é conduzida para um transformador que irá elevar 

a tensão da mesma para um padrão adequado ao da linha de transmissão que 

irá ser conectada à subestação. A partir da subestação a energia será 

distribuída para o setor elétrico brasileiro pelo Sistema Integrado Nacional - 

SIN. O diagrama de blocos, a seguir, exemplifica o sistema descrito 

anteriormente, (Figura 4). 

 

Figura 4 - Diagrama de operação para Projetos de Captação de Energia Solar. 
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A área total do Complexo Fotovoltaico Solar Alex para as 9 UFVs é de 

aproximadamente 933,57 hectares, mais 27,56 ha da faixa de domínio da linha 

de transmissão. A propriedade fazenda Alex tem uma área de 1.960,06 

hectares, contígua à fazenda Sabonete com 1.349,37ha, destinando 20% de 

suas áreas para reserva legal dos imóveis.  
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O presente programa de recuperação de áreas degradadas refere-se às áreas 

utilizadas durante a construção do empreendimento e que serão desativadas 

na sua operação, bem como as áreas de reserva legal e remanescentes 

florestais das propriedades que implantaram as usinas do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex e linha de transmissão entre os municípios de Limoeiro e 

Tabuleiro do Norte - Ceará. 

 

A descrição das ações e do método que serão aplicados para recuperação dos 

trechos aborda os aspectos relativos à reconformação do terreno, correção do 

solo, adubação, técnica de plantio, espaçamento, origem das mudas, listagem 

das espécies e modelo de plantio. 

 

Para a elaboração do PRAD foi realizado o levantamento de campo visando 

identificar as áreas a serem recuperadas em função da remoção de sua 

cobertura vegetal para implantação do empreendimento. Nestes trechos foram 

realizadas coletas de informações para caracterização dos meios físico e 

biótico, assim como registro fotográfico e o georreferenciamento dos trechos.  

 

A caracterização foi embasada através de informações bibliográficas da região 

e coletas de dados in loco com observância das particularidades da flora, da 

pedologia e condições topográficas. 

 

Com estas informações foi possível elaborar estratégias de recomposição das 

áreas com técnicas agronômicas e seleção de espécies nativas da flora local; 

recomendações de implantação, manutenção e monitoramento dos trabalhos a 

serem executados.  
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3. OBJETIVOS DO PRAD 

 

A importância da revegetação nas áreas degradadas do Complexo Solar Alex é 

evitar a exposição do solo, à redução da biodiversidade de espécies, a 

infertilidade do solo e promover a ampliação da cobertura florestal nos trechos 

degradados do Complexo.  

 

A recuperação dos trechos degradados deve ser fundamentada em três ações 

principais: 

 

1) Estabelecer as atividades de recuperação, sempre atentando para o 

potencial de auto-recuperarão ainda existente nas áreas degradadas, ou que 

possam ser fornecidas pelos remanescentes florestais do entorno, aspectos 

definidos pelo histórico de degradação da área e pelas características do local. 

 

2) Resultar na formação da cobertura vegetal, recompondo áreas com baixa 

diversidade florestal, garantindo assim a reconformação destes trechos e, 

portanto, a restauração da diversidade local. 

 

3) Todas as ações devem ser planejadas de forma a se constituir numa 

recuperação espontânea após o enriquecimento dos trechos alterados, inibindo 

assim que outras ações de degradação venham a surgir. 

 

Os objetivos específicos a serem empregados tem como diretrizes 

fundamentais gerar opções para: 

 Proteger o solo contra a erosão superficial. 

 Criar condições para germinação de sementes. 

 Aumentar a capacidade de troca catiônica do solo. 

 Reduzir a infertilidade do solo e incorporar matéria orgânica no 

solo. 

 Reduzir a evaporação da água do solo. 

 Reduzir a insolação direta sobre o solo. 
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 Ancorar sementes e fertilizantes. 

 Possibilitar a infiltração de água no solo. 

 Incorporar e manter os nutrientes no solo. 

 Melhorar imediatamente o aspecto visual das áreas degradadas. 

 Proporcionar rapidez no processo de revegetação. 

 
 
 

4. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A primeira fase do trabalho consistiu em uma pesquisa bibliográfica e visita de 

campo para verificar os dados sobre geologia, geomorfologia e vegetação da 

área. Na execução da etapa de campo foram registradas as características 

morfológicas do solo, bem como dados referentes aos meios físico e biótico, 

principalmente na observação das condições encontradas nos trechos que 

serão degradados e cadastramento de remanescentes florestais antropizados.  

 

Estas informações nortearão as ações de recuperação e a composição das 

espécies florestais a serem introduzidas. 

 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

 

O PRAD, incluindo o paisagismo, apresenta as diretrizes visando à 

recuperação, manutenção e prevenção dos principais focos de degradação, 

representado pela perda de cobertura vegetal e habitat da fauna local. O 

processo de degradação promove a desagregação, transporte e deposição das 

partículas do solo/rocha, promovendo a infertilidade do solo, causando a perda 

do solo e de seu mulch da cobertura, impedindo o desenvolvimento da 

vegetação. Essas diretrizes devem ser encaradas como medidas emergenciais, 

e devem ser prioritárias na recuperação e estabilização das áreas ativas. 
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O empreendimento se baseia na implantação de usina solar fotovoltaica para 

geração de energia elétrica, em um conjunto de painéis solares que 

corresponderá aos blocos de produção. No complexo serão instaladas placas 

solares conjugadas formando cada Usina Solar Fotovoltaica.  

 

Na propriedade denominada Alex, onde será implantado o Complexo Solar 

Alex, com nove módulos de captação de energia, apresenta uma área de 

aproximadamente 1.960,06 hectares, sendo que 48% do imóvel rural será 

utilizado para a implantação do projeto. Assim como a fazenda Sabonete, 

localizadas próximas às cidades de Limoeiro e Tabuleiro do Norte, estão 

situadas na região da Chapada do Apodi, com áreas de Caatinga associadas a 

atividades agropecuária. 

 

O empreendimento estará disposto em uma gleba de aproximadamente 933,57 

ha, parte central da propriedade, como mostra na Figura 5, em um terreno 

plano e com vegetação alterada através de cortes seletivos de espécies 

madeireiras. 

 

 

Figura 5 – Identificação dos empreendimentos nas propriedades Alex e Sabonete, com 

intervenção destes trechos e enriquecimento florestal do entorno. 

Faz Sabonete 

Faz Alex 

Complexo solar 

LT 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PRAD - DOC Nº 011/2019 – REV 00 16 

 

 

A projeção atual do empreendimento com a localização das usinas solares foi a 

alternativa mais viável para a implantação do projeto na propriedade, visando a 

utilização de uma gleba com vegetação da caatinga, em uma área sem 

declividade, o que reduz ainda mais riscos com processos erosivos. 

 

A readequação da área com atividade de geração de energia limpa que será 

desenvolvida, obedecerá a critérios técnicos para compensação da supressão 

de vegetação, aplicação do monitoramento ambiental e de planos para 

recuperação de áreas degradadas, caso necessário. 

 

O empreendimento não se desenvolverá em áreas com restrições legais de 

uso, em especial as integrantes de áreas de reserva legal e carnaubais, 

observando critérios que garantam a viabilidade técnica, ambiental e 

econômica do empreendimento. 

 

Logo, o empreendimento mesmo apresentando intervenções inerentes ao meio 

ambiente, tais intervenções serão de baixo impacto e correspondem a uma 

atividade de grande interesse social com a produção e fornecimento de 

energia. Comparada a outras matrizes energéticas, a fonte solar tem um dos 

melhores índices de conservação e preservação do meio, em médio e longo 

prazo. 

 

Na Figura 6, através de imagem de satélite é possível visualizar o trecho a ser 

utilizado pelo empreendimento, em um terreno plano e com uma parte das 

áreas já antropizadas, ocasionados por cortes clandestinos ao longo dos anos.  

 

A seguir serão apresentadas as características do meio físico e da cobertura 

vegetal representativas da área do empreendimento para determinação de 

seus atributos locais. Estas particularidades serviram de subsídio para inferir no 

planejamento de recuperação e revegetação de áreas degradadas pela 

atividade a ser implantada na propriedade. 
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Figura 6 – Identificação da propriedade, marcando o trecho onde será implantado o complexo solar, na propriedade Alex.  

Fonte: Google Earth, 2019.  
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5.1. Caracterização Regional 

 

A partir da sede municipal de Limoeiro do Norte, mais precisamente na 

rotatória da entrada da cidade (monumento do Rotary Club de Limoeiro do 

Norte), pegando o acesso a Quixeré pela Avenida Contorno por cerca de 

aproximadamente 5,0 km, pegando daí a direita numa rotatória com direção a 

Vila Cabeça Preta (placa) e depois segue por 4,0 km na direção Sudoeste, 

passando pela ponte sobre o Rio Jaguaribe, subindo a serra e seguindo por 

mais 8,0 km pela CE 265 até pegar o acesso, em barro, por cerca de 6,0 km 

em direção a comunidade Cabeça de Ladeira, onde chega ao início da 

propriedade Fazenda Alex, área do projeto. O percurso total tem 

aproximadamente 23,0 km. (FIGURA 7). 

 

 

Figura 7 - Acesso ao Complexo Solar Fotovoltaico Alex (projeto). Google Maps, 2019. 
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O Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão estão situados 

sobre terrenos do topo da Chapada do Apodi, a leste da cidade de Tabuleiro do 

Norte, próximo à divisa entre os Estados do Ceará e Rio Grande do Norte. 

 

A área do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão 

caracteriza-se por apresentar terrenos de topografia plana, de superfície 

uniforme, sem incisão de drenagem superficial e com relevo cárstico em 

estágio juvenil. 

 

Os solos do topo da Chapada do Apodi recebem a classificação de 

Cambissolos de forma generalizada como sendo a classe dominante, 

entretanto, nestas áreas podem ocorrer como inclusões manchas de 

Argissolos, Latossolos e Neossolos litólicos, este último associado à presença 

de afloramentos rochosos.  

 

Na região da Chapada do Apodi a maior limitação natural ao uso destes solos 

está relacionada à falta d'água, face às baixas e irregulares precipitações 

pluviométricas. 

 

O clima é marcado por período seco prolongado. A fitofisionomia típica das 

Caatingas nordestinas no que se refere ao caráter xeromorfo, caracteriza-se 

por: elementos lenhosos decíduos, embora geralmente sem espinhos, 

ausência de gramíneas no período desfavorável e com cactáceas, embora 

raras, representadas pelos gêneros Cactaceae e Bromeliaceae. 

 

A propriedade se encontra ocupada de fragmentos florestais remanescentes, 

com vegetação secundária em estágios inicial e médio de regeneração, 

segundo parâmetros seguidos pela Resolução nº 10/93 do Conama, em uma 

área de 961,13 ha, representando apenas 36% da área total para supressão de 

vegetação das áreas para o complexo e do traçado da linha de transmissão.  

Segundo dados do diagnóstico ambiental do meio físico da área de estudo, no 

estado do Ceará, principal período chuvoso acontece entre os meses de 
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dezembro a junho, dependendo das condições oceânicas e atmosféricas 

atuantes. 

 

As chuvas que acontecem em dezembro e janeiro são chamadas chuvas de 

pré-estação e ocorrem principalmente na região do Cariri, sendo influenciadas 

pela proximidade de frentes frias que, neste período, se posicionam sobre a 

Bahia, sul do Maranhão e Piauí. 

 

A partir de fevereiro inicia-se a quadra chuvosa do estado do Ceará, que se 

estende até maio. As chuvas nesse período são influenciadas pela presença da 

Zona de Convergência Intertropical - ZCIT, considerada o principal sistema 

ocasionador da pluviometria no norte do Nordeste. No estado do Ceará 

também ocorrem chuvas de junho a agosto, ocasionadas por um sistema 

atmosférico denominado Ondas de Leste. 

 

A precipitação média anual medida no posto de Limoeiro do Norte é de 755,5 

mm. O regime de chuvas nesta região se caracteriza por uma forte 

variabilidade espacial e temporal, registrando 90,3% das precipitações no 

semestre dezembro ficando o restante do ano com 10,7% das chuvas. No 

trimestre mais seco, de setembro a dezembro, o índice médio de precipitação é 

de 4,3 mm, representando apenas 0,57% das precipitações anuais. 

 

A região em estudo apresenta taxas de precipitação muito baixas, inferiores a 

150 mm/ano. A temperatura máxima média é de 38°C e a mínima média é de 

23°C, na estação quente em 3,6 meses no ano – setembro a dezembro. A 

estação fresca permanece por 3,2 meses – março a junho, com média de 22°C 

para a temperatura mínima e 35°C para a máxima, (CLIMATE-DATA, 2018).  

 

Em relação aos solos, predomina em sua maior parte o Cambissolo, 

constituído por material mineral, com horizonte B. Devido à heterogeneidade do 

material de origem, das formas de relevo e das condições climáticas, as 

características destes solos variam muito de um local para outro. Segundo o 
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Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006) são solos 

fortemente e até imperfeitamente drenados, rasos a profundos, de cor bruna ou 

bruno-amarelada, e de alta à baixa saturação por bases e atividade química da 

fração coloidal. 

 

O clima é marcado por período seco prolongado. A fitofisionomia típica das 

Caatingas nordestinas no que se refere ao caráter xeromorfo (caracteriza-se 

por: elementos lenhosos decíduos, embora geralmente sem espinhos, 

ausência de gramíneas no período desfavorável e com cactáceas, embora 

raras, representadas pelos gêneros Cactaceae e Bromeliaceae  

 

Dentre o conjunto de formações integrantes da Savana-Estépica / Caatinga, a 

vegetação da área de estudo se enquadra, segundo a terminologia adotada 

pelo IBGE (1993, 2012), na fitofisionomia denominada “Savana-Estépica 

Arborizada (Ta) - Caatinga Arbórea e Caatinga Arbustiva Densa”. 

 

Os remanescentes de vegetação natural, como matas e capoeiras, estão 

situados em porções cada vez mais pressionadas pelas ações antrópicas. A 

vegetação apresenta características de porte baixo, muitas vezes de baixa 

densidade e pobres em espécies arbustivo-arbóreas, em um ambiente que é 

maximizado pelos efeitos dos baixos índices de pluviosidade da região e pelos 

desmatamentos irregulares. 

 

A região é tipicamente destacada com três diferentes fitofisionomias. Uma com 

a vegetação das áreas das lagoas de precipitação, outra com vegetação 

hiperxerófila e hipoxerófila. 

 

Nas áreas das lagoas de precipitação há ocorrência de Vegetação Halófila. 

Podemos citar como exemplo principal de vegetação, popularmente 

conhecidas por pirixiu Blutaparon portulacoides (St-hil) Mears, assim como, 

fumo-bravo (Chamissoamacrocarpa - Amaranthaceae), mata-pasto (Sida 
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rhombifolia L. – Malvaceae), pé d’água - rasteira, o pinhão-bravo 

(Aspidosperma pyrifoliumMart) e algumas carnaúbas. 

 

A vegetação da Caatinga é caracterizada por ser resistente a escassez de 

água no período das estiagens. A caatinga encontrada na maior parte da área 

de influência do empreendimento pode ser dividida em caatinga hiperxerófila e 

hipoxerófila 

 

A caatinga hiperxerófila é o tipo de vegetação dominante em parte da área 

ocorrendo em solos relativamente rasos. É constituída por uma vegetação de 

baixo a médio porte. São classificadas como sendo caducifólias, ou seja, as 

folhas caem nas épocas de estiagem e apresentam um caráter xerófilo (que 

define plantas típicas de regiões secas). Na sua composição florística, observa-

se que as espécies mais importantes são: catingueira, freijois (pau-branco), 

marmeleiro, juremas preta e branca, angico, juazeiro, umburana, aroeira,  

mandacaru e macambira. 

 

A caatinga hipoxerófila ocupa predominantemente áreas de solos profundos de 

relevo em geral plano. São solos que cobrem rochas de natureza sedimentar, 

localmente areníticas e calcárias da Bacia do baixo Jaguaribe. As principais 

espécies são conhecidas popularmente na região pela denominação de 

aroeira, pau d’arco, canafistula, camaru, pau branco, jucá, umburana, angico, 

mofumo, catingueira, urtiga, pinhão, mandacaru, facheiro, macambira, coroa-

de-frade, velame, entre outras espécies da vegetação nativa). 

 

 

5.2 Identificação das Áreas Degradadas 

 

As áreas em estudo dentro da propriedade estão especificamente divididas em: 

vias de acesso para manutenção - trechos que terão sua cobertura vegetal 

retirada; blocos das usinas Alex - implantação da cobertura herbácea e; áreas 
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degradadas nos remanescentes florestais e em restrição ambiental, com 

enriquecimento de espécies nativas. 

 

A metodologia adotada para a localização e quantificação das áreas 

degradadas tomou como base o levantamento em campo, identificando as vias 

de acesso dentro do projeto, principalmente nos trechos que terão suas 

coberturas vegetais suprimidas, na área do empreendimento. 

 

A supressão de vegetação dar-se-á exclusivamente nas áreas necessárias à 

implantação das vias de acesso e nos pátios operacionais para instalação dos 

painéis solares, canteiro de obra, subestação e traçado da linha de 

transmissão, respeitando-se áreas frágeis e espécies arbóreas de interesse 

ecológico fora da área do projeto, que irão compor o paisagismo do futuro 

empreendimento. 

 

As faixas laterais das vias de acessos e as áreas do entorno das instalações 

operacionais serão objetos de recuperação com o plantio de gramíneas 

fixadoras do solo, por semeio e mudas para um crescimento mais rápido e 

uniforme, obtendo cobertura vegetal no solo para manter o terreno protegido da 

ação das chuvas ocasionais. Em seguida, o plantio de mudas nativas, 

respeitando sua sucessão ecológica para o ecossistema da caatinga 

subarbustiva. 

 

Nas faixas marginais as vias são áreas susceptíveis à erosão, nas quais serão 

aplicadas técnicas de contenção, com uso de gramíneas e leguminosas como 

fixadoras do solo, através de semeadura e introdução de mudas, e o plantio de 

espécies herbáceas e arbustivas nativas seguindo o modelo de plantio a ser 

proposto. Estas práticas serão associadas ao uso de canais de escoamento da 

drenagem, com pequenas barragens filtrantes para a retenção dos sedimentos 

pelo escoamento superficial no início da obra, caso necessário, onde tenham 

trechos com declividade do terreno maior que 2%. 
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A áreas com exposição do solo dentro do perímetro do complexo solar serão 

trabalhadas mediante a concepção paisagística do empreendimento, que será 

tratada no item 7 Paisagismo. Para contemplação do PRAD serão 

especificadas áreas dentro e fora do complexo solar identificadas em campo, 

que necessitam de manutenção para restauração dos trechos parcialmente 

antropizado.  

 

Na Figura 8 o mapa mostra as áreas do projeto e linha de transmissão nas 

propriedades, demarcando as áreas degradadas para a realização do 

enriquecimento florestal e áreas com restrição ambiental (RA) fragmentadas.  

 

Figura 8 – Identificação dos trechos antropizados nas propriedades. 
 

 

A figura 9 indica o posicionamento onde serão locados os painéis solares, setor 

administrativo, subestação e as vias de acesso que serão alargadas para 
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trânsito de máquinas e implementos na instalação e manutenção dos painéis 

solares. 

 

 

Figura 9 – Indicação dos trechos que serão implantados com intervenção dos 

trabalhos de revegetação. 

RA 
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Subestação 
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A área do empreendimento compreende aproximadamente 961,13 ha, com 

trechos de intervenção do PRAD, como nas faixas laterais das vias internas, 

que são de seis metros de largura, e as principais vias externas com 11 metros 

de largura.  

 

A área do complexo solar terá um perímetro de 12,60 km para acesso, 

contornando todo o projeto, com aproximadamente 15 km de acessos internos 

entre as usinas. Nas margens destes trechos serão promovidos a conservação 

do solo e sua revegetação natural, que conduzirá o escoamento superficial a 

pontos de absorção dos aportes pluviais. 

 

O procedimento de abertura de canaletas deve ser sistemático, distribuído ao 

longo das vias de acesso para conter enxurradas e evitar danos às vias com a 

formação de sulcos e ravinas. Os canais de escoamento devem ser dispostos a 

cada 10 metros por ser uma área praticamente plana com leve declividade. O 

espaçamento está satisfatório para o controle do escoamento e deve ser 

intercalado as margens das vias. Como o solo é areno-argiloso o processo de 

infiltração reduzirá a ação da enxurrada contendo o aporte pluvial que ocorrem 

periodicamente todo ano. 

 

Os trabalhos de enriquecimento vegetacional das áreas cadastradas como 

antropizadas, serão compensadas legalmente mediante reposição florestal 

motivada pela supressão de vegetação do bloco florestal correspondente ao 

complexo solar e o traçado da LT. Com isso, há uma precisão de manutenção 

das glebas, com a introdução de mudas nativas para adensar espécies nos 

trechos degradados, no qual, proporcionará o desenvolvimento de mais 

espécies vegetais, mudando o microclima nestas áreas, repovoando-as e 

reabilitando o fragmento que se conectará aos remanescentes florestais 

adjacentes. 
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As áreas antropizadas se encontram com diferentes graus de alteração do solo 

e de sua cobertura vegetal, ocasionada pela retirada do material lenhoso e 

limpeza do terreno para exploração mineral e uso do solo. A modificação 

dessas áreas e seu abandono levaram os trechos a uma regeneração natural 

com preenchimento de espécies colonizadoras com baixa diversidade de 

espécies florestais. 

 

A Figura 10 indica as cinco áreas degradadas que serão trabalhadas para o 

enriquecimento da cobertura vegetal. O Quadro 1 relaciona as áreas para cada 

trecho a ser recuperado com tratamentos específicos, de modo que, a 

reabilitação destes fragmentos possa ser bem sucedida com a diversificação 

populacional da flora local.  

 

 

Figura 10 – Áreas antropizadas cadastradas para a reposição florestal. 

Faz Alex 

Faz Sabonete 
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Quadro 1 – Dimensionamento das áreas degradadas que serão repovoadas com 
espécies da flora local. 

 

ÁREAS DEGRADADAS HECTARES 

a 232,99 

b 17,56 

c 138,68 

d 21,48 

e 75,11 

f 17,00 

TOTAL 502,82 

 

 

As imagens e fotos mostram a situação que se encontram os trechos 

cadastrados com necessidade de intervenção, utilizando enriquecimento 

diversificado de essências florestais nativas. Serão apresentadas as áreas de a 

até f que serão contempladas pela reposição florestal, trechos correspondentes 

as áreas de refúgio da fauna resgatada das áreas de supressão de vegetação. 
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ÁREA a 

 

 

 

Trecho com necessidade de intervenção, mediante plantio de mudas de 

espécies arbóreas nativas. Repovoamento de plântulas, sementes e 

propágulos do material genético coletado das áreas de supressão.  

 

Ocorrência de trechos com carnaúbas, que deverá ter um tratamento 

específico com o enriquecimento e conservação destas áreas.   

a 

a 

Carnaúbal 

Carnaúbal 
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ÁREA b 

 

 

 

Porção do solo degradado, com a retirada de camadas do solo, formando uma 

cava de extração mineral para uso em pavimentação da região.  

 

Neste trecho deverá ser trabalhado com a recomposição da estrutura do solo, 

sua fertilidade e introdução de camada orgânica no preparo do solo para 

receberem as primeiras sementes e mudas nativas para sua revegetação. 

b 
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ÁREA c 

 

 

 

 

Área altamente explorada pela mineração e abandonada com uma cava de 

minério que encontra-se alagada e em processo ativo de erosão de suas 

bordas. A revegetação deverá ser realizada as margem da cava para 

assegurar a estabilidade do trecho.  

c 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PRAD - DOC Nº 011/2019 – REV 00 32 

 

ÁREA d 

 

 

 

 

Faixa de terra com baixa densidade vegetal por intervenção ocorrida anos atrás 

na propriedade limítrofe, mantendo o trecho degradado e baixa diversidade 

arbórea. Necessidade de preparo do solo e enriquecimento vegetacional.  

d LT 
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ÁREA e 

 

 

 

Área na fazenda Sabonete com falhas na vegetação do trecho por interferência 

antrópica. Deverá ser realizados procedimentos para promover a indução do 

banco autóctone da área e realizar o transplantio de materiais resgatados de 

trechos atingidos pelo empreendimento e introdução de mudas nativas. 

 

e 

LT 
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ÁREA f 

 

 
 

O mesmo se aplica para esta porção antropizada, seguindo os princípios 

indicados neste plano de recuperação. 

 

Com as informações obtidas é possível planejar ações para atuar na 

recuperação das áreas degradadas, aplicando técnicas de conservação do solo 

e recomposição vegetal, buscando meios para compor o paisagismo do local. 

f 
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6. IMPLANTAÇÃO DO PRAD 

 

A recuperação das áreas degradadas deverá seguir as diretrizes e técnicas 

deste programa para o bom desempenho dos trabalhos. Logo, as áreas de 

atuação poderão vir a ser alteradas conforme andamento dos trabalhos de 

terraplenagem e finalização dos projetos de engenharia. 

 

Quanto mais conservadas ficarem as áreas adjacentes, melhor será a 

recuperação dos trechos degradados, reduzindo o tempo e o custo do 

processo de revegetação. 

 

 

6.1. Sistema de Drenagem 

 

Inicialmente, no processo de implantação deverá ser executado um sistema de 

drenagem através da construção de canaletas de concreto que direcionem com 

eficiência todo o fluxo das águas pluviais aos receptores hidráulicos projetados, 

encaminhando estes aportes aos pontos fora das vias, passando por caixas de 

sedimentação, lançando-os para locais apropriados. 

 

Após a sistematização da drenagem, toda a extensão do trecho do 

empreendimento deverá ser isolado, a fim de evitar o fluxo de animais e 

pessoas, com a colocação de cerca por todo seu perímetro.  

 

Com a micro drenagem da área funcionando perfeitamente, iniciar-se-á o 

processo de recuperação do solo em seus diferentes aspectos: físico, químico 

e biológico. 
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6.2. Técnicas de Restauração 

 

A depender de cada área a ser recuperada, serão utilizadas diferentes técnicas 

de restauração e recuperação. 

 

 

6.2.1. Isolamento da Área dos Principais Fatores Impactantes  

 

O isolamento da área dos fatores impactantes é o primeiro passo para uma 

recuperação bem-sucedida, além de ser uma medida preventiva contra pisoteio 

e fogo – principais fatores que impedem uma boa regeneração florestal.  

 

Este isolamento pode ser através do uso de cercas, bem definidas. A 

colocação de cerca é ideal em ambientes com presença de transeuntes e 

animais domésticos, principalmente de bovinos e caprinos. Podem ser 

plantadas árvores utilizadas como cerca viva, a exemplo o sabiá (Mimosa 

caesalpiniaefolia), aroeira pimenteira (Schinus terebinthifolia) ou violeta 

(Saintpaulia ionantha). 

 

O isolamento das áreas será realizado apenas se fatores impactantes 

estiverem impedindo as ações de recuperação, (Figura 11). 
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Figura 11 – Parte cercada da propriedade demarcando o limite da área e evitar 

entrada de animais domésticos. 

 
 

 

6.2.3. Resgate e Monitoramento da Flora 

 

O objetivo desta prática é resgatar recursos genéticos de espécies botânicas 

nas áreas diretamente afetadas pela implantação do empreendimento. O 

programa objetiva também a apresentação das técnicas de salvamento de 

parte da diversidade vegetal existente nas áreas a serem suprimidas para 

implantação e operação do empreendimento e posterior produção e 

manutenção de mudas 

 

Em virtude da importância da flora local, mesmo com o alto grau de 

antropização constatado nos levantamentos de campo, torna-se imprescindível 

a implementação do Programa de Resgate e Monitoramento de amostras 

representativas do material genético contido nas populações vegetais a serem 

diretamente afetadas, principalmente pela diversidade presente nas áreas de 

influência do empreendimento.  
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Por meio do programa pretende-se mitigar os impactos de redução da 

cobertura vegetal, fragmentação da vegetação nativa e perda de indivíduos da 

flora, relacionados à diminuição de populações das espécies nativas e 

consequente perda de biodiversidade e variabilidade genética. O resgate 

também constitui a fonte de mudas e propágulos para posterior utilização nos 

projetos de recuperação de áreas degradadas (PRAD). 

 

 

Metodologia 

 

O resgate da flora compreende um conjunto de técnicas e métodos a serem 

adotados, especificados com a coleta de material vegetativo nas áreas de 

supressão, com a propagação que deverá ser empreendida nas áreas 

destinadas à recuperação, principalmente, nos remanescentes florestais, e 

todas essas áreas consideradas como diretamente afetadas (ADA's) e que será 

revegetada em seu paisagismo. 

 

Os trechos de intervenção deverão ser percorridos através de caminhadas 

aleatórias por áreas representativas de cada fisionomia estudada. Nestas áreas 

serão realizadas coletas de espécies dos estratos arbóreo, arbustivo e 

herbáceo, além de epífitas. As espécies arbóreas apresentam como 

propágulos principais as sementes, plântulas e plantas jovens. Serão 

escolhidas espécies ameaçadas de extinção e de importância econômico-

ecológica, como também aquelas importantes nas diversas hierarquias 

sucessionais da floresta. 

 

Devem ser realizados os procedimentos de coleta de plântulas com altura 

máxima de 0,50 metros, estando viáveis e passíveis de serem transportadas e 

transplantadas. Para a maximização dos procedimentos de coleta deverá ser 

feita opção por um equipamento de arranque denominado “cavadeira reta”, 

apropriado para a atividade de contato direto do sistema solo-planta, sempre 

prezando pela integridade física e viabilidade da parte aérea e do sistema 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PRAD - DOC Nº 011/2019 – REV 00 39 

 

radicular dos elementos florísticos. Outros equipamentos auxiliares devem ser 

empregados, como pequenas “pás-de-jardim”, principalmente quando as 

atividades de arranque forem facilitadas pela grande quantidade de matéria 

orgânica e menor compactação do solo, além da ausência do emaranhado das 

raízes superficiais da vegetação local.  

 

Alguns equipamentos de campo úteis à coleta dos elementos florísticos 

(plântula), frutos e sementes podem ser utilizados: 

 

 Podão: consiste em uma lâmina articulada presa na ponta de uma haste, 
movimentada por meio de um cordão. Usado para alcançar e cortar os 
ramos com frutos;  

 Gancho: haste com um gancho de vergalhão preso em uma ponta. 
Usado para agitar galhos de árvores e provocar a queda de sementes 
e frutos;  

 Lona plástica: encerado plástico estendido no chão, sob a copa da 
árvore, para amparar os frutos e sementes, evitando que os mesmos 
se misturem com a vegetação ou com a terra;  

 Facão: usados para a retirada de frutos e para facilitar acesso às áreas 
de coleta;  

 EPI: equipamentos de proteção individual utilizados para a proteção 
contra a queda de frutos, galhos, animais peçonhentos dentre outros;  

 Caixa de transporte: utilizada para transporte do material coletado. 
Constitui-se em engradado de plástico, retangular, com abertura em 
uma das faces (superior); 

 Material orgânico de armazenamento temporário: para substrato dos 
recipientes das plântulas;  

 Etiqueta de identificação em campo: poderá ser padronizada uma 

etiqueta para identificação dos materiais coletados em campo. 

 

No caso das coletas de frutos e sementes, quando for no solo serão realizadas 

para frutos grandes, sejam carnosos ou secos. Frutos pequenos com sementes 

de tamanho reduzido devem ser coletados diretamente da árvore. No caso de 
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frutos secos indeiscentes a coleta se dará de forma conjunta, ou seja, tanto na 

árvore como no chão, e neste caso, uma lona poderá ser estendida sob a copa. 

 

A coleta de epífitas - como no caso de orquídeas, bromélias, aráceas, 

cactáceas – consiste na retirada de todo o indivíduo, independente do estágio 

reprodutivo ou de desenvolvimento da planta. Assim como no caso das 

plântulas, a coleta deve ser cuidadosa de modo a evitar danos às partes 

aéreas e raízes. As condições de microclima, substrato orgânico, temperatura, 

dentre outras variáveis ambientais bióticas e abióticas deverão ser observadas, 

buscando a excelência no manejo dos indivíduos. A coleta de herbáceas deve 

ocorrer do mesmo modo. 

 

As plântulas deverão ser objeto de extração ou arrancadas do solo com um 

volume de torrão proporcional à sua altura e desenvolvimento fisiológico. Este 

procedimento estrito visa preservar os indivíduos com o material de origem, 

além de controlar adequadamente as condições de umidade e insolação; 

poderão ser imediatamente acondicionadas em “mantas de sombrite”. 

 

As espécies vegetais resgatadas serão armazenadas em viveiros temporários. 

Os Viveiros provisórios apresentam durações curta e limitada, destinados à 

produção e acondicionamento de mudas em uma área determinada. 

Geralmente se localizam próximos à área de plantio. Esse tipo de viveiro é bem 

simples e pode ser construído em diversos trechos da área com 144 m² cada, 

conforme planejamento da recuperação das áreas degradadas. 

 

O mesmo procedimento deve ser tomado para as áreas de supressão de 

vegetação: a implantação de viveiros temporários para o aproveitamento de 

plântulas e espécies vegetais que podem ser transplantadas.   Para a formação 

de mudas de qualidade, várias medidas deverão ser tomadas pelo responsável 

técnico do viveiro, em atendimento às normas vigentes. 
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No interior do viveiro, além de conter o solo de origem, podem ser manejadas 

algumas ações para maximizar o desenvolvimento fisiológico das plântulas 

pós-arranque, como acrescer porções balanceadas de nutrientes à base de 

palha de coco, que irão fornecer nutrientes essenciais para a manutenção da 

viabilidade das plântulas. Além da manutenção química, os elementos 

resgatados devem ser protegidos pelo “sombrite” da ação do vento, um dos 

principais agentes estressantes que causam injúria à parte área dos indivíduos 

jovens. Deverá ser controlada periodicamente a umidade, não excedendo 

aquela que ocorre nos locais de origem, não havendo extremos de umidade 

nem secura do substrato.  

 

As sementes colhidas já em estágio maduro, tanto retiradas das matrizes ou 

coletadas no solo devem ser armazenadas em sacos plásticos e baldes, 

devendo manter-se afastadas da incidência direta dos raios solares e ao abrigo 

dos ventos, em local arejado, nas proximidades do empreendimento. 

 

Dessa forma, a coleta de sementes, plântulas e estacas torna-se fundamental 

para promover a manutenção e conservação da diversidade florística presente 

na AID do empreendimento.  

 

 

Período e Fases  

 

O Programa será desenvolvido obedecendo às seguintes fases:  

 

 Pré-Implantação - onde serão desenvolvidas as atividades de 

planejamento detalhado das ações a serem realizadas 

(operacionalização dos diagnósticos, definição dos conteúdos temáticos 

dos materiais a serem produzidos e especificação de serviços para 

contratação das empreiteiras e da supervisão/inspeção da engenharia 

do proprietário);  
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 Implantação e Desenvolvimento - atividades de desenvolvimento efetivo 

das ações do programa;  

 

 Avaliação dos resultados - análise dos resultados obtidos por meio da 

composição de relatórios de avaliação das ações realizadas.  

 

 

Resultados Esperados  

 

Coletar, armazenar e reintroduzir, em área destinada à conservação 

permanente e/ou reabilitação, uma parcela significativa da comunidade de 

epífitas, herbáceas, arbustivas e arbóreas que forem detectadas na ADA do 

empreendimento.  

 

Garantir a efetividade do resgate da flora a partir do monitoramento das 

populações e indivíduos coletados em todas as fases. Estas fases incluem a 

remoção do indivíduo resgatado da área diretamente afetada pelo 

empreendimento, seu acondicionamento e sua reintrodução em área 

preconcebida.  

 

 

Indicadores Ambientais Propostos para Avaliação da Efetividade do 

Programa 

 

Quanto aos indicadores, serão utilizadas as espécies mais sensíveis como 

epífitas, espécies ameaçadas de extinção e imunes de corte. Quanto ao 

monitoramento do sucesso do resgate deverão ser verificados:  

 

 Percentual de espécies resgatadas em relação ao levantamento 

florístico do EIA;  

 

 Taxa de sobrevivência das espécies resgatadas em viveiro;  
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 Taxa de sobrevivência das espécies reintroduzidas.  

 

Inter-relação com outros Planos e Programas  

 

Este programa deverá estabelecer interação com os Programas de Educação 

Ambiental, Comunicação Social, Supressão de Vegetação, Afugentamento e 

Resgate da Fauna, Monitoramento da Fauna e Programa de Gestão e 

Supervisão Ambiental - PGSA. 

 

 

6.2.4. Indução do Banco Autóctone 

 

Como a área do projeto fica em trechos com vegetação, o solo degradado dos 

trechos a serem recuperados deverá ser superficialmente revolvido, sendo 

espalhado o substrato retirado destas áreas antes da intervenção das obras, 

para induzir a germinação do banco de sementes nativas, propiciando assim a 

regeneração natural de algumas espécies vegetais herbáceas.  

 

Os trechos em recuperação devem ficar em repouso e isolados para favorecer 

sua regeneração da vegetação rasteira e subarbustiva. A coleta do substrato 

deverá ser realizada antes da supressão de vegetação, armazenando 

adequadamente para ser utilizado após o preparo do solo,  

 

As figuras abaixo mostram o substrato sobre os solos em trechos de 

intervenção para a obra, com bastante matéria orgânica e sementes e 

microorganismos essenciais para uma rápida e diversificada formação vegetal 

de áreas degradadas. A Figuras 12 mostra a abertura de uma cova para 

identificação da camada orgânica do solo.  
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Figura 12 – Exposição do solo com identificação da camada orgânica. 

 
 

A Figura 13 destaca a riqueza orgânica da decomposição de restos vegetais e 

acúmulo de sementes que caem periodicamente das árvores, no qual deverá 

ser coletado, armazenado e agregado ao processo de recuperação física e 

orgânica do solo. As Figuras 14 apresentam modelo de áreas regeneradas. 
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Figura 13 – Composto orgânico natural acumulado sob as formações florestais das 

áreas de supressão. 
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Figura 14 – Trechos com formação da cobertura vegetal do solo, de espécies 

herbáceas para arbustivas. 

 

As figuras 15 e 16 mostram tipos de espécies vegetais arbóreo-arbustivas ou 

herbáceas, como a catingueira e macambira, respectivamente, indivíduos 

propagadores de material genético para serem introduzidos em áreas 

antropizadas e regeneração de trecho totalmente degradados.  
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Figura 15 – Vagens da catingueira para obtenção de sementes de árvores matrizes 

coletadas antes da supressão de vegetação. 

 

 

Figura 16 – Utilização de macambiras resgatadas das áreas de intervenção para 

serem transplantadas nos trechos em recuperação ou na concepção paisagística do 

empreendimento. 
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6.3. Preparo do Solo 

 

A recuperação física do solo será mediante o controle dos processos 

vegetativos, pois não há ocorrência de processos erosivos ativos, como sulcos, 

ravinas e voçorocas na área pela topografia plana, mas serão aplicadas 

práticas mecânicas de estruturação do solo. Nesta prática serão utilizadas 

técnicas não evasivas com o uso de adubação verde e cordão vegetativo, 

aplicadas como barragens filtrantes. 

 

O preparo do solo compreende um conjunto de práticas que têm como 

objetivos a restauração e preservação das características físicas, químicas e 

biológicas, oferecendo condições ideais para semeadura, germinação e 

desenvolvimento das plantas. Esta operação é considerada uma das mais 

importantes nas etapas do PRAD.  

 

 

6.3.1. Adubação verde  

 

As leguminosas serão utilizadas como fixadoras de nitrogênio através da 

simbiose com o rhizóbium, inoculação das sementes com o Bradyrhizobium 

japonicum (bactérias fixadoras de N), para regeneração do solo. Espécies 

vegetais desta família como Jurema (Mimosa artemisiana) – Catingueira 

(Caesalpinia bracteosa) – Pau-sabiá (Mimosa paraibana) – Mororó (Jatropha 

mollissima) – Cumarú (Bauhinia cheilantha), são formadoras de biomassa e 

servem como adubação verde. Semeadas em sulcos largos e rasos retém a 

água, dificultam o escorrimento superficial; sobretudo quando plantadas em 

curvas de níveis. 

 

Estes cordões vegetativos se constituem em uma vegetação densa, que 

praticamente cobre ou reveste todo o solo. As fileiras são barreiras quebrando 

a velocidade das águas e forçando sua infiltração. 
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Após a aplicação destas práticas, o solo será todo coberto por resto vegetal 

(cobertura morta – palha seca de gramíneas), mantendo-se a sua umidade e 

evitando o escoamento superficial pelas precipitações pluviométricas; 

mitigando a perda de solo e danos como soterramento de sementes e espécies 

plantadas.  

 

 

6.4. Reflorestamento com Espécies Nativas 

 

As áreas de plantio de mudas nativas serão entre as linhas de adubação verde 

(cordão vegetativo), distribuídas nos trechos de recuperação.  

 

Para o reflorestamento será necessário a utilização de mudas nativas de 

diferentes espécies, e com isso é imprescindível um viveiro para 

armazenamento temporário das plantas até serem levadas ao campo. 

 

O viveiro deve apresentar condições que venham permitir o desenvolvimento 

das mudas, eliminando as influências dos fatores externos, tais como: proteção 

dos intensos raios solares e das gotas de água da chuva, além de permitir um 

bom manejo e proteção, deverá apresentar condições para adaptação e 

resistência às condições adversas do meio. Entende-se por boas mudas 

aquelas que apresentem as seguintes características: 

 

 Parte aérea bem formada, sem bifurcação, deficiências minerais 

e/ou, estiolamento. 

 Sistema radicular bem formado, com raiz principal reta e sem 

enovelamento, e raízes secundárias bem distribuídas. 

 Bom aspecto fitossanitário, sem doenças ou parasitas. 

 Altura da parte aérea suficiente para que sejam plantadas de 

acordo com as condições climáticas e edáficas da região. 

 Rusticidade (aclimatação) para resistir às condições adversas do 

meio. 
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Com a introdução de um viveiro temporário para a produção e armazenamento 

de mudas nativas, principalmente plântulas resgatadas das áreas de 

implantação do projeto, e ou adquiridas, as mesmas serão utilizadas na 

revegetação das áreas degradadas e nas margens das vias de acesso 

(espécies herbáceas e subarbustivas), produzindo essências nativas de 

diferentes grupos sucessionais, como mostra na Figura 17.  

 

 

Figuras 17 – Lateral do Viveiro. Foto Azevedo Jr. 

 

 

Poderão ser produzidas mudas através da coleta de sementes de árvores 

matrizes encontradas na propriedade, em remanescentes florestais. As 

sementes de diferentes espécies arbóreas serão colocadas em saquinhos para 

produção das mudas, identificadas e distribuídas em canteiros para o 

desenvolvimento vegetativo da plântula em condições apropriadas até serem 

colocadas em campo. Canteiros internos de acomodação das mudas em 

desenvolvimento, (Figura 18). 
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Figuras 18 – Produção de mudas nativas para recomposição de áreas degradadas. 

Foto Azevedo Jr. 

 

 

6.5. Plantio e Enriquecimento 

 

O plantio é uma das operações mais importantes para o sucesso da 

implantação de florestas. Para serem levadas a campo as mudas deverão estar 

bem desenvolvidas (aproximadamente 25-30 cm de altura) e com os caules 

firmes. 

 

Através do levantamento da flora local e do entorno, bem como, de pesquisas 

bibliográficas, podem se destacar espécies vegetais de diferentes grupos 

ecológicos que serão distribuídas conforme modelo de plantio. 
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6.5.1. Modelos Sucessionais 

 

Nos modelos de plantio em sucessão são inseridas inicialmente espécies 

tolerantes a pleno sol, e que possuem crescimento rápido. Essas espécies irão 

fornecer condições ecológicas (sombra) para as que não toleram a radiação 

direta do sol, além do preparo do solo, aumentando a circulação de nutrientes.  

 

Primeiramente são plantadas as espécies pioneiras, depois as secundárias e 

por fim as espécies mais sensíveis e exigentes (clímax). 

 

Os modelos sucessionais são os que geram melhores resultados em relação 

ao desenvolvimento das mudas e na correção do solo. 

 

Para aumentar os benefícios deste modelo é sugerido o plantio de espécies 

leguminosas (adubação verde), antes da introdução das mudas nativas para o 

preparo do solo, como mostra na Figura 19. 

 

Plantio em curva de nível a cada 3 metros para terrenos com declividade. 

 

Figura 19 – Arranjo da cobertura vegetal dispostas para revegetação e o controle de 

processos erosivos. Ilustração: Adaltro T. de Azevedo Jr. 
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O método mais eficaz e tradicional é o plantio de mudas diretamente na área a 

ser restaurada, que envolve a abertura de covas, correção de solo, adubação, 

plantio, tutoramento e os tratos culturais. O plantio se fará da seguinte forma: 

espaçamentos 3x3m entre linhas e entre ruas. Serão plantadas inicialmente as 

espécies pioneiras, e assim que iniciar um sombreamento, as espécies não 

pioneiras, com diversidade de espécies, distribuída conforme Figura 20. 

 

A escolha do modelo proposto no respectivo PRAD deverá respeitar as 

características dos trechos das áreas, onde poderão apresentar diferentes 

modelos de restauração das áreas degradadas por terem níveis de degradação 

diferentes. 

 

Figura 20 – Modelo de plantio com a distribuição das espécies conforme grupos 

ecológicos. Ilustração: Adaltro T. de Azevedo Jr. 

 

A escolha da distribuição de cada espécie florestal nas áreas será feita depois 

de cuidadosa análise dos locais onde será promovida a recuperação. Serão 

plantadas espécies de rápido crescimento (pioneiras e secundárias) em 90% 

da área. Entre as mudas serão plantadas espécies clímax na proporção de 

10%. 
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Este modelo promoverá o recobrimento mais rápido do solo, que diminuirá 

problemas com erosão e competição com plantas invasoras, principalmente em 

áreas bastante degradadas. 

 

A introdução dos quatro grupos sucessionais deverá ter sua distribuição em 

campo de modo que venha a criar condições de atração da fauna e formação 

da camada orgânica ideal à germinação de suas sementes. 

 

Os tratos culturais serão a roçagem entre as mudas plantadas, coroamento e 

adubações tanto das mudas introduzidas como nas linhas de plantio. O 

controle de pragas e doenças será feito sempre que necessário, utilizando 

produtos naturais ou de baixa toxicidade, mediante orientação de um 

engenheiro agrônomo ou florestal. 

 

 

6.5.2. Indicadores de Monitoramento 

 

Indicadores de monitoramento da recuperação das áreas reflorestadas são 

necessários para se avaliar em que momento a área necessita de novas 

intervenções e o momento que ela se torna autossustentável. 

 

Como indicadores de monitoramento deverão ser apresentados relatórios 

técnicos sobre o andamento das atividades. Nestes relatórios serão 

considerados os números de mudas plantadas e as respostas; controle de 

pragas e doenças; presença de fauna dispersora e polinizadora (aves, 

morcegos, insetos); percentual de regeneração natural das áreas; proteção 

efetiva do solo; produção de serrapilheira; chuva e banco de sementes; 

abertura de dossel; além de problemas enfrentados. Estes relatórios servirão 

também para avaliação da Recuperação das Áreas Degradadas - RAD. 

 

Contudo, deve-se buscar, constantemente, a adoção de práticas visando 

melhores resultados dos plantios e também facilidades do ponto de vista 
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operacional, além de dar suporte as alterações e inovações nas áreas de 

revegetação que vier a ocorrer, com espécies nativas adaptadas às condições 

adversas da região. 

 

 

6.5.3. Coveamento  

 

Para viabilizar o plantio serão adotadas covas padronizadas de 60 x 60 x 60 

cm, proporcionando espaço suficiente para o desenvolvimento inicial das 

raízes. 

 

Com a utilização de diferentes espécies de mudas poderão ser feitas covas de 

40x40x40cm, outras conforme seu sistema radicular poderá ter dimensão de 

1x1x1m e mudas de portes intermediários, com covas de 40x40x60cm ou 

60x60x80cm. O que irá determinar o dimensionamento das covas é a estrutura 

do solo, porte da muda, local do plantio e espécie plantada. O ideal é manter 

uma melhor condição para aplicação da adubação de fundação e do 

desenvolvimento do vegetal. 

 

 

6.5.4. Fertilização/Correção 

 

A maioria das espécies florestais apresenta diferente demanda nutricional 

exigindo para seu estabelecimento, pelo menos, solos de média fertilidade e 

com boas condições hídricas, sem longos períodos de estiagem. Dada a 

grande diversidade de espécies e consequentemente grande diversidade de 

exigências nutricionais, fica difícil fazer recomendações de adubação 

específicas para cada espécie. O problema pode ser contornado através de 

recomendações de adubação que assegurem o suprimento de nutrientes para 

as espécies mais exigentes, de forma que as demais espécies também tenham 

suas demandas nutricionais atendidas (GONÇALVES, 2005). Para isso, será 

utilizada adubação orgânica, de modo que não gere resíduos químicos no solo, 
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para que não sejam lixiviados as camadas subsuperficiais e atinjam recursos 

hídricos. 

 

É fundamental uma análise química, realizada em laboratório especializado, 

para determinação da fertilidade do solo, verificando parâmetros como teores 

de matéria orgânica, nível de acidez, capacidade de troca de cátion e relação 

C/N do solo, antecedendo o preparo do solo. 

 

Esta análise terá importância para se verificar a necessidade de correção do 

solo com utilização da calagem (rica em cálcio e magnésio) e a necessidade da 

utilização de gesso, para correção em maiores profundidades, em função das 

espécies com sistemas radiculares profundos. 

 

 

6.5.5. Recomendação de Correção do Solo 

 

A aplicação de calcário no solo é uma prática que deve ser bastante criteriosa 

em solos muito degradados pela erosão. Essa prática objetiva elevar os níveis 

de pH e bases químicas do solo, visando neutralizar ou reduzir os efeitos 

tóxicos do Al, H e/ou Mn e aumentar as disponibilidades de Ca e/ou Mg. 

 

Através da análise de solo é possível determinar qual a dose de calcário 

recomendada. Deve-se aplicar calcário quando a saturação por bases for 

inferior a 40%. A dose a ser aplicada pode ser calculada, tomando-se como 

base de cálculo a elevação da saturação por bases para 50%. 

 

A correção deverá ser realizada com aplicação a lanço e incorporação uniforme 

nas camadas de 0-30 cm, pelo menos 30 dias antes do plantio. Deve-se usar, 

de preferência, calcário do tipo dolomítico, junto com parte do fosfato natural 

(pó de rocha). 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PRAD - DOC Nº 011/2019 – REV 00 57 

 

Pelo grau de degradação que poderá ocorrer na área, a dosagem deverá ser 

aplicada segundo orientação da análise do solo, realizado a lanço, 

principalmente para o plantio das gramíneas e leguminosas. 

 

Para recuperar uma área degradada é importante ressaltar a necessidade de 

se avaliar as condições ecológicas do local antes da execução, levando em 

consideração os aspectos como fertilidade, estado de conservação do solo, 

largura dos canais de drenagem, regime hídrico e topografia. 

 

 

6.5.6. Adubação Orgânica 

 

Na recuperação das áreas degradadas serão utilizados apenas adubos 

orgânicos, com a realização de compostagem orgânica (resto vegetal e esterco 

animal) e incorporado no preparo do solo, juntamente com a mistura do 

horizonte O do solo e a introdução de fosfato de rocha. 

 

Quimicamente, a matéria orgânica será a principal fonte de macro e 

micronutrientes essenciais às plantas, além de atuar indiretamente na 

disponibilidade dos mesmos, devido à elevação do pH, aumenta a capacidade 

de retenção dos nutrientes, evitando perdas. Biologicamente, a matéria 

orgânica aumenta a atividade dos microorganismos do solo, por ser fonte de 

energia e de nutrientes (Kiehl, 1981; 1985). 

 

 

6.5.7. Combate as Formigas 

 

O combate às formigas cortadeiras deverá ser iniciado antes do plantio, com 

boa antecedência, mais ou menos dois meses antes. A vistoria busca 

identificar ninhos de formigas saúvas e quenquéns. 
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Essa prática realiza-se através do uso de formicidas a base de sulfonamida, na 

proporção de 10 g/m², na forma de iscas granuladas e que somente será 

aplicada com a visualização efetiva de formigueiros e de um potencial ataque, 

no intuito de evitar a utilização do produto. No caso da aplicação, seria de 

forma pontual e monitorada constantemente, em dias não chuvosos e com 

baixa umidade relativa do ar. Serão vistoriadas áreas a 50 m de raio do local 

para controle, a fim de se criar um sistema de defesa. 

 

Um mês antecedendo o plantio, será realizado o segundo tratamento contra 

esses insetos através dos mesmos procedimentos. 

 

O terceiro combate será realizado através de rondas pelas áreas, buscando 

ninhos remanescentes dos formigueiros, e mantendo o monitoramento deste 

controle seguindo o cronograma físico das atividades. Caso seja necessária à 

aplicação do formicida é imprescindível à consulta a um profissional habilitado. 

 

As formigas e outros insetos são muito importantes para o desenvolvimento da 

floresta, pois participam da polinização de diversas espécies e podem ajudar a 

controlar outras pragas. 
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6.5.8. Manutenção 

 

Após o plantio será realizado o coroamento em cada muda, para o controle de 

ervas daninhas e para manter por mais tempo o acúmulo de água. Esse 

procedimento é realizado com 60 cm de raio ao redor das mudas, com o uso 

da enxada. Com esse procedimento as mudas terão o controle do mato 

evitando assim morrerem ou não se desenvolverem por falta d’água, luz e 

nutrientes. Deverá ser colocada grande quantidade de cobertura morta sobre 

estas coroas. 

 

As regas serão constantes, principalmente no início do plantio, pelo prazo 

mínimo de um ano, principalmente em época de estiagem, para manter o bom 

desenvolvimento das mudas e proporcionar a germinação de sementes que 

caem sobre o solo, vindas de áreas adjacentes. A utilização do hidrogel 

diretamente nas covas das mudas é uma técnica que poderá ajudar a manter 

por mais tempo a umidade do solo e deverá ser analisada a sua utilização. 

 

 

6.5.9. Limpeza manual 

 

A primeira limpeza manual deverá ser realizada 30 dias antes do plantio para a 

retirada de vegetação invasiva, nas áreas do coroamento, que poderá impedir 

o crescimento e o estabelecimento das mudas, dificultando a restauração dos 

trechos. A segunda e terceira limpa serão intercaladas de dois em dois meses. 
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6.5.10. Manutenções Subsequentes 

 

A manutenção terá um importante papel na adaptação das espécies 

implantadas, tendo como tratos culturais a conservação da integridade física e 

nutricional das mudas, através da aplicação de compostos orgânicos, 

tutoramento, regas periódicas, vistorias fitossanitárias e introdução de novas 

espécies, principalmente as climácicas, nas condições ideais de 

desenvolvimento.  

 

A manutenção será realizada por uma equipe de funcionários, em campo, com 

orientação técnica de um engenheiro agrônomo especializado.  

 

 

6.5.11. Replantio 

 

O replantio deverá ser feito em até 30 dias após o plantio, repondo-se as 

plantas mortas, e adotando a mesma metodologia do plantio, com o percentual 

de falha de 2 a 5%. 
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7. PAISAGISMO 

 

O paisagismo será aplicado conforme a revegetação proposta no programa de 

recuperação das áreas degradadas. A reabilitação das áreas será na 

subestação, canteiros de obra, administração e sob a LT, introduzindo espécies 

de diferentes hábitos vegetacionais. Nas laterais das futuras vias de acesso, de 

acordo com um modelo de paisagismo sustentável, o que possibilita uma maior 

integração entre o empreendimento e o meio natural, utilizará apenas espécies 

arbustivas e herbáceas. 

 

A introdução da flora nativa no paisagismo proporcionará um enriquecimento 

com espécies da vegetação local, promovendo a proteção das bordas dos 

remanescentes florestais adjacentes ao projeto.  

 

Neste contexto, a implantação do paisagismo visa valorizar o uso da vegetação 

nativa adaptada ao regime pluviométrico local, dispensando ou reduzindo 

drasticamente o consumo de água na irrigação e contribuindo para 

conservação ambiental com a atração de espécies da fauna que colaboram 

diretamente para dispersão e polinização das espécies vegetais, assim como 

cooperam para o controle natural de fitopatógenos. 

 

A Figura 21 mostra os trechos do empreendimento que serão revegetadas com 

a implantação do PRAD/paisagismo, contemplando as bordas das vias de 

acesso, as áreas e adjacências dos setores com painéis solares e na 

desativação do canteiros de obra, na administração e subestação.  

 

Nas áreas próximas as usinas, com presença de painéis solares, as espécies 

plantadas deverão ser de hábitos arbustivo e herbáceo. 
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Figura 21 – Locais do empreendimento que serão implantado o paisagismo natural. 

 

 

Os arranjos paisagísticos propostos para as áreas internas do 

empreendimento, contemplam o enriquecimento vegetacional destes trechos, 

que ficaram nas bordas das unidades (administração, subestação e acessos 

das unidades operacionais). Serão plantandas espécies nativas de diferentes 

estágios sucessionais servindo como corredores ecológicos e barreiras 

vegetacionais, (Figura 22).   

 

Nestes trechos poderão ser introduzidas mudas de espécies arbóreas, por 

estarem afastadas dos lotes das usinas solares. 
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ADM 

 

 
SUBESTAÇÃO 

Figura 22 – Esquemas da revegetação nas áreas do entorno dos canteiros de obra 

para construção da administração e subestação, indicando os trechos de 

recomposição vegetal paisagística associado ao cinturão verde. Ilustração: Adaltro T. 

de Azevedo Jr, 2019. 
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Propõem-se o plantio de espécies arbóreas diversificadas, sendo que o 

esquema de revegetação mostra na legenda quatro grupos sucessionais, 

identificados como espécies pioneiras, espécies secundárias inicial e tardia, e 

as clímax.  

 

Nas áreas marginais as vias de acesso serão formados canteiros vegetais que 

absorverão parte do aporte pluvial, com revegetação utilizando espécies 

herbácea-gramíneas e plantio de mudas arbustivas e subarbustos nativas, 

compondo a cobertura do solo. Parte das espécies vegetais introduzidas 

poderão ser plântulas e touceiras resgatadas antes do processo de supressão 

de vegetação para o empreendimento, e disponibilizadas nestas áreas. 

 

As bordas marginais limítrofes ao complexo solar terão espaçamentos de cinco 

metros das vias de acesso, trechos contíguos as áreas a serem recuperadas 

com plantio de mudas arbóreas nativas, que servirão como paisagismo para o 

empreendimento na propriedade. O arranjo do plantio das mudas deverá seguir 

o modelo sucessional informado anteriormente no item 6.5 deste plano de 

recuperação de áreas degradadas. 

 

Trechos que não compreendem vias de acesso e áreas de implantação dos 

painéis solares serão enriquecidos e reflorestados com essências nativas, 

parte adquiridas e parte com a introdução de mudas produzidas 

gradativamente na propriedade com uso de materiais vegetais resgatados e 

coletados, que serão armazenados, cultivados e disponibilizados para trechos 

apropriados.  

 

Durante a fase de Pós-Remediação Ambiental, recomenda-se a adoção das 

seguintes medidas: 
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• Manutenção do revestimento vegetal implantado pelos trabalhos de 

integração paisagística, de forma a garantir o sucesso do processo de 

estabilização das áreas, mediante a efetuação de regas periódicas, 

fertilizações, replantar os trechos deficientemente revestidos, podas quando 

necessárias, substituição de exemplares vegetais que se encontrem em más 

condições fitossanitárias e recuperação de trechos que se apresentarem 

erodidos. 

 

Um controle de gramíneas e outras espécies invasoras deverá ser realizado 

para evitar sufocamento das mudas nas áreas de plantio. A eliminação deverá 

ser seletiva, com o corte e controle destas invasoras. Este item pode ser 

considerado como uma ação de tratos culturais, como também de manejo da 

área a ser recuperada. 

 

A seguir serão listados exemplares vegetais que podem ser introduzidos nas 

áreas a serem revegetadas, (Quadro 2). As mudas serão plantadas conforme 

seu porte e o posicionamento que estivem na área do empreendimento para 

não proporcionar sombreamento aos equipamentos de captação de energia 

solar.  
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Quadro 2 - Listagem das espécies encontradas na área de influência do projeto 
Complexo Solar Alex. Habitat: C = cerrado; MC = mata ciliar; FES = Floresta 
estacional semi-decidual; AT = área de transição, CA = caatinga. Hábito: H = 
herbáceo; Arb = arbustivo; Arv = árvore. 

Item Família Nome científico Nome popular Habitat Hábito Grupo Ecológico 

1 Fabaceae Caesalpinia bracteosa Tul. Catingueira CA Arv Pioneira 

2 Fabaceae Mimosa artemisiana Heringer & Paula Jurema-branca CA Arv Pioneira 

3 Burseraceae Amburana claudii (Fr. All.) A. C. Smith Umburana CA Arv Pioneira 

4 Fabaceae Piptadenia moniliformis Benth. Jurema-preta CA Arv Pioneira 

5 Euphorbiacea
e Croton sonderianus Muell.Arg. Marmeleiro 

CA Arv Pioneira 

6 Fabaceae Mimosa paraibana  Pau-sabiá CA Arv Pioneira 

7 Combretaceae Combretum leprosum Mart  Mofumo CA Arv Pioneira 

8 Erythroxylacea
e 

Erythroxylum subrotundum A. St.-Hil.  Ameixa-brava CA Arv Pioneira 

9 Fabaceae Jatropha mollissima (Pohl) Baill  Mororó CA Arv Pioneira 

10 Capparaceae Capparis flexuosa L.  Feijão bravo CA Arv Pioneira 

11 Euphorbiacea
e 

Manihot glaziovii Muell. Arg. Maniçoba CA Arb Pioneira 

12 
Euphorbiacea

e 
Aspidosperma pyrifolium Mart Pinhão-bravo CA Arb Pioneira 

13 Fabaceae Prosopis juliflora (Sw) DC)  Algaroba CA Arv Pioneira 

14 Arecaceae Copernicia prunifera Carnaúba CA Arv Pioneira 

15 Anacardiaceae Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna CA Arv Pioneira 

16 Cactaceae 
Pilosocereus polygonus (Lam.) Byles & 
G.D. Rowley 

Xique-xique CA Cacto Pioneira 

17 Cactaceae Cereus jamacaru DC Mandacaru CA Cacto Pioneira 

18 Bromeliaceae Bromelia laciniosa Macambira CA Bromélia Pioneira 

19 Nyctaginaceae 
Guapira graciliflora (Mart. ex 
J.A.Schmitdt) Lundell 

João-mole CA Arv 
Pioneira 

Secundária inicial 

20 Fabaceae Piptadenia paniculata Benth. Angico CA Arv Secundária inicial 

21 Malvaceae 
Hybiscus pernambucenis  

Algodão-do-
pará 

CA Arv Secundária inicial 

22 Boraginaceae Auxemma oncocalyx (Allemão) Baill. Pau-branco CA Arv Secundária tardia 

23 Anacardiaceae 
Myracrodruon urundeuva Allemão 

Aroeira-do-
sertão 

CA Arv Climáxica 

24 Fabaceae Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.  Cumarú CA Arv Climáxica 

25 Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium. Pereiro CA Arv Climáxica 

26 Apocynaceae Allamanda puberula A.DC.  Quatro-patacas  Arb Secundária inicial 

 

Esta listagem apresenta as espécies identificadas na propriedade e que 

poderão servir de matrizes para a coleta de sementes e propagação para 

produção de mudas, sendo armazenadas em viveiros e levadas para as áreas 

pré-determinadas e compor o modelo de plantio conforme seus grupos 
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sucessionais. Entre as mudas das espécies arbóreas a serem plantadas serão 

introduzidas espécies arbustivas e herbáceas que preencherão os espaços das 

árvores. 

 

Para os trechos que margeiam a usina solar (perímetro do complexo de 12.600 

m) o modelo de plantio será com espaçamento de 10 x 10 m, sendo 100 m² 

para 4 mudas arbóreas plantadas, que corresponderá um total de 5.100 

mudas. Dentre estas serão plantadas espécies arbustivas e herbáceas entre as 

arbóreas para fechamento das áreas. As espécies que existirem nos trechos 

serão mantidas e aproveitadas na formação do cinturão verde. 

 

Outro trecho que terá o enriquecimento de espécies vegetais nativas serão os 

remanescentes florestais e área de Reserva Legal. Como estas áreas se 

apresentam parcialmente preservadas, o enriquecimento vegetal será mediante 

plantio de mudas nativas em linhas para introdução de diferentes exemplares 

arbóreas nativas. 

 

Com a existência de muitas árvores pela área, as que estiveram no 

alinhamento do plantio serão contabilizadas, aproveitando seus 

posicionamentos. Para isso é gerado um cronograma físico, possível de 

mudanças conforme andamento das obras, que norteará as operações de 

conservação da flora nativa. O cronograma físico do item 8 definirá os períodos 

mensais das atividades operacionais e da manutenção nas áreas a serem 

revegetadas. 

 

Nas operações as tarefas realizadas serão o resgate da flora nas áreas do 

empreendimento e seu armazenamento. Concomitantemente, inicia-se o 

preparo do solo nas áreas antropizadas dos remanescentes florestais e após a 

supressão de vegetação, ao final das obras loteamento do complexo, dar-se-á 

os trabalhos de paisagismo gradativamente. Os tratos culturais serão aplicados 

no decorrer dos meses com um prazo de um ano para o plantio e sua 

manutenção por mais um ano, com início do plantio no período chuvoso. 
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8. CRONOGRAMA FÍSICO 

Quadro 3 – Cronograma Físico na fase de Operação. 

 

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

             

Tarefa                         

Resgate da Flora e Preparo do Solo X X X X X               

Controle de erosão X X X X                 

Combate Formiga X     X     X     X     

Correção do solo e Adubação  X     X     X     X     

Plantio           X X X   X X X 

Coroamento                 X   X   

Controle fitopatológico       X       X         

Relatórios técnicos   X           X         
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Quadro 4 – Cronograma Físico na fase de Manutenção/Monitoramento. 

 

Meses 
  

13 

  

14 

  

15 

  

16 

  

17 

  

18 

  

19 

  

20 

  

21 

  

22 

  

23 

  

24 

  

Tarefa 
                        

Tratos Culturais   X     X     X     X   

Combate Formiga   X     X     X     X   

Adubação de cobertura X     X     X     X     

Replantio     X     X     X     X 

Coroamento   X     X     X     X   

Podas       X                 

Controle fitopatológico X X           X         

Enriquecimento com mudas       X         X       

Relatórios técnicos   X           X         
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este programa tem a finalidade de propor medidas para recuperar trechos 

degradados pelo empreendimento de forma mais rápida, efetiva e direcionada, 

favorecendo o enriquecimento da vegetação e tornando-a assim um local 

estável e seguro para a comunidade e para o meio ambiente. 

 

A barreira vegetal que será proporcionada com o uso das espécies citadas no 

corpo do texto, constitui-se em um sistema vegetativo de controle de erosão, 

pois permite a ancoragem dos sedimentos transportados durante as chuvas e 

com a sucessão destas retenções, irá formar, ao longo do tempo, barreiras 

naturais, evitando a degradação do solo, e quebrando a intensidade do fluxo 

das águas pluviais. 

 

Outra observação importante é o isolamento da área dos fatores impactantes, 

primeiro passo para uma recuperação de área bem sucedida, além de ser uma 

medida preventiva a degradação da área contra acidentes e danos no 

desenvolvimento dos trabalhos.  

 

As atividades apresentadas neste plano deverão ser preferencialmente 

orientadas e acompanhadas por um engenheiro agrônomo, seguindo as 

seguintes especificações, quanto aos planos: 

 

Plano de Plantio 

 

Deverá ser realizado por etapas: vegetações pioneira, secundárias e clímax. 

 

A vegetação pioneira deverá ser introduzida logo após os transplantes e 

realização dos tratos de superfície. 
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Deve-se dar prioridade máxima ao plantio em pontos de erosão ativa. O 

objetivo é de recobrir o solo com espécies herbáceas de leguminosas, arbustos 

e arboretos. 

 

A vegetação secundária será plantada na sequência, juntamente com as 

cercas vivas. A vegetação clímax virá em seguida. 

 

As mudas serão distribuídas de forma aleatória, respeitando-se apenas os 

limites de projeção das copas.  

 

Efetuar os plantios em períodos chuvosos.  

 

Usar cobertura morta no entorno das plantas. 

 

Tutorar as mudas de portes acima de 50,0cm.  

 

 

Plano de Manutenção 

 

Os tratos de manutenção da área revegetada e recompostas serão rotineiros.  

 

As espécies nativas adaptadas vegetam com maior vigor, principalmente em 

períodos chuvosos, razão pela qual haverá necessidade de se efetuar uma 

coleta seletiva das mesmas, dando melhores condições de vegetação às 

espécies introduzidas.  

 

Acompanhar o aspecto vegetativo das plantas, identificando sintomas de 

carências nutricionais, desequilíbrio e ataque de pragas e doenças.  

 

Efetuar adubação de cobertura, utilizando insumos naturais, caso seja 

necessário.  
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Realizar corretamente o manejo da vegetação (roçagem), para maior geração 

de biomassa, necessária para auxiliar a reestruturação do solo.  

 

Manejar adequadamente a predominância de uma espécie sobre as outras, 

através de podas de formação.  

 

Realização das regas de todas as espécies plantadas. Na inexistência de 

sistema de irrigação, esta terá que ser realizada por carro pipa ou similar, antes 

que as plantas atinjam o ponto de estresse hídrico.  

 

A Caatinga é um bioma com características climáticas extremas, mas com uma 

riqueza natural que deve ser aproveitada e conservada. Para conservar os 

remanescentes do entorno, é imprescindível que se conheça sua dinâmica, 

para que sejam implantados os planos de recuperação e manejo sustentável.  

 

Espécies nativas desenvolvem atributos particulares que se adaptam às 

limitações dos seus habitats naturais e fazem parte de interações complexas 

com outras espécies do meio, formando associações que conservam a 

estrutura da comunidade florestal. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente Plano de Proteção do Trabalhador e Segurança do Ambiente de 

Trabalho (PPTSA) é parte integrante do Projeto Básico Ambiental que está 

sendo apresentado para essa fase do Licenciamento de Instalação (LI), como 

solicitado no Termo de Referência Nº 208/2018 – DICOP / GECON que 

subsidiou a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA), para o Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

Esse é formado por 9 (nove) Usinas Fotovoltaicas (UF ALEX I, UF ALEX III, UF 

ALEX IV, UF ALEX V, UF ALEX VI, UF ALEX VII, UF ALEX VIII, UF ALEX IX, e 

UF ALEX X) e 01 (uma) Linha de Transmissão a ser construída.  Está localizado 

nos municípios de Limoeiro de Norte e Tabuleiro do Norte, zona rural, com 

coordenada central em UTM N 9420089 / E 612828 (DATUM SIRGAS 2000). 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

1.1 Identificação do Empreendedor 

Razão Social:   PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA  

CNPJ: 03.649.036/0001-99 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresarial Limitada 

Endereço do 

Empreendedor: 

Avenida Santos Dumont, 4487, Shopping 

Passeio Norte, sala 223, município Lauro de 

Freitas, Bahia. CEP: 42.700-170 

Fone: (071) 3379-1413// 981032264 

Atividade 

Econômica: 
Serviço de engenharia 

1.2 Identificação do Responsável pela Elaboração do Plano 

Responsabilidade 

Técnica: 

SETEG – Serviços Técnicos em Geologia Ltda. 

Endereço: 
Avenida Senador Virgílio Távora, 1500 – Sala 906 

– Aldeota – Fortaleza / CE 

CEP 60.170-078  

Fone: (85) 3253-2868 
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ELABORAÇÃO PLANO DE PROTEÇÃO DO TRABALHADOR E SEGURANÇA DO 

AMBIENTE DE TRABALHO 

Responsabilidade 

Técnica 
Registro Profissional 

Cadastro 

Técnico 

Federal – 

IBAMA 

Assinatura 

Matheus Fontenelle  

Ximenes de Farias 
Biólogo - CRBio 46.095/5-D Nº 5004742 

 

Allan Victor Carvalho 
Eng. Ambiental e Sanitário – 

RNP Nº 061775785-2 CREA/CE 
- 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS DO PROJETO 

O empreendimento refere-se à implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte. Esse compreende a 

geração de energia elétrica a partir de fonte solar. 

 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex terá 09 (nove) centrais de geração 

fotovoltaica, denominadas: UF ALEX I, UF ALEX III, UF ALEX IV, UF ALEX V, 

UF ALEX VI, UF ALEX VII, UF ALEX VIII, UF ALEX IX, e UF ALEX X e 01 (uma) 

Linha de Transmissão a ser construída com estruturas treliçadas metálicas, 

cabos condutores CAA Grosbeak 636 kcmil, Para‐Raios e OPGW (Figura 1). 

 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex apresentará ligação com a rede básica do 

Sistema Interligado Nacional (SIN) através do seccionamento do Circuito 1 da 

LT 230 kV Mossoró II / Banabuiú de propriedade da CHESF. 
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Figura 1 – Área do empreendimento 
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2.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A área de interesse deste trabalho está situada nos municípios de Limoeiro do 

Norte e de Tabuleiro do Norte no Estado do Ceará, distante 201 km do município 

de Fortaleza, capital do Estado. Especificamente, o acesso ocorre pela BR-116 

em direção a CE-138, depois acessa a CE-265 até a Avenida do Contorno onde 

se vira à esquerda na CE-266 numa estrada carroçável até o acesso a área do 

empreendimento (Figuras 1 e 2). 

 

Destaca-se que, os municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte 

possuem áreas territoriais de 750.068 km² e 861.828 km² (IBGE, 2018), 

respectivamente. Os municípios se limitam na porção norte com os municípios 

de Russas e Quixeré; ao sul com Alto Santo; ao leste com o estado do Rio 

Grande do Norte, a oeste com Morada Nova e São João do Jaguaribe.  

 

Especificamente, a área do empreendimento está inserida na zona rural e integra 

o contexto da mesorregião do Jaguaribe com o desenvolvimento 

socioeconômico pautado no agronegócio de frutas tropicais com destaque para 

a produção de melão e banana. 
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Figura 2 – Localização do empreendimento 
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Figura 3 – Via de acesso ao empreendimento
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2.3 OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex tem como objetivo principal aproveitar as 

potencialidades locais através da implantação de um empreendimento para 

geração de energia elétrica a partir de fonte solar (conversão direta da luz), 

respeitando as limitações naturais e legais do terreno. 

Para tanto, com a construção do complexo, haverá uma diversificação da matriz 

energética brasileira, com a utilização de uma tecnologia sustentável para 

geração de energia elétrica. 

Dentre outros objetivos do empreendimento destacam-se: 

 Aproveitamento de Energia renovável; 

 Investimento em inovação e sustentabilidade; 

 Redução de perdas (consumo); 

 Desenvolver o mercado de energia fotovoltaica. 
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3 PROTEÇÃO DO TRABALHADOR E SEGURANÇA DO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

O Plano de Proteção do Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho é 

um instrumento gerencial de grande valia para o monitoramento de atividades 

inerentes às obras de instalação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. Nele 

são envolvidas as práticas que gerenciam e planejam a proteção do trabalhador 

contra acidentes e doenças do trabalho. O plano tem como objetivo evitar 

danos que possam comprometer a integridade do trabalhador.  

Desta forma, é fundamental definir normas de proteção aos trabalhadores. 

Essas eliminam ou minimizam a exposição do trabalhador aos riscos presentes 

nos ambientes de trabalho e reduzem os acidentes. 

Os sistemas gerenciais nos canteiros de obras são de fundamental importância 

no propósito de diminuir os riscos de acidentes de trabalho, onde a organização 

e/ou a distribuição de materiais, ferramentas, utensílios de obras podem 

contribuir significativamente para oferecer bons resultados no campo do setor 

da segurança em obra.  

A implantação deste plano acarretará benefícios que ocasionarão o bem-estar 

dos trabalhadores na instalação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, na 

produtividade e a qualidade provenientes da redução dos riscos ambientais, da 

identificação e da correção dos problemas internos, bem como da 

sensibilização dos trabalhadores quanto à importância de sua participação.  

Neste sentido, algumas considerações para o empreendimento devem ser 

observadas. Destacam-se: 

 A empresa deve oferecer condições para que o trabalhador possa 

usufruir de uma boa qualidade de vida, considerar aspectos da 

Constituição Federal de 1988; 

 O trabalhador deve ter aproveitamento potencial em sua função; 

 Confeccionar cartilha elencando os direitos humanos; 
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 As rotinas exigidas pela Legislação do Trabalhor no Brasil devem 

ser respeitadas. 

Contudo, faz-se necessária a implementação de técnicas eficientes (Uso de 

Equipamentos de Proteção Individual -EPIs e a operação de 

equipamento/maquinário com responsabilidade) para evitar ou reduzir 

acidentes e garantir a proteção do trabalhador e a segurança do ambiente, 

conforme descrito nesse plano. 

3.1 Objetivo 

O principal objetivo deste Plano de Proteção do Trabalhador e Segurança do 

Ambiente de Trabalho é a criação de um sistema de mecanismos de 

segurança, visando o gerenciamento adequado dos riscos e ocorrências de 

acidentes de trabalho durante a instalação do empreendimento, bem como 

otimizar as condições ambientais no local de trabalho. Entende-se, que isto irá 

proporcionar uma gestão de segurança que envolva os gestores da 

organização, os colaboradores e outros envolvidos indiretamente. Desse modo, 

tende a assegurar que as obras sejam implantadas e operem em condições de 

segurança.  

Os objetivos específicos do plano são os seguintes:  

 Assegurar o cumprimento da legislação ambiental Federal, 

estadual e municipal vigente; 

 Definir as diretrizes ambientais associadas aos procedimentos 

executivos de obras, visando, sobretudo, a eliminação ou mitigação de 

impactos ambientais e sociais; 

 Promover as condições de preservação da saúde e segurança de 

todos os trabalhadores da obra; 

 Sensibilizar os trabalhadores da importância das recomendações 

propostas pelo plano e da responsabilidade de cada um através de 

palestra;  
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 Zelar pela segurança individual e pela segurança de todos os 

envolvidos na obra;   

 Capacitar o trabalhador para o atendimento de situações em caso 

de emergência através de treinamento com técnico habilitado; 

 Acrescer o conhecimento dos trabalhadores vinculados às obras, 

esclarecendo-os sobre a prevenção de acidentes através da confecção 

de cartilha de prevenção de acidentes. 

3.2 Justificativa 

A preocupação com a proteção do trabalhador e segurança do ambiente deve 

ser um valor intrínseco e básico no processo de construção de um novo 

empreendimento. 

Para tanto, a implantação do Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança 

do Ambiente de Trabalho, permitirá aos trabalhadores do empreendimento uma 

estrutura gerencial específica capaz de garantir de forma adequada as técnicas 

de proteção e de prevenção indicada para cada situação em que as obras serão 

aplicadas, criando as condições operacionais necessárias. 

3.3 Público alvo 

Tem-se como público alvo do plano de controle da poluição atmosférica: 

  O empreendedor e sua equipe; 

  A empresa responsável pela obra e suas subcontratadas. 

Ressalta-se que estão incluídos no grupo de trabalhadores da obra, 

todos os níveis hierárquicos dos quadros de profissionais da construtora, 

fornecedores e demais prestadores de serviço; 

A correta execução do plano refletirá na salvaguarda da qualidade das 

condições de trabalho de todos os envolvidos diretamente com a obra. 
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3.4 Atendimentos a Requisitos Legais 

O programa deve considerar as normas regulamentadoras que tratam da 

proteção e da segurança do trabalhador inerentes à atividade executada no 

Complexo Fotovoltaico Alex. Destacando-se: 

 Decreto-Lei no 9.797, de 9 de setembro de 1946 - Altera 

disposições da Consolidação das Leis do Trabalho referentes à Justiça 

do Trabalho, e dá outras providências; 

  Lei N° 6.514/1977, 08 de junho de 1978 - Aprova as Normas 

Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;  

  Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho - Aprova as Normas 

Regulamentadoras -NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho; 

 NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

(Alterações: Portaria SSMT n.º 33, de 27de outubro de 1983; Portaria 

SSST n.º 25, de 29 de dezembro de 1994; Portaria SSST n.º 08, de 23 

de fevereiro de 1999; Portaria SSST n.º 15, de 26 de fevereiro de 

1999;Portaria SSST n.º 24, de 27 de maio de 1999; Portaria SSST n.º 

25, de 27 de maio de 1999; Portaria SSST n.º 16, de 10 de maio de 2001; 

Portaria SIT n.º 14, de 21 de junho de 2007); 

 NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI (Alterações: 

Portaria SSMT n.º 05, de 07 de maio de 1982; Portaria SSMT n.º 06, de 

09 de março de 1983; Portaria DSST n.º 05, de 28 de outubro de 1991; 

Portaria DSST n.º 03, de 20 de fevereiro de 1992; Portaria DSST n.º 02, 

de 20 de maio de 1992; Portaria DNSST n.º 06, de 19 de agosto de 1992; 

Portaria SSST n.º 26, de 29 de dezembro de 1994; Portaria SIT n.º 25, 

de 15 de outubro de 2001; Portaria SIT n.º 48, de 25 de março de 2003; 

Portaria SIT n.º 108, de 30 de dezembro de 2004; Portaria SIT n.º 191, 

de 04 de dezembro de 2006; Portaria SIT n.º 194, de 22 de dezembro 

de 2006); 
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 NR 11 – Transporte, Movimentação, armazenagem e manuseio de 

materiais;  

 NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

(Atualizações:  Portaria SSST n.º 12, de 06 de junho de 1983 14/06/83; 

Portaria SSST n.º 13, de 24 de outubro de 1994 26/10/94; Portaria SSST 

n.º 25, de 28 de janeiro de 1996 05/12/96; Portaria SSST n.º 04, de 28 

de janeiro de 1997 04/03/97; Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 

2010 24/12/10; Portaria SIT n.º 293, de 08 de dezembro de 2011 

09/12/11; Portaria MTE n.º 1.893, de 09 de dezembro de 2013 11/12/13; 

Portaria MTE n.º 857, de 25 de junho de 2015 26/06/15; Portaria MTPS 

n.º 211, de 09 de dezembro de 2015 10/12/15; Portaria MTPS n.º 509, 

de 29 de abril de 2016 02/05/16; 

 NR-26 – Sinalização de Segurança (Portaria GM n.º 3.214, de 08 

de junho de 1978). 

3.5 Metodologia 

O Plano de Segurança do Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho é 

sustentado com base na legislação e nas normas regulamentadoras vigentes no 

Brasil e nas exigências legais referentes à Segurança e Saúde do Trabalhador, 

que sejam aplicáveis ao Empreendimento. 

Para contemplar a Segurança do Trabalho nos ambientes do empreendimento, 

é sugerido que sejam adotadas as medidas expostas a seguir. 

Análise de Risco para o trabalhador 

Recomenda-se que se seja elaborada uma Análise de Risco da atividade 

executada pelo trabalhador, através da identificação de riscos potenciais de 

acidentes físicos e materiais.  

Não foram constatadas especificações legais do profissional responsável pela 

elaboração da análise de risco para o trabalhador, entretanto, recomenda-se que 
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este possua conhecimento acerca do local de trabalho e possua uma noção das 

normas regulamentadoras. Assim, para análise de risco deve considerar, 

algumas etapas: 

 Reconhecimento da atividade executada, local de trabalho, 

pessoas envolvidas, equipamentos, produtos e circulação de pessoas; 

 Balizar informações adquiridas por outros profissionais (que 

possuem mais experiência na função);  

 Registrar as informações de forma sequencial de acordo com a 

atividade; 

 Avaliar o cenário do risco (ambiente, exposição, gatilho, fatores 

contribuintes e resultados); 

 Verificar as análises de risco, através das conferências dos 

equipamentos de proteção individual; 

 Cobrar execução dos treinamentos através de um sistema de 

fiscalização interna para correta operação de cada etapa do trabalho 

com segurança, bem como manejo adequado das máquinas e 

ferramentas;  

 Realizar inspeções de campo para vistoria em equipamentos e 

instalações – escolher dia da semana para vistoria; 

 Elaborar relatórios mensais com as ocorrências de eventuais 

acidentes, bem como dispor medidas para evitar reincidência;  

 Revisar constantemente as análises de risco já elaboradas. 

Ressalta-se que qualquer alteração no ambiente de trabalho, na execução e 

elaboração de procedimentos, deve ser inclusa na análise de risco. O Quadro 1 

a seguir, compreende um modelo para análise de risco no ambiente de trabalho.
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Quadro 1 – Análise de risco 

 

ANÁLISE DE RISCOS 
REVISÃO: 

FOLHA: 

ÁREA: 

PERÍODO DO SERVIÇO:  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: HORÁRIO: 

SETOR ETAPAS                
ATIVIDADES 

EXECUTADAS  

ANÁLISE MEDIDAS DE CONTROLE 

RISCO 
MEIOS DE 

PROPAGAÇÃO 
DANO AÇÃO RESPONSÁVEL 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA ANÁLISE DE RISCOS 
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Estratégia de Execução 

A execução da obra apenas poderá ser iniciada após ser comunicada à 

Delegacia Regional do Trabalho e deverão ser atendidas as normas e legislação 

relacionada. 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

A CIPA (NR-5) tem por finalidade a participação do trabalhador na prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais mediante a identificação dos riscos e o 

acompanhamento das medidas de controle adotadas, de modo que se obtenha 

a permanente integração entre trabalho, segurança e promoção da saúde.  

Dependendo do número de trabalhadores da empresa, a CIPA será composta 

por representantes do empregador, indicados por ele, e dos empregados, eleitos 

pelos trabalhadores. 

Os encarregados pela elaboração da CIPA deverão protocolizar, em até dez 

dias, na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho, cópias das atas da 

eleição e da posse, assim como o calendário anual das reuniões ordinárias. 

A CIPA terá por atribuição: 

 Classificar e discriminar os riscos das atividades inerentes à 

implantação do Complexo Fotovoltaico Alex; 

 Produzir mapa de riscos; 

 Elaborar, periodicamente, verificações nos ambientes de trabalho 

objetivando o reconhecimento de situações que venham a ocasionar 

riscos para a segurança e saúde da força de trabalho; 

 Requerer aos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMT, a paralisação de 

máquinas/equipamentos quando verificado risco grave e iminente à 

segurança e saúde do trabalhador; 
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 Participar, em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança 

e Medicina do Trabalho, SESMT, da análise das causas dos acidentes 

de trabalho e delinear apontamentos para soluções; 

 Elaborar em conjunto com o SESMT, a Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho, SIPAT; 

 Propor medidas de prevenção a acidentes e disponibilizar proposta 

aos interessados; 

 Promover cursos, treinamentos e campanhas necessárias para 

melhorar e difundir aos empregados práticas inerentes a Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

Sinalização 

A seção de sinalização será implantada de acordo com os riscos gerais e 

específicos identificados nas análises de riscos, tendo como finalidade o 

conhecimento e emprego das cores de sinalização de segurança nos ambientes. 

Serão identificados os riscos presentes e as medidas preventivas adequadas. 

O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de: 

 Delimitar e identificar os locais de apoio ao canteiro de obras; 

 Indicar as saídas de emergência; 

 Promover comunicação através de avisos, cartazes ou similares; 

 Alertar contra perigo de contato ou acionamento acidental com 

partes móveis das máquinas e equipamentos; 

 Alertar sobre obrigatoriedade do uso de EPI, específico para 

atividade executada, com a devida sinalização e advertência próxima ao 

posto de trabalho; 

 Identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis e 

explosivas. 
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As sinalizações devem seguir as cores estabelecidas na NR 26 – Sinalização de 

Segurança, conforme o Quadro 2. Ainda segundo a normativa, as palavras de 

advertência que devem ser usadas são: 

 “PERIGO”, para indicar atividade que apresente alto risco (Figura 

4); 

 

             Figura 4 – Perigo 

  “CUIDADO”, para indicar atividade que apresente risco médio 

(Figura 5); 

 

 

 

            Figura 5 - Cuidado 

 “ATENÇÃO”, para indicar atividade que apresente risco leve 

(Figura 6). 

  

                Figura 6 - Atenção 

As placas de sinalização deverão ser posicionadas no canteiro de obras pela 

construtora responsável, de modo a indicar riscos inerentes à obra (Figuras 6, 7, 

8, 9, 10 e 11). A construtora deverá também colocar placa de sinalização 

indicando o horário de trabalho no canteiro de obras. 
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Quadro 2 - Cores estabelecidas na NR 26 – Sinalização de Segurança 

COR 
USO 

VERMELHO 

O vermelho deverá ser usado para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção e combate a incêndio. Não deverá ser usado na indústria ou canteiro 

de obras para assinalar perigo, por ser de pouca visibilidade em comparação com o amarelo. A cor vermelha será usada excepcionalmente com sentido de 

advertência de perigo. 

AMARELO 
O amarelo deverá ser empregado para indicar cuidado.Listras (verticais ou inclinadas) e quadrados pretos serão usados sobre o amarelo quando houver necessidade 

de melhorar a visibilidade da sinalização. 

BRANCO 

O branco deverá ser empregado em passarelas e corredores de circulação, por meio de faixas; direção e circulação, por meio de sinais; localização e coletores de 

resíduos; localização de bebedouros; áreas em torno dos equipamentos de socorro de urgência ou outros equipamentos de emergência; áreas destinadas à 

armazenagem; zonas de segurança. 

PRETO 
O preto será empregado para indicar as canalizações de inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade (ex: óleo lubrificante, asfalto, óleo combustível, alcatrão, 

piche etc.) 

AZUL 

O azul deverá ser empregado para indicar: “Cuidado!”, ficando o seu emprego limitado a avisos contra uso e movimentação de equipamentos, prevenção contra 

movimento acidental de qualquer equipamento em manutenção, avisos colocados no ponto de arranque ou fontes de potência. Deverá ser empregado também para 

canalizações de ar comprimido. 

VERDE 

Deverá ser empregado para identificar: canalizações de água, caixas de equipamento de socorro de urgência, caixas contendo máscaras contra gases, chuveiros 

de segurança, macas, fontes lavadores de olhos, quadros de avisos de segurança, porta de entrada de salas de curativos de urgência, localização de EPI’s, caixas 

contendo EPI‘s, emblemas de segurança, dispositivos de segurança e mangueiras de oxigênio. 

LARANJA 

O laranja deverá ser empregado para identificar: partes móveis de máquinas e equipamentos, partes internas das guardas de máquinas que possam ser removidas 

ou abertas, faces internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos, faces externas de polias e engrenagens, botões de arranque de segurança, dispositivos de 

corte, bordas de serras, prensas. 

CINZA 
a) Cinza Claro: O cinza claro deverá ser usado para identificar canalizações em vácuo. 

b) Cinza Escuro:O cinza escuro deverá ser usado para identificar eletrodutos. 

ALUMINIO 
O alumínio será utilizado em canalizações contendo gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade (ex. óleo diesel, gasolina, querosene, óleo 

lubrificante etc.). 

MARROM O marrom pode ser adotado, a critério da empresa, para identificar qualquer fluido não identificável pelas demais cores. 

* As demais cores citadas na NR 26, não se aplicam a esse empreendimento.Fonte: NR 26. Elaboração SETEG, 2019. 
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Figura 7 – Placa de Sinalização: 

Circulação de pessoas 

Figura 8 – Placa de Sinalização: 

Extintor de Incêndio 

Figura 9 – Placa de Sinalização: 

Produtos Inflamáveis 

 

 

Figura 10 – Placa de Sinalização: Proibido Fumar. Figura 11 – Placa de Sinalização: Educação Ambiental 
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Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) 

Os Equipamentos de Proteção Individual, de acordo com a Portaria 3.214 de 

08 de julho de 1978, em sua Norma Regulamentadora – NR devem ser 

fornecidos pela empresa gratuitamente aos trabalhadores da obra para sua 

proteção adequada aos riscos existentes no local de trabalho, sempre que as 

medidas de controle coletivas forem inviáveis ou estiverem em fase de 

implantação.  

 Cabe ao empregador adquirir o tipo de EPI com Certificado de 

Aprovação, CA, adequado à atividade do trabalhador, treinando-o 

sobre o seu uso e obrigatoriedade, além de oferecer possibilidade de 

troca e manutenção periódica;  

 O empregado tem o dever de usar o EPI, responsabilizando-se 

por sua guarda e conservação;  

 O canteiro de obras será sinalizado adequadamente quanto à 

obrigatoriedade do uso de EPI‘s específicos para as atividades 

executadas (Figura 12). 

 

Figura 12 – Modelo de Placa de Orientação para uso de EPI ‘s 
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Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC’s) 

 

Os Equipamentos de Proteção Coletiva, EPC’s, são importantes como medidas 

de controle perante a ação de agentes potencialmente insalubres, tendo como 

objetivo a neutralização ou eliminação da insalubridade, consequentemente a 

preservação da saúde e integridade física do trabalhador (serve para proteger 

mais de uma pessoa ao mesmo tempo) (Figura 13), como por exemplo: 

extintores de incêndio, lava-olhos, chuveiros de segurança, kit de primeiros 

socorros, isolamento de áreas de risco, sinalizadores de segurança (como 

placas e cartazes de advertência, ou fitas zebradas). 

 

Figura 13 – Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC’s) 

Proteção para Serviços em Eletricidade 

A empresa contratada deve periodicamente atualizar no empreendimento a 

relação de sujeitos autorizados para trabalhos em instalações elétricas, de 

acordo com as instruções da NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços de 

Eletricidade (Figura 14). 
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Figura 14 - Exemplos de equipamentos que devem ser utilizados para trabalhos 

em instalações elétricas 

Os circuitos elétricos dos canteiros de obra serão protegidos por dispositivos 

de proteção a corrente diferencial-residual, DR, segundo o que estabelece a 

NBR 5.410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Quando for necessária a 

instalações provisórias cada fonte será protegida por dispositivo DR. 

Aos eletricistas que trabalham em zona de risco de arco elétrico deverão ser 

fornecidos os equipamentos com base na NR-10, ditos a saber: 

 Vestimentas de segurança, devendo essas serem resistentes a 

condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas das 

instalações onde serão realizados os trabalhos; 

 Capacete com protetor facial acoplado, resistentes ao fogo e ao 

arco elétrico; 

 Bota para eletricista sem partes metálicas e com solado isolante; 

 Luvas isolantes de borracha, adequadas ao nível de tensão da 

instalação; 

 É proibido o uso de adornos pessoais nos trabalhos com 

instalações elétricas ou em suas proximidades. 
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Proteção Contra Incêndio 

Para evitar incêndios originados de fonte natural ou artificial (sobrecargas e 

curtos-circuitos em máquinas e instalações elétricas), a empresa deve 

providenciar as medidas necessárias que atendam, de forma eficaz, às 

necessidades de prevenção e de combate a incêndio para os diversos setores, 

atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de obras tendo como 

finalidade principal a proteção da vida, principalmente nas estruturas de obra 

cvil (Figura 15).   

 

Figura 15 - Proteção Contra Incêndio 

Medidas de prevenção: 

 Não usar cestos de lixo como cinzeiros; 

 Respeitar as proibições de fumar e acender fósforos em locais 

sinalizados; 

 Não deixar os equipamentos elétricos ligados após sua utilização; 

 Não cobrir fios elétricos com tapete. 
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Medidas a serem providenciadas: 

 Combater a incêndios – Exercitar em campo de treinamento 

específico as técnicas de combate a incêndio;  

 Abandono de área – Realizar na própria edificação as técnicas 

para abandono de área; 

 Primeiros socorros – Práticas das técnicas de primeiros socorros 

com vítimas simuladas. 

Ruído  

A emissão de ruídos resulta principalmente da operação dos veículos e 

equipamentos de construção. Nos ambientes de trabalho com ruído acima de 

80 dB(A), deve-se adotar medidas de controle como:  

 Manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, incluindo 

lubrificação, substituição de peças e/ou componentes e ainda deve-se 

disponibilizar Equipamento de Proteção Individual (protetor auditivo) 

assim como promover campanhas para o uso habitual do equipamento 

protetor (Figura 16). 

Medidas de Controle 

 Lavagens periódicas dos equipamentos e veículos de modo a 

evitar acúmulo de sedimentos e emissão de poeiras; 

 Todas as caçambas de caminhões de transporte de terra e brita, 

deverão ser protegidas com lonas de modo a evitar a emissão de poeira 

em suspensão; 

 Executar manutenção periódica dos veículos e equipamentos 

com visitas a minimização da emissão de gases poluentes; 

 As operações potencialmente ruidosas só poderão ser 

executadas em horários diurnos. 
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Figura 16 - Proteção contra ruído 

Movimentação e Transporte de Materiais 

As atividades de movimentação e transporte, e manuseio de materiais, devem 

ser realizadas de acordo com as orientações previstas nas Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, NR-11 e NR-18.  

Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão receber um 

treinamento oferecido pela empresa e só poderão dirigir durante o horário de 

trabalho, se portarem um cartão de identificação com validade de um ano, 

contendo o nome e a fotografia do trabalhador. 

É expressamente proibido o transporte de pessoas em carrocerias e/ou 

caçambas de caminhões e camionetas, bem como em máquinas e 

equipamentos de escavação e terraplenagem e em equipamentos de guindar.  

Quando não houver visibilidade do operador do equipamento de transporte ou 

bomba de concreto deverá ser utilizado um sistema de sinalização: sonoro e/ou 

visual. Não ocorrendo a possibilidade dessa ação deverá ser realizado a 

comunicação por telefone ou rádio de modo a ser estabelecida o início e o fim 

do transporte. 

A seguir é possível encontrar os demais elementos a serem respeitados: 

 No transporte vertical e horizontal de concreto, argamassas ou 

outros materiais é proibida a circulação ou permanência de pessoas 
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sob a área de movimentação da carga, devendo a mesma ser isolada 

e sinalizada; 

 No transporte e descarga dos perfis, vigas e elementos 

estruturais, devem ser adotadas medidas preventivas quanto à 

sinalização e isolamento da área; 

 Os acessos da obra devem estar livres, possibilitando a 

movimentação dos equipamentos de guindar e transportar.  

Deve-se, antes do início dos serviços, ser estabelecida a vistoria nos 

equipamentos de transporte. O procedimento será realizado por trabalhador 

qualificado, com relação à capacidade de carga, altura de elevação e estado 

geral do equipamento.  

As medidas referentes às tomadas de precauções especiais quando da 

movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas são: 

 Levantamento manual ou semi-mecanizado de cargas deve ser 

executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja 

compatível com sua capacidade de força; 

 Os materiais armazenados devem estar dispostos de forma que 

evitem a obstrução de portas; 

 Devem apresentar equipamentos contra incêndio, saídas de 

emergência, entre outros.  

Ressalta-se que os equipamentos de transporte devem apresentar dispositivos 

que impeçam a descarga acidental do material transportado (Figura 17). 
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Figura 17 - Movimentação e Transporte de Materiais 

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas diversas 

 

As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e 

parada. Esses devem ser localizados permitindo o acionamento ou 

desligamento pelo operador ou outros. 

As máquinas e equipamentos serão dotados de dispositivos de partida e parada 

na finalidade de prevenção de acidentes, especialmente, quanto ao risco de 

acionamento acidental ou falhas operacionais.  

Todas as máquinas, equipamentos e veículos deverão ser submetidos 

periodicamente a inspeções e manutenção de acordo com as normas técnicas 

vigentes.  
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Nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá 

receber treinamento específico, oferecido pela empresa, que o habilitará nessa 

função. Os operadores deverão, também, possuir Carteira Nacional de 

Habilitação, no mínimo Categoria C, devidamente atualizada e só poderão 

dirigir se durante o horário de trabalho portar um cartão de identificação, com o 

nome e fotografia, em lugar visível.  

Os equipamentos de transporte motorizados deverão ter sinal de advertência 

sonora (buzina); todos os transportadores industriais devem ser 

permanentemente inspecionados, e as peças com defeitos devem de imediato 

(Figura 18).  

 

Figura 18 - Perigos com Máquinas, Equipamentos e Ferramentas diversas 

Ordem e Limpeza 

É sabido que no ambiente de trabalho muitos fatores de ordem física exercem 

influências de ordem psicológica sobre as pessoas, interferindo de maneira 

positiva ou negativa no trabalho.  

O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, 

notadamente nas vias de circulação, passagem e escadarias.  

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser continuamente coletados 

e removidos. Quando de sua remoção, cuidados especiais devem ser 
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considerados, para evitar excessos de poeira assim como eventuais riscos 

(Figura 19). 

 

Figura 19 - Modelo de placa para limpeza do ambiente de trabalho 

É obrigatória a indicação da delimitação do empreendimento de forma a impedir 

o acesso de pessoas estranhas aos locais em serviços. 

Escavações de Fundações 

As escavações de Fundações a serem realizadas no empreendimento 

ocorrerão após a limpeza, devendo ser retirados ou ancorados solidamente os 

equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza. 

Quando existir risco de comprometimento na estabilidade, especificamente, os 

taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m (um 

metro e vinte e cinco centímetros), devem ter sua estabilidade garantida por 

meio de estruturas dimensionadas para este fim. 

Trabalhos com Ferro e Aço 

O trabalho executado com estruturas de ferro e aço, quanto a manipulação de 

dobragem e de corte, devem ser realizados sobre superfícies apropriadas e 

estáveis, apoiadas sobre superfícies resistentes, niveladas e não-

escorregadias e principalmente afastadas da área de circulação de 

trabalhadores. 
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Para que seja evitado tombamento e desmoronamento das estruturas essas 

devem ser devidamente apoiadas e ancoradas. 

A área a ser realizada os trabalhos com as estruturas de ferro e aço o deve ter 

cobertura resistente para proteção dos trabalhadores. 

Estruturas 

Nas estruturas de concreto, as formas devem ser projetadas e construídas de 

modo que resistam às cargas máximas de serviço. 

Uso de formas deslizantes deve ser supervisionado por profissional legalmente 

habilitado. 

Os suportes e escoras de formas devem ser inspecionados antes e durante a 

concretagem por trabalhador qualificado. 

Durante a desforma, devem ser viabilizados meios que impeçam a queda livre 

de seções de formas e escoramentos, sendo obrigatórios a amarração das 

peças e o isolamento e sinalização ao nível do terreno. 

Sistemática de Investigação de Acidente de Trabalho 

 

A empresa contratada para a execução das obras do empreendimento 

comunicará imediatamente à fiscalização ao empreendedor e quaisquer 

ocorrências anormais que possam ocorrer com os trabalhadores. 

 

Quando houver ocorrência de acidente com lesão com os empregados(s) ou 

os subcontratada(s), a empresa deverá: 

 Atender o acidentado; 

 Comunicar imediatamente ao empreendedor; 

 Isolar o local do acidente até liberação pela equipe da Secretaria 

Municipal da Saúde, SMS, ou agente público responsável; 
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 Proceder com a investigação do acidente; 

 Emitir Comunicação de Acidente do Trabalho, CAT, no prazo legal 

e manter uma cópia do CAT na obra; 

 Realizar o Relatório de Investigação de Acidente. 

 Prestar acompanhamento ao acidentado durante todo o período 

de afastamento ou de restrição de atividades até o seu retorno às suas 

atividades normais, comunicando formalmente à família as suas 

condições de saúde; 

 Adotar as recomendações previstas no(s) Relatório(s) de 

Investigação de Acidente da empresa contratada. 

 Recursos Necessários; 

 Recursos Humanos; 

 A equipe técnica necessária de execução e responsabilidade 

desse programa deverá obedecer aos critérios previstos na NR-4 da 

Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. O atendimento 

dos requisitos legais ficará a cargo de cada empreiteira contratada e a 

gestão das ações adotadas para o atendimento a estes requisitos será 

realizada pela equipe de SSO da AUSA. 

 Recursos Materiais; 

 EPI`s necessários para cada atividade; 

 Materiais, medicamentos e instrumentos para o ambulatório; 

 Material básico para treinamento ambiental (códigos de conduta 

para colaboradores, impressos para placas/banners, cartilhas de meio 

ambiente, placas, cartazes, transparências, fitas de vídeo, máquinas 

fotográficas para registro de inspeções); 

 Material para procedimentos de contenção de erosão, 

escorregamentos, assoreamento; e de coleta e armazenamento de 

materiais de consumo, de lixo e resíduos da obra;  

 Rádios de comunicação;  
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 Veículo adequado para transporte coletivo de pessoal;  

 Filtros e outros materiais para contenção de sedimentos em 

movimentos de terra (telas, geotêxteis, estacas de madeira etc.);  

 Ambulância, quando necessário, deve ser baseado nos critérios 

de complexidade e número de colaboradores envolvidos na execução 

das obras; 

 Outros equipamentos definidos de acordo com a especificidade 

das atividades desenvolvidas no interior da obra. 

Indicadores 

Os pontos considerados mais significativos a serem monitorados para a análise 

da eficácia do programa proposto são: 

 Número de campanhas educativas realizadas; 

 Número de acidentes de trabalho sem afastamento. 

Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento será desenvolvido pelas empresas contratadas para a 

construção do empreendimento. 

As atividades pertinentes ao acompanhamento serão basicamente: 

 Definição, legalização e fiscalização da obra; 

 Acompanhamento do planejamento e da execução das 

atividades. 

3.1 Responsabilidade de Execução 

O Plano de Proteção do Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho e 

as atividades relacionadas ao treinamento dos trabalhadores serão realizadas 
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sob a responsabilidade da empresa construtora contratada e compartilhadas 

com o empreendedor. 

3.2 Cronograma 

Quadro 3 – Cronograma 

PLANO DE PROTEÇÃO DO TRABALHADOR E SEGURANÇA DO AMBIENTE DE 
TRABALHO 

ETAPAS PLANEJAMENTO INSTALAÇÃO FINALIZAÇÃO 

Análise de Riscos (segurança, 
saúde humana, ecológico) 

   

Gerenciamento de Riscos    

Capacitação e treinamento da 
equipe 

   

Sinalização    

Monitoramento     

Apresentação de Relatório    

3.3 Interação com outros Programas 

O Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho 

possui interação direta com os seguintes planos ambientais: 

 Programa Ambiental para Construção – PAC; 

  Plano de Gestão Ambiental; 

  Plano de Controle de Desmatamento; 

  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS; 

  Plano de Proteção e Manejo da Fauna; 

  Programa de Controle de Drenagem e Erosão; 

  Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

  Programa de Educação Ambiental. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 
O presente Programa de Educação Ambiental (PEA) é parte integrante do Projeto 

Básico Ambiental que está sendo apresentado para essa fase do Licenciamento de 

Implantação (LI), como solicitado no Termo de Referência No 208/2018 – DICOP / 

GECON que subsidiou a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) / 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para o Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

compreendendo aí as UFVs Alex I, III a X, a ser implantado nos municípios de 

Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, estado do Ceará. 

 
 

 
 

 
  

ELABORAÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Responsável Técnica Registro Profissional 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O Programa de Educação Ambiental (PEA) foi construído com base no EIA, 

considerando as características socioambientais e perfil dos públicos-alvo da Área 

Diretamente Afetada (ADA) e de Influência Direta (AID); as diretrizes que instruem 

os processos de licenciamento e fiscalização ambiental de empreendimentos 

modificadores do meio ambiente e toda a legislação vigente. 

 

No âmbito do estado do Ceará, em 31 de março de 2011, foi editada a Lei no 14.892, 

que instituiu a Política Estadual de Educação Ambiental. Em seu capítulo I, seção I, 

art. 1oafirma que: 

 
Educação Ambiental é um processo contínuo de formação visando o 
desenvolvimento de uma consciência crítica sobre relações históricas, entre 
a sociedade e a natureza, capaz de promover a transformação de hábitos, 
atitudes e valores necessários à sustentabilidade ambiental para efeito 
desta Lei. (CEARÁ, 2011) 

 

Portanto, a elaboração deste PEA tem como desafio promover a mudança de 

valores, posturas e atitudes, visando transformar a realidade atual numa 

determinada direção. Caracteriza-se, sobretudo, como um instrumento pedagógico, 

pelo seu papel na construção de conhecimentos, a partir de processos pautados no 

diálogo e voltados à temática socioambiental. 

 

Vale ressaltar que as ações deste PEA serão iniciadas quando da emissão da LI, 

concomitantemente ao início das obras civis, conforme cronograma. 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 
 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, estabelece em seu art. 225 que 

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
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gerações". Considerando que o Complexo Solar Fotovoltaico Alex a ser instalado, 

visa cumprir as determinações no que se refere à prevenção de danos e avaliação 

de riscos ambientais decorrentes da realização de obras. Justifica-se a execução de 

um Programa de Educação Ambiental que tenha no seu escopo de atividades, 

ações de promoção da sustentabilidade contínua. 

 

Daí o desafio de se organizar ações educativas que desenvolvam capacidades 

(conhecimentos, habilidades e atitudes), para que os diferentes públicos-alvos e 

habilitem a intervir, de modo qualificado, quando da implantação do 

empreendimento, produzindo, inclusive, suas agendas de prioridades. 

 

Reigota (2007), afirma ser conveniente identificar as percepções dos atores sociais 

envolvidos no contexto de práticas de EA, sendo a percepção ambiental um 

instrumento que possibilita a análise das interrelações entre a sociedade e o 

ambiente no qual ele vive, principalmente quanto às noções, condutas e hábitos que 

demonstram como cada indivíduo percebe e responde às ações sobre o meio 

ambiente. 

 

Dessa forma, a percepção ambiental é essencial para estimular debates e ajudar na 

construção de uma compreensão crítica e articulada das diferentes visões sobre a 

questão ambiental, subsidiando, inclusive, avaliações de práticas educativas. 

 

Neste sentido, a Educação Ambiental não deve ser vista como mera formalidade 

dissociada dos demais planos e programas ou instrumento repassador de 

conhecimentos científicos. O caminho para a realização da Educação Ambiental 

contínua passa necessariamente pela organização de espaços e momentos de troca 

de saberes, produção de conhecimentos, habilidades e atitudes que gerem a 

autonomia dos sujeitos participantes em suas capacidades de escolher e atuar, 

transformando suas condições socioambientais. 

 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Educação Ambiental (PEA) 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PEA - DOC Nº 001/2019 – REV 00 7 

 

O programa afirma o papel estratégico da organização e da participação da 

coletividade, na gestão dos recursos naturais e na busca de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, de acordo com a Constituição Federal Brasileira. 

 

Neste sentido, é fundamental que o PEA: 

 

 Ajude a compreender claramente a existência e a importância da 

interdependência econômica, social, política e ecológica em zonas urbanas e 

rurais; 

 Proporcione a todas as pessoas a possibilidade de adquirir conhecimentos, o 

sentido dos valores, atitudes, interesse ativo, aptidões e habilidades 

necessárias à proteção e melhoria do meio ambiente; 

 Recomende novas formas de conduta aos indivíduos, grupos sociais e à 

sociedade como um todo em relação ao meio ambiente. 

 

Para o desenvolvimento do PEA se faz necessário à participação dos trabalhadores 

e comunidades da AID. A participação dos públicos-alvo é vista como um processo 

de formação e informação baseado no conceito de Educação Ambiental. 

 

A oportunidade de trabalhar a questão ambiental por meio do PEA e dos demais 

planos e programas ambientais, com a participação das comunidades nas 

discussões dos problemas e na busca de soluções de forma conjunta favorece a 

valorização do ambiente em que vivem e a responsabilidade de cada um na 

melhoria da qualidade de vida de suas comunidades. 

 

A importância de elaborar este PEA no âmbito das políticas públicas da Educação 

Ambiental, tanto em nível federal quanto estadual, é criar um novo paradigma de 

atuação, estabelecendo estratégias adequadas às especificidades das localidades 

voltadas ao desenvolvimento de capacidades para melhor implementação da gestão 

socioambiental. 
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Este PEA teve por base os princípios definidos na Política de Educação Ambiental 

do estado do Ceará, quais sejam: 

 

I - ser fator de transformação social; 

II - promover a consciência coletiva capaz de discernir a importância da conservação 

dos recursos naturais e da preservação dos diferentes ambientes como base para 

sustentação da qualidade de vida; 

III - considerar o ambiente como patrimônio da sociedade, 

fator que responde pelo bem-estar e pela qualidade de vida dos cearenses; 

IV - dar condições para que cada comunidade tenha consciência 

de sua realidade global, do tipo de relações que os seres humanos mantêm 

entre si e com os demais elementos da natureza e de seu papel na 

articulação e promoção de desenvolvimento sustentável. (CEARÁ, 2011) 

 
Foram considerados também os objetivos da Política: 

 

I - o desenvolvimento de uma consciência ambiental para o pleno exercício do 

direito-dever do homem com o meio ambiente; 

II - a promoção do acesso aos recursos naturais de forma sustentável para garantir 

sua preservação para as gerações futuras, atendidas as necessidades da atual; 

III - o incentivo à participação de todos na edificação de uma sociedade 

ambientalmente equilibrada; 

IV - a integração entre os municípios, os demais estados e outros países, 

estimulando a solidariedade entre todos, visando fomentar a troca de conhecimentos 

de sustentabilidade para o futuro da humanidade. (CEARÁ, 2011) 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

O PEA tem como objetivo geral relacionar o viver, o conviver e o trabalhar, com as 

especificidades socioambientais locais, relacionadas com a dinâmica da construção 

civil na relação com o ambiente natural e as comunidades locais. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Sensibilizar e orientar os trabalhadores sobre as questões ambientais na 

relação de preservação e conservação do ambiente natural e a interação com 

as comunidades da AID; 

 Tornar acessível, aos indivíduos participantes do PEA, as informações sobre 

a realidade (fatores políticos, econômicos, sociais, ecológicos, físicos e 

bióticos), para enfrentar as questões ambientais, que afetam diretamente o 

seu cotidiano, compreendendo assim, as relações essenciais entre 

homem/natureza; 

 Incentivar o engajamento dos públicos-alvo em projetos coletivos para a 

construção de práticas sociais ambientalmente saudáveis, com vista ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

4 METAS 
 Sensibilização e orientação de 70% dos trabalhadores com relação às 

questões ambientais por meio de ações socioeducativas; 

 Disseminação de informações à 70% dos indivíduos participantes do PEA 

sobre a realidade socioambiental visando o enfrentamento das questões 

ambientais que afetam o seu cotidiano; 

 Incentivo de 70% dos públicos-alvo do PEA no engajamento em projetos 

coletivos para a construção de práticas sociais ambientalmente saudáveis, 

com vista ao desenvolvimento sustentável. 
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5 INDICADORES 
 

A seguir serão apresentados os indicadores a serem monitorados durante a 

implementação do PEA. 
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Quadro 1 – Indicadores a serem monitorados durante a implementação do PEA 

OBJETIVO 
GERAL DO 

PEA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 

PEA ATIVIDADES OBJETIVOS DAS ATIVIDADES INDICADORES A SEREM 
MONITORADOS 

Relacionar o 
viver, o 
conviver e o 
trabalhar, com 
as 
especificidades 
socioambientai
s locais, 
relacionadas 
com a 
dinâmica da 
construção civil 
na relação com 
o ambiente 
natural e as 
comunidades 
locais 

Todos Planejamento 
Inicial 

Realizar visita às escolas, às Unidades de Saúde, 
Associações Comunitárias, Igrejas para definição de 
agendas para as atividades previstas no escopo deste 
PEA, sendo o agendamento por município e localidade, 
definindo local, dias e horários de acordo com os públicos 
envolvidos. Nesse momento também serão elaborados os 
convites, materiais de apresentação das atividades e a 
apostila para a Oficina de Formação. 

 Agenda de atividades 
com definição de local; 

 Material das atividades 
elaborados. 

Sensibilizar e orientar os 
trabalhadores sobre as questões 
ambientais na relação de 
preservação e conservação do 
ambiente natural e a interação 
com as comunidades da AID 

Palestras 
Socioeducativ
as para 
Trabalhadores 

Promover um processo socioeducativo. 

 Quantitativo de palestras 
ministradas; 

 Quantitativo de 
trabalhadores presentes; 

 Entendimento dos temas 
abordados. 

Tornar acessível, aos indivíduos 
participantes do PEA, as 
informações sobre a realidade 
(fatores políticos, econômicos, 
sociais, ecológicos, físicos e 
bióticos), para enfrentar as 
questões ambientais, que afetam 
diretamente o seu cotidiano, 
compreendendo assim, as 
relações essenciais entre 
homem/natureza 

Encontros 
Socioambient
ais 

Promover discussões sobre temas relacionados o meio 
ambiente local e global, tendo como objetivo sensibilizar e 
informar à população da AID quanto sobre a sua 
responsabilidade com o ambiente. 

 Quantitativo de palestras 
ministradas; 

 Quantitativo de 
moradores das 
comunidades presentes; 

 Entendimento dos temas 
abordados. 
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Incentivar o engajamento dos 
públicos-alvo em projetos coletivos 
para a construção de práticas 
sociais ambientalmente saudáveis, 
com vista ao desenvolvimento 
sustentável 

Oficina de 
Formação de 
Multiplicadore
s em 
Educação 
Ambiental 

Formar Agentes multiplicadores em educação ambiental 
continuada, visando ampliar seu conhecimento sobre o 
empreendimento e a região, propondo a implementação 
de projetos ambientais organizacionais e de 
responsabilidade socioambiental junto às comunidades 
onde atuam. 

 Quantidade de 
Docentes, ACS e 
lideranças locais 
formados. 
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6 PÚBLICO-ALVO 
 

O Programa de Educação Ambiental (PEA)foi elaborado para atender aos seguintes 

públicos-alvo: 

 

• Trabalhadores contratados e prestadores de serviços do empreendimento; 

• Moradores da Área de Influência Direta (AID), abrangendo: 

 
Quadro 2 – Localidades da Área de Influência Direta do empreendimento 

 

7 METODOLOGIA 
 

A implementação do PEA será baseada na elaboração, integração, 

acompanhamento e monitoramento das medidas propostas, tanto de caráter 

socioambiental quanto institucional. Durante a implementação do PEA serão levadas 

em consideração as questões específicas de cada localidade da AID. 

 

Município Localidades Número de 
Famílias 

Tabuleiro do Norte 

Cabeça da Ladeira 74 

Lagoa Escondida 16 

Poço dos Pintos 12 

Pedra Preta 80 

Sítio Raimundo Antônio 8 

Sítio Saco Verde 88 

Limoeiro do Norte 
Santa Maria 100 

Sítio Baixa Grande 90 

Total 468 
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Com base na caraterização da AID no EIA foi possível sugerir alguns locais para 

realização das atividades, cabendo à equipe do PEA, verificar a disponibilidade 

quando da implementação. 

 
Quadro 3 - Sugestão de Locais para realização das atividades do Programa de 

Educação Ambiental (PEA) 

PÚBLICOS-ALVO LOCAL 

Localidades da AID 

Localidades de Tabuleiro do Norte 

Pedra Preta:Escola Municipal Otílio Nobre de Brito 

Cabeça da Ladeira: Sede da Associação dos moradores 

Poço dos Pintos: Sede da Associação dos Produtores 

Rurais da localidade 

Localidades de Limoeiro do Norte 

Santa Maria:Posto de Saúde local, no espaço do antigo 

prédio escolar 

Sítio Baixa Grande:no prédio da antiga escola da 

localidade 

 

A seguir será apresentado um fluxograma com indicação das atividades do PEA e 

posteriormente o detalhamento de cada uma delas. 
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Fluxograma das Atividades do Programa de Educação Ambiental (PEA) 
LINHA 1 - GESTÃO 

 

LINHA 2 - TRABALHADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DO EMPREENDIMENTO 

 

LINHA 3 - POPULAÇÃO DA AID DO EMPREENDIMENTO 

 
 

Elaboração de RelatóriosPlanejamento Inicial

Palestras Socioducativas para Trabalhadores

Encontros Socioambientais Oficina de Formação de Multiplicadores
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8 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
LINHA 1 – GESTÃO 

 

8.1 Planejamento Inicial 
 

O planejamento inicial do Programa de Educação Ambiental (PEA) tem o objetivo de 

realizar visita às escolas, às Unidades de Saúde, Associações Comunitárias, Igrejas 

para definição de agendas para as atividades previstas no escopo deste PEA, sendo 

o agendamento por município e localidade, definindo local, dias e horários de acordo 

com os públicos envolvidos. Nesse momento também serão elaborados os convites, 

materiais de apresentação das atividades e a apostila para a Oficina de Formação. 

 

8.1.1 Recursos Necessários 
 

A implantação do PEA inclui a relação dos seguintes materiais e equipamentos: 
 
Quadro 4 – Recursos Necessários para implementação do PEA 

AÇÃO MATERIAL EQUIPAMENTO 

Elaboração de 
Relatórios 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, grampeador e 
classificador. 

Impressora e Notebook. 

Palestras 
Socioeducativas 
para 
Trabalhadores 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, Papel Flip Chart folhas 
individuais brancas, pinceis 
atômicos cores diversas, fita 
adesiva larga, prancheta, papel de 
fotografia e lanche 

Impressora, Máquina 
fotográfica, equipamento de 
som, Notebook, Projetor, Tela 
de Projeção. 
Aparelho de Celular 
Smartphone com Internet 

Encontros 
Socioambientais 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, Papel Flip Chart folhas 
individuais brancas, pinceis 
atômicos cores diversas, fita 
adesiva larga, prancheta, papel de 
fotografia e lanche 

Impressora, Máquina 
fotográfica, equipamento de 
som, Notebook, Projetor, Tela 
de Projeção. 
Aparelho de Celular 
Smartphone com Internet 

Oficina de 
Formação de 
Multiplicadores em 
Educação 
Ambiental 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, Papel Flip Chart folhas 
individuais brancas, pinceis 
atômicos cores diversas, fita 
adesiva larga, prancheta e lanche 

Impressora, Máquina 
fotográfica, equipamento de 
som, Notebook, Projetor, Tela 
de Projeção. 
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8.2 Elaboração de Relatórios 
 

Ao término de cada campanha do PEA será elaborado um Relatório contendo as 

informações, consolidadas, de todas as atividades desenvolvidas, levando em 

consideração as atividades realizadas desde a organização da equipe técnica 

responsável pela implementação do Programa, até sua finalização. Será 

apresentada a descrição de todo o processo realizado e a avaliação crítica das 

atividades desenvolvidas. 
 
Quadro 5 - Resumo da atividade: Elaboração de Relatórios 

 

 
LINHA 2 – TRABALHADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DO EMPREENDIMENTO 

 

8.3 Palestras Socioeducativas para Trabalhadores 
 

As palestras socioeducativas serão realizadas para os trabalhadores em local, dia e 

horário a ser definido pelo gerente responsável da obra, podendo inclusive ser 

realizadas nos Diálogos Diários de Segurança (DDS), seguindo prioritariamente o 

calendário de obras. 

 

O objetivo é promover um processo socioeducativo, contemplando diversos fatores: 

conhecimento da dinâmica ambiental, com uma visão crítica; percepção da relação 

homem x ambiente; respeito à legislação ambiental vigente; conhecimento sistêmico 

do empreendimento, com seus possíveis impactos e medidas mitigadoras, 

compensatórias e potencializadoras; percepção da ética ambiental vigente; 

internalização de atitudes, que promovam o bom relacionamento com as 

comunidades da AID, conservação da biodiversidade e do patrimônio histórico, 

artístico e cultural. 

QUANTIDADE PERIODICIDADE 

04 relatórios, sendo 1 por trimestre Trimestral 
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Ademais, será aberto espaço de diálogo permanente para que os participantes 

possam expor as temáticas que sejam compreendidas como legítimas demandas 

identificadas ao longo do processo. 

 

Apresenta-se a seguir os temas macros como referência para as discussões com os 

trabalhadores: 

 

 Energia renovável com foco na Solar - Conceito. Fontes de energia 

renovável. Formas de aproveitá-las para a geração de eletricidade. 

Abordagem por completo a história e funcionamento da tecnologia solar 

fotovoltaica, apresentando de maneira fácil e acessível, os conhecimentos por 

trás dessa forma de geração de energia que vem ganhando cada vez mais 

espaço no mundo todo. 

 Água - fonte da vida, seu uso e disponibilidade, qualidade das águas, 

saneamento, saúde, bacia hidrográfica onde o empreendimento está inserido, 

ressaltando-se as técnicas de conservação do recurso, mostrando como o 

uso e a ocupação do solo está diretamente relacionada à proteção das 

nascentes e mananciais e à conservação da água, recuperação do recurso e 

reuso. 

 Uso e ocupação do solo - técnicas de proteção do solo, promovendo 

adequado uso deste recurso natural, evitando sua compactação, erosão e 

carreamento através das águas de chuva. 

 Biodiversidade local: fauna e flora - importância de sua conservação na 

área destinada, caracterização e divulgação das espécies da fauna e da flora 

existentes. 

 Gerenciamento de resíduos e efluentes - cuidados na coleta e tratamento 

do esgoto e a importância da coleta seletiva e formas de destinação final dos 

resíduos; as atribuições e os papéis de cada sujeito na gestão de resíduos e 

na reutilização, redução e reciclagem. 
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Quadro 6 - Resumo da atividade: Palestras Socioeducativas para Trabalhadores 

PÚBLICOS-ALVO QUANT. CARGA 
HORÁRIA 

MEIOS DE 
DIVULGAÇÃO PERIODICIDADE 

Trabalhadores e 
prestadores de 
serviço do 
empreendimento 

08Palestras 
(sendo 02em 
cada 
campanha) 

01 hora cada 

Por meio de 
comunicado 
interno para os 
trabalhadores 
da obra 

Trimestral 

 

 
LINHA 3 - POPULAÇÃO DA AID DO EMPREENDIMENTO 
 

8.4 Encontros Socioambientais 
 

Os encontros socioambientais objetivam promover discussões sobre temas 

relacionados o meio ambiente local e global, tendo como objetivo sensibilizar e 

informar à população da AID quanto sobre a sua responsabilidade com o ambiente. 

 

A indicação de temas surgiu com base nos estudos do meio socioeconômico na AID 

do empreendimento com as mais diversas temáticas: 

 

 Economia de água e energia; 

 Energia renovável com foco na Solar; 

 Prevenção de contaminação por agrotóxico a partir das embalagens dos 

mesmos; 

 Poluição dos rios e entorno; 

 Reutilização e economia de água; 

 Valores individuais e respeito ao meio ambiente; 

 Meio ambiente e qualidade de vida; 

 Educação sanitária – mantendo o ambiente limpo; 

 Geração de resíduos e os impactos no meio ambiente. 
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Vale ressaltar aqui que estes encontros abordarão os temas compatíveis com 

linguagem e metodologias participativas compatíveis com o público-alvo, de forma a 

construir o conhecimento dos conteúdos abordados. 

 

Os encontros destinados ao público adulto morador da zona rural, serão realizados 

com vocabulário simples e popular, respeitando, quando possível, os regionalismos, 

e sempre envolvendo a participação da platéia nas questões-chave. A utilização de 

mídias como recursos audiovisuais (ilustrações, flip chart, projetor, músicas, 

esquetes teatrais etc.) serão utilizadas para facilitar a comunicação e maximizar o 

potencial para resultados positivos. 

 

Conceitos básicos de ecologia, práticas conservacionistas e a questão da inserção 

do empreendimento serão abordados inicialmente de forma a contextualizar os 

espectadores sobre o ambiente que os cerca e a importância da região onde 

executam suas atividades. 
 

Quadro 7 - Resumo da atividade: Encontros Socioambientais 

PÚBLICOS-ALVO QUANT. CARGA 
HORÁRIA 

MEIOS DE 
DIVULGAÇÃO PERIOD. 

Adultos, moradores 
em geral das 
localidades daAID 

08Encontros 
(sendo 02 em 
cada campanha) 

04 horas 
cada 

• Carro de Som 
• Convite; 
• Grupo de WhatsApp 

Trimestral 

 

8.5 Oficina de Formação de Multiplicadores em Educação Ambiental 
 

A Oficina de formação de multiplicadores será destinada à população da AID 

visando formar uma rede de educadores ambientais. O perfil do agente multiplicador 

é de um profissional que contribui para a melhoria da qualidade de vida da 

coletividade por meio da atuação comunitária (Escola, Unidade de Saúde e 

Associação). 

 

A Oficina terá duração de 16 horas, sendo realizado em 02 (dois) dias seguidos. 
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Os multiplicadores formados participarão do processo de educação ambiental 

conforme prevê a Política Nacional de Educação Ambiental, ampliando seu 

conhecimento sobre o empreendimento e a região, propondo e implementando 

projetos ambientais organizacionais e de responsabilidade socioambiental junto às 

comunidades. 

 

O processo de ensino–aprendizagem em Educação Ambiental fundamenta-se numa 

visão complexa e sistêmica das realidades ambientais, concebidas como problemas 

e potencialidades, visando à compreensão de suas inter-relações e determinações; 

ao mesmo tempo, considera o papel e as características das instituições e agentes 

sociais envolvidos, localizados em um tempo e espaço concretos. Para tanto, este 

PEA prevê a formação de Docentes, Agentes Comunitários de Saúde e Lideranças 

Locais considerando suas áreas de atuação, quais sejam: 

 

Docente: o professor é um ator primordial das mudanças educativas propostas, que 

é necessário mudar as práticas de elaboração do currículo escolar, dando lugar às 

novas modalidades de atividades propostas nos PCNs Nacionais em relação aos 

Temas Transversais. A incorporação da Educação Ambiental ao currículo escolar de 

forma transversal ou por meio de projetos pedagógicos abertos, através de projetos 

que atinjam a comunidade com a finalidade de um maior conhecimento das 

realidades socioambientais dos alunos, e que persigam a intervenção e participação 

na solução de problemas locais e suas múltiplas interações e determinações nos 

níveis regional, nacional e global, exige o trabalho conjunto do coletivo escolar, a fim 

de integrar esta visão no projeto pedagógico da unidade escolar. 

 

Agente Comunitário de Saúde: a relação existente entre o Agente Comunitário de 

Saúde e a Educação Ambiental, considera que entre as funções do agente está a 

atenção primária a saúde orientando as famílias quanto a situação de risco que as 

mudanças antrópicas realizadas na natureza podem contribuir para condições de 

desastres ambientais que resultam no surgimento e/ou contribuem para a 
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proliferação de doenças. A sociedade vive do conhecimento, a grande diferença 

entre países e regiões de um mesmo país, já é, hoje, a possibilidade de acesso ao 

conhecimento e à informação.Estas características do mundo contemporâneo 

implicam a necessidade de um processo de educação continuada dos sujeitos 

sociais. A sociedade atual demanda uma formação permanente e uma atualização 

profissional que alcança quase todos os âmbitos produtivos, como consequência, 

em boa medida, de um mercado de trabalho complexo, mutável, flexível e, inclusive, 

imprevisível, junto a um acelerado ritmo de transformações tecnológicas que nos 

obriga a estar aprendendo sempre coisas novas. 

 

Liderança Local: a participação de líderes comunitários nas reflexões coletivas de 

Educação Ambiental tem sido apontada como uma prática pedagógica, a qual tem o 

propósito de valorizar as experiências de participação cidadã e integração 

comunitária da população tornando o indivíduo um cidadão mais consciente de seus 

direitos e deveres.As necessidades de aprendizagem em Educação Ambiental não 

só estão relacionadas ao âmbito da comunidade escolar e sim na dedicação de 

adquirir conhecimentos culturalmente relevantes para a inserção social. Esta 

inserção apresenta hoje, no mínimo, duas vertentes fundamentais: convertermo-nos 

em cidadãos críticos e participativos na nossa realidade mais próxima, como nossa 

escola, nosso município, nosso estado, nosso país e, ao mesmo tempo, assumirmos 

a nossa responsabilidade como cidadãos do mundo (MEDINA, 2000). 
 

A coordenação do PEA elaborará o material pedagógico a ser utilizado pelos 

multiplicadores numa linguagem acessível aos públicos-alvo, com orientações para 

a realização das atividades de maneira reflexiva e dialógica. Cada aula conterá 

questões problematizadoras, as quais devem servir de orientação para as reflexões 

do coletivo. É essencial que, a cada tema, o multiplicador destine um tempo para a 

sua reflexão individual. Contudo, as reflexões serão sempre remetidas para o 

coletivo a fim de contribuir para a aprendizagem grupal e o estabelecimento de 

vínculos de parceria e responsabilização pela inserção da Educação Ambiental na 

AID do empreendimento. 
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O agente multiplicador será orientado a divulgar o conteúdo da Oficina em suas 

áreas de atuação cotidianas seja por meio de palestras, seminários, reuniões, 

campanhas educativas, mutirões ou outros meios de comunicação pertinentes e 

viáveis para suas realidades. Assim, deverá: 

 

 Utilizar o material educativo, estimulando e orientando ações que contribuam 

para a melhoria do ambiente, das condições de saúde e de vida; 

 Incorporar a Educação Ambiental às suas atividades habituais; 

 Disponibilizar o material educativo obtido na Oficina, em bibliotecas, salas de 

leitura, núcleos de pesquisa, estando acessível para consulta, garantindo sua 

utilização permanente e adequada; 

 Manter sua comunidade informada sobre os eventos dos programas 

socioambientais por meio de reuniões, quadros de avisos e outros meios de 

comunicação. 

 

Vale ressaltar que uma exposição apresentando o diagnóstico do ambiente local é 

fundamental para o êxito do planejamento. 

 
Quadro 8 - Resumo da atividade: Oficina de Formação de Multiplicadores 

PÚBLICOS-ALVO QUANTID. CARGA 
HORÁRIA 

MEIOS DE 
DIVULGAÇÃO PERIOD. 

Moradores da AID do 
empreendimento: Docentes, 
Agentes Comunitários de 
Saúde e Lideranças das 
localidades da zona rural 

01 Oficina 16 horas  

• Convite; 
• Grupo 

deWhatsAp
p 

Na 2a 
Campanha 

 

9 INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 
 

As instituições envolvidas na consolidação do PEA são as Secretarias Municipais de 

Educação, Saúde e Ação Social de Limoeiro do Norte e de Tabuleiro do Norte/CE, 

bem como as demais instituições que eventualmente sejam consultadas durante a 

implementação do PEA. 
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10  INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS OU PROGRAMAS 
 

O PEA se relaciona de maneira transversal com os demais planos e programas 

ambientais e, exatamente por ser de natureza transversal, é uma possibilidade real 

de interação e aprendizagem, quais sejam: 

 Programa de Comunicação Social (PCS): 

 Programa de Educação em Saúde (PES); 

 Programa de Controle de Tráfego; 

 Programa de Capacitação e Integração de Mão de obra e Fornecedores 

Locais. 

 

11  CRONOGRAMA EXECUTIVO 
 

O cronograma de execução do Programa foi elaborado de acordo com a 

necessidade de execução das ações realizadas para mitigação, compensação e 

maximização dos impactos ambientais relativos à implantação do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex. A fase de instalação tem previsão de 12 meses.As ações serão 

iniciadas quando da emissão da LI. 

 

Cabe mencionar que no decorrer da execução do Programa poderão ocorrer 

alterações na periodicidade das ações, em função de novas demandas ou situações 

não previstas, considerando a dinâmica do cenário de trabalhos. 
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Quadro 9 - Cronograma do Programa de Educação Ambiental (PEA) 

ATIVIDADE MÊS 
1 

MÊS 
2 

MÊS 
3 

MÊS 
4 

MÊS 
5 

MÊS 
6 

MÊS 
7 

MÊS 
8 

MÊS 
9 

MÊS 
10 

MÊS 
11 

MÊS  
12 

Planejamento Inicial X            

Palestras Socioeducativas para Trabalhadores  X   X   X   X  

Encontros Socioambientais  X   X   X   X  

Oficina de Formação de Multiplicadores em 
Educação Ambiental 

    X        

Elaboração de Relatórios   X   X      X 
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12  EQUIPE TÉCNICA 
 

Para a execução do Programa propõe-se a seguinte equipe técnica, podendo a 

mesma ser alterada em função das necessidades do projeto. 

 

Quadro 10 - Equipe Técnica do Programa de Educação Ambiental (PEA) 

 
 

  

FORMAÇÃO QUANT. FUNÇÃO 

Profissional da área social com vasta 

experiência em educação ambiental 
01 

Coordenação do Programa e da equipe; 

Planejamento e organização das 

atividades em campo; Redigir, revisar, 

elaborar os materiais pedagógicos e 

relatórios; Interação com o coordenador 

geral dos PBAs; Interação com a 

gerência de meio ambiente do grupo 

empreendedor e responsável com os 

trabalhadores da obra. 

Analista com formação superior e 

com experiência em educação 

ambiental 
02 

Realização das atividades em 

campo:Palestras Socioeducativas para 

Trabalhadores; Encontros 

Socioambientais e Oficina de Formação 

de Multiplicadores em Educação 

Ambiental. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Programa de Auditoria Ambiental, é parte integrante do Projeto 

Básico Ambiental que está sendo apresentado para essa fase do 

Licenciamento de Instalação (LI), como solicitado no Termo de Referência Nº 

208/2018 – DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para o 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

Esse é formado por 9 (nove) Usinas Fotovoltaicas (UF ALEX I, UF ALEX III, 

UF ALEX IV, UF ALEX V, UF ALEX VI, UF ALEX VII, UF ALEX VIII, UF ALEX 

IX, e UF ALEX X) e 01 (uma) Linha de Transmissão construída ao longo dos 

seus 4,7 km, está localizado no município de Limoeiro de Norte na divisa com 

Tabuleiro do Norte, zona rural, com coordenada central em UTM N 9420089 / 

E 612828 (DATUM SIRGAS 2000). 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

1.1 Identificação do Empreendedor 

Razão Social: PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL 

LTDA 

CNPJ: 03.649.036/0001-99 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresarial Limitada 

Endereço do 

Empreendedor: 

Avenida Santos Dumont, 4487, Shopping 

Passeio Norte, sala 223, município Lauro 

de Freitas, Bahia. CEP: 42.700-170 

Fone: (071) 3379-1413/ 98103-2264 

Atividade Econômica: Serviço de engenharia 

1.2 Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração do Plano 

Responsabilidade Técnica: SETEG – Serviços Técnicos em Geologia LTDA 

Endereço: Avenida Senador Virgílio Távora, 1500 – Sala 906 

– Aldeota – Fortaleza / CE 

CEP 60.170-078 / Fone: (85) 3253-2868 

 

 

ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL 

Responsável Técnico 
Registro 

Profissional 
Cadastro Técnico 
Federal – IBAMA 

Assinatura 

Matheus Fontenelle 

Ximenes de Farias 

Biólogo 

CRBio 46.095/05-D 
Nº 5004742 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Considerações Gerais do Projeto 

O empreendimento refere-se à implantação do Complexo Fotovoltaico Alex 

nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte. Esse compreende 

a geração de energia elétrica a partir de fonte solar. 

O Complexo Fotovoltaico Alex terá 09 (nove) centrais de geração fotovoltaica, 

denominadas: UF ALEX I, UF ALEX III, UF ALEX IV, UF ALEX V, UF ALEX 

VI, UF ALEX VII, UF ALEX VIII, UF ALEX IX, e UF ALEX X (com 30,933 MW 

instalados) e 01 (uma) Linha de Transmissão construída ao longo dos seus 

4,7 km com estruturas treliçadas metálicas, cabos condutores CAA Grosbeak 

636 kcmil, Para‐Raios e OPGW. 

O Complexo Fotovoltaico Alex apresentará ligação com a rede básica do 

Sistema Interligado Nacional (SIN) através do seccionamento do Circuito 1 da 

LT 230 kV Mossoró II / Banabuiú de propriedade da CHESF. 

2.2 Localização e Acesso 

A área de interesse deste trabalho está situada nos municípios de Limoeiro do 

Norte e de Tabuleiro do Norte no Estado do Ceará, distante 201 km do 

município de Fortaleza, capital do Estado. Especificamente, o acesso ocorre 

pela BR - 116 em direção a CE- 138, depois acessa a CE-265 até a Avenida 

do Contorno onde se vira à esquerda na CE- 266 numa estrada carroçável até 

o acesso a área do empreendimento (Figuras 01 e 02). 

Destaca-se que, os municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte 

possuem áreas territoriais de 750.068 km² e 861.828 km² (IBGE, 2018), 

respectivamente. Os municípios se limitam na porção norte com os municípios 

de Russas e Quixeré; ao sul com Alto Santo; ao leste com o estado do Rio 

Grande do Norte, a oeste com Morada Nova e São João do Jaguaribe.  
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Especificamente, a área do empreendimento está inserida na zona rural e 

integra o contexto da mesorregião do Jaguaribe com o desenvolvimento 

socioeconômico pautado no agronegócio de frutas tropicais, com destaque 

para a produção de melão e banana. 
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Figura 01 – Localização do empreendimento. 
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Figura 02 – Via de acesso ao empreendimento. 
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2.3 Objetivos do Empreendimento 

O Complexo Fotovoltaico Alex tem como objetivo principal aproveitar as 

potencialidades locais através da implantação de um empreendimento para 

geração de energia elétrica a partir de fonte solar (conversão direta da luz), 

respeitando as limitações naturais e legais do terreno. 

Para tanto, com a construção do complexo, haverá uma diversificação da matriz 

energética brasileira, com a utilização de uma tecnologia sustentável para 

geração de energia elétrica. 

Dentre outros objetivos do empreendimento destacam-se: 

 Aproveitamento de Energia renovável; 

 Investimento em inovação e sustentabilidade; 

 Redução de perdas (consumo); 

 Desenvolver o mercado de energia fotovoltaica. 
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3 AUDITORIA AMBIENTAL 

A auditoria ambiental é definida como: processo sistemático e documentado de 

verificação, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências que 

determinem se as atividades, eventos, sistemas de gestão e condições 

ambientais especificados, ou as informações relacionadas a estes, estão em 

conformidade com os critérios de auditoria estabelecidos na Resolução 

CONAMA nº 306, e para comunicar os resultados desse processo. 

O Programa de Auditoria Ambiental é fundamental na operacionalização dos 

programas e controles ambientais, assim como no acompanhamento contínuo 

do empreendimento. Pois não basta apenas instituir e formalizar uma estratégia 

para a proteção ambiental, deve-se observar o cumprimento dos objetivos e 

requisitos estabelecidos. 

Esse programa contempla a atuação do empreendedor como coordenador das 

ações propostas em todos os planos e programas ambientais, sua articulação 

com as diversas instituições e empresas envolvidas, inclusive com os órgãos 

ambientais, além das interfaces entre as distintas unidades organizacionais, 

garantindo a atualização e o repasse contínuo de informações relacionadas ao 

projeto. 

3.1 Objetivo 

Este Programa tem como objetivo geral verificar o cumprimento da legislação 

ambiental aplicável e avaliar o desempenho da gestão ambiental das atividades 

definidas, mantendo assim um elevado padrão de qualidade na instalação e 

operação do Complexo Solar Alex. 

Os objetivos específicos do programa de auditoria ambiental são: 

 Atender aos requisitos legais e regulamentos vigentes; 

 Verificar o cumprimento das condicionantes das licenças ambientais; 

 Examinar a existência de uma política ambiental documentada, 
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implementada, mantida e difundida a todas as pessoas que estejam 

trabalhando no empreendimento; 

 Estabelecer diretrizes, procedimentos e instrumentos gerenciais para 

garantir que as ações propostas nos Programas e Subprogramas 

Ambientais sejam diligentemente implantadas; 

 Gerenciar o desempenho da gestão ambiental. 

3.2 Justificativa 

O Programa de Auditoria Ambiental se justifica pela necessidade do atendimento 

às políticas, procedimentos, normas, requisitos estipulados pelo Órgão 

Ambiental, que conjuntamente assegurarão a emissão e a manutenção das 

licenças ambientais, bem como o adequado desempenho ambiental do 

empreendimento. 

3.3 Público Alvo 

Tem-se como público deste programa de auditoria ambiental: 

 O empreendedor; 

 As empreiteiras contratadas e seus colaboradores; 

 Os profissionais responsáveis pela execução dos planos e programas do 

PBA; 

 O órgão ambiental. 

3.4 Atendimento a Requisitos Legais 

 Lei Federal Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências; 

 Lei Estadual nº 12.148, de 29 de julho de 1993 – dispõe sobre a 

realização de Auditorias Ambientais e dá outras providências; 
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 Lei Estadual nº 12.685, de 09 de maio de 1997 – altera dispositivos da 

Lei 12.148 de 29.07.93, que dispõe sobre Auditorias Ambientais no 

Estado do Ceará; 

 Resolução CONAMA N° 306, de 5 de julho de 2002 – Estabelece os 

requisitos mínimos e o termo de referência para realização de auditorias 

ambientais; 

 Resolução CONAMA N° 381, de 14 de dezembro de 2006 – Altera 

dispositivos da Resolução no 306, de 5 de julho de 2002, e o Anexo II, 

que dispõe sobre os requisitos mínimos para a realização de auditoria 

ambiental; 

 Norma ABNT NBR ISO 9000/2015 – Sistemas de gestão da qualidade – 

Fundamentos e vocabulário; 

 Norma ABNT NBR ISO 14001/2015 – dispõe sobre o sistema de gestão 

ambiental – requisitos com orientações para uso; 

 Norma ABNT NBR 14.004/2005 – sistemas de gestão ambiental – 

Diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio; 

 Norma ABNT NBR ISO 19011/2018 – estabelece diretrizes para auditoria 

de sistemas de gestão. 

3.5 Metodologia 

Alguns pontos abordados nos próximos tópicos têm como referências a 

CONAMA número 306 e 381, ABNT NBR ISO 19011/2018, além do 

“Planejamento de auditorias” elaborado por Coutinho & Zanella (2005). 
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3.5.1 Planejamento 

 

 Programação das auditorias 

Nesta fase alguns fatores devem ser considerados: tipo de auditoria, 

disponibilidade de auditores, localização das auditorias, abrangência e 

complexidade, disponibilidade dos auditados e número de auditorias a serem 

realizadas (periodicidade). O modelo de programação de auditoria é 

apresentado nos anexos. 

 Organização da equipe 

A seleção da equipe de auditores deve ser imparcial e independente com relação 

à unidade a ser auditada. A equipe deve conter no mínimo 2 auditores, 

independentemente do tamanho da empresa, um deles deve ser o auditor líder 

para assegurar a condução e a conclusão eficiente e eficaz da auditoria. 

As pessoas que irão compor essa equipe devem ter ética, idoneidade e ter 

conhecimento das técnicas necessárias à aplicação de uma auditoria, além 

desses atributos deve-se considerar a formação acadêmica dos profissionais, 

sempre procurando que essa formação seja voltada para a área de meio 

ambiente. 

 Preparação da auditoria 

O auditor líder deve reunir a equipe de auditores, com os seguintes objetos: 

➢ As tarefas são divididas de acordo com as habilidades específicas e o 

tempo livre dos auditores. Durante os trabalhos, o auditor líder pode fazer 

modificações nas atribuições dos auditores, para assegurar o melhor 

atendimento aos objetivos da auditoria; 

➢ Estabelecimento de métodos e técnicas a serem empregadas; 

➢ Providências administrativas (autorização para a entrada dos auditores no 

local da auditoria, seleção dos equipamentos de proteção, cópias da lista 

de verificação, são alguns exemplos; 
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➢ Instrução e acompanhamento aos auditores, sobre o procedimento de 

auditorias. 

 Escopo 

Os auditores devem determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão 

ambiental para estabelecer o seu escopo. Ao determiná-lo, eles devem 

considerar: 

➢ As questões externas e internas, que devem incluir as condições 

ambientais que afetam ou são capazes de afetar a organização; 

➢ Os requisitos legais e outros requisitos; 

➢ Suas unidades organizacionais, funções e limites físicos; 

➢ Suas atividades, produtos e serviços; 

➢ Sua autoridade e capacidade de exercer controle e influência. 

Uma vez definido o escopo, todas as atividades, produtos e serviços da 

organização dentro desse escopo precisam ser incluídos no sistema de gestão 

ambiental. Ele deve ser mantido como informação documentada e estar 

disponível para as partes interessadas. Na figura 03 está disposto um fluxo dos 

processos para uma auditoria. 

Depois de definida a equipe de auditoria, um Plano de Ação deve ser elaborado 

visando organizar as ações a serem desenvolvidas para a implementação do 

programa, definindo quais mecanismos operacionais e administrativos serão 

utilizados para realizar a gestão das atividades relacionadas à instalação e 

operação do empreendimento, bem como atribuindo, sempre que possível, 

metas, prazos e responsabilidades que assegurem a gestão eficaz dos planos e 

programas ambientais. 
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O Plano de Ação apresentará as metas, determinará as estratégias e meios de 

execução para cumpri-las, a forma de acompanhamento, os responsáveis e os 

prazos para sua conclusão, sempre que aplicável. 

Esses parâmetros deverão ser estabelecidos com base nas informações 

constantes dos planos e programas do PBA e o cronograma de implantação 

Complexo Solar Alex, além de considerar a visão das partes interessadas locais. 

O Plano de Ação deverá apresentar ações com responsabilidades claramente 

definidas, observadas as premissas apresentadas a seguir. 
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Figura 03 – Fluxo do processo para gerenciamento de um programa de 

auditoria. 

 

Fonte: ABNT NBR 19011/2018. 
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 Plano de auditoria 

O plano de auditoria deve ser flexível, de forma a permitir mudanças de enfoques 

baseadas nas informações preliminares e no uso eficaz dos recursos. O plano 

de auditoria deve ser apresentado aos auditores e auditado. Caso o auditado 

faça objeção a quaisquer dos itens contidos no plano de auditoria, tais objeções 

devem ser resolvidas antes da auditoria, entre o auditor líder e o auditado, 

cabendo a decisão final ao auditor líder. Detalhes específicos do plano de 

auditoria só poderão ser comunicados ao auditado durante a auditoria, caso sua 

revelação antecipada comprometa a obtenção de evidências objetivas. O 

modelo de plano de auditoria é apresentado nos anexos. 

 Notificação da auditoria 

O setor ou atividade a ser auditada deve ser notificado sobre a auditoria interna 

com duas semanas de antecedência. Essa notificação deve ser formal, através 

de ofícios. 

3.5.2 Execução da auditoria 

As auditorias são executadas conforme programadas. A reunião de abertura 

entre os auditores, e, se o caso exigir, com a presença dos chefes dos setores 

auditados, deve apresentar como objetivos: 

1. Estabelecer um clima propício aos trabalhos; 

2. Apresentar as pessoas envolvidas; 

3. Confirmar os objetivos, o escopo e a abrangência da auditoria; 

4. Apresentar o plano de auditoria; 

5. Apresentar um sumário dos métodos e procedimentos a serem usados 

para a condução da auditoria; 

6. Definir a duração, as datas e os horários dos trabalhos; 

7. Contatos com a equipe de auditores; 

8. Determinar o local para as reuniões do grupo; 

9. Contatos com a equipe de auditores. 
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Em todos os encontros da equipe de auditoria será elaborada a ata das reuniões. 

Basicamente, os trabalhos consistem na coleta e verificação das informações e 

análise de conformidades. 

A informação documentada pertinente do sistema de gestão do auditado será 

analisada criticamente para: 

➢ Reunir informação para entender as operações do auditado e preparar 

as atividades da auditoria e documentos de trabalho de auditoria 

aplicáveis, por exemplo, sobre processos e funções; 

➢ Estabelecer uma visão geral da extensão da informação documentada 

para determinar possível conformidade com os critérios de auditoria e 

detectar possíveis áreas de preocupação, como deficiências, omissões 

ou conflitos. 

Convém que a informação documentada inclua, mas não se limite a: relatórios, 

documentos e registros de sistema de gestão, assim como relatórios de 

auditorias anteriores. A análise crítica leve em conta o contexto da organização 

do auditado, incluindo seu tamanho, natureza e complexidade, e seus riscos e 

oportunidades relacionados. Assim como também leve em conta o escopo, 

critérios e objetivos da auditoria. 

Segundo CONAMA nº 381/2006, são estabelecidos os seguintes passos para a 

execução da auditoria:  

➢ Entrevistas com os gerentes e os responsáveis pelas atividades e 

funções da instalação; 

➢ Inspeções e vistorias nas instalações; 

➢ Análise de informações e documentos; 

➢ Análise das observações e constatações; 

➢ Definição das conclusões da auditoria; e 
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➢ Elaboração de relatório final. 

 Lista de verificação 

A lista de verificação é um documento de orientação na qual a auditoria será 

baseada. É elaborada pelo auditor líder, baseada nas seguintes informações: 

estudo da documentação de referência, local e atividade a ser auditada, 

elaboração de perguntas de forma impessoal e obedecendo uma sequência 

lógica, mantendo coerência na formulação das perguntas. Deve-se tomar 

cuidado para que as listas de verificação não limitem a auditoria. A lista de 

verificação está disposta nos anexos. 

 Constatações de auditoria 

A equipe de auditores deve assegurar se a não-conformidade encontrada está 

documentada de forma clara e concisa e comprovada por evidências de 

auditoria. Recomenda-se que as constatações de auditoria sejam analisadas 

criticamente com o auditado, visando obter o reconhecimento da base de todas 

as não-conformidades. 

3.5.3 Pós-auditoria 

Concluída a auditoria, deverá ser realizada uma reunião entre o grupo auditor e 

o auditado, para apresentar as constatações de auditoria, de maneira a 

assegurar, por parte do auditado, uma compreensão clara. Cabe ressaltar que 

as decisões finais quanto à importância e à descrição das constatações de 

auditoria competem, em última instância, ao auditor líder, embora o auditado 

possa discordar de tais constatações. 

 Elaboração do relatório 

A coordenação da elaboração do relatório de auditoria é de responsabilidade do 

auditor líder, que deve contar com a cooperação dos demais auditores. O 

relatório de auditoria deve conter informações que permitam uma adequada 

identificação e avaliação das condições do setor/atividade auditada. O modelo 

de relatório de auditoria é apresentado nos anexos. 
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Para nortear o relatório o empreendedor e empresa contratada para executar 

este programa deve seguir a resolução do CONAMA 381/2006 e a NBR ABNT 

ISO 19011/2018, para elas o relatório de auditoria deve fornecer um registro 

completo, exato, conciso e claro da auditoria, e convém que inclua ou se refira 

ao seguinte: 

➢ Objetivos de auditoria; 

➢ Escopo de auditoria, particularmente a identificação da organização (o 

auditado) e as funções ou processos auditados; 

➢ Identificação do cliente de auditoria; 

➢ Identificação da equipe de auditoria e de participantes do auditado na 

auditoria; 

➢ Datas e locais onde as atividades de auditoria foram conduzidas; 

➢ Critérios de auditoria; 

➢ Constatações de auditoria e evidências relacionadas; 

➢ Conclusões de auditoria; 

➢ Uma declaração sobre o grau no qual os critérios de auditoria foram 

atendidos; 

➢ Quaisquer opiniões divergentes não resolvidas entre a equipe de auditoria 

e o auditado; 

➢ Auditorias por natureza são um exercício de amostragem; como tal, há 

um risco de que a evidência de auditoria examinada não seja 

representativa. 

O relatório de auditoria pode também incluir ou se referir ao seguinte, conforme 

apropriado: 

➢ Plano de auditoria; 

➢ Um resumo do processo de auditoria, incluindo quaisquer obstáculos 
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encontrados que possam reduzir a confiabilidade das conclusões de 

auditoria; 

➢ Confirmação de que os objetivos de auditoria foram alcançados no escopo 

de auditoria de acordo com o plano de auditoria; 

➢ Quaisquer áreas no escopo da auditoria não cobertas, incluindo quaisquer 

questões de disponibilidade de evidência, recursos ou confidencialidade, 

com justificativas relacionadas; 

➢ Um resumo cobrindo as conclusões de auditoria e as principais 

constatações de auditoria que a apoiam; 

➢ Boas práticas identificadas; 

➢ Acompanhamento de plano de ação acordado, se houver; 

➢ Uma declaração da natureza confidencial dos conteúdos; 

➢ Quaisquer implicações para o programa de auditoria ou auditorias 

subsequentes. 

O resultado da auditoria pode, dependendo dos objetivos dela, indicar a 

necessidade de correções ou para ações corretivas ou oportunidades para 

melhoria. Tais ações são usualmente decididas e realizadas pelo auditado em 

um período de tempo acordado. Conforme apropriado, convém que o auditado 

mantenha a(s) pessoa(s) que gerencia(m) o programa de auditoria e/ou a equipe 

de auditoria informadas da situação destas ações. 

A conclusão e a eficácia destas ações devem ser verificadas. Esta verificação 

pode ser parte de uma auditoria subsequente. Os resultados sejam relatados à 

pessoa que gerencia o programa de auditoria e relatados ao cliente de auditoria 

para análise crítica pela direção. 

 Encerramento da auditoria 

A auditoria termina quando todas as atividades definidas no plano de auditoria 

forem concluídas. Para assegurar o sucesso de uma auditoria é importante que 
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as eventuais não-conformidades identificadas durante uma auditoria gerem as 

respectivas ações corretivas e preventivas. 

3.6 Recursos Necessários 

Recursos Humanos 

 Campanhas de acompanhamento: equipe de auditores; 

 Tratamento dos dados: responsáveis de nível técnico e/ou superior; 

 Coordenador Ambiental, responsável pelo Plano de Gestão Ambiental. 

Recursos Materiais 

 Licenças e autorizações ambientais; 

 Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 

EIA/RIMA; 

 Plano Básico Ambiental (PBA); 

 Relatórios Periódicos e Relatórios Finais dos programas ambientais; 

 Máquinas fotográficas; 

 Prancheta. 

 Receptor GPS. 

3.7 Responsabilidade de Execução 

A execução do Programa de Auditoria Ambiental é de responsabilidade do 

empreendedor, que deverá contratar serviço técnico especializado e proceder a 

fiscalização e/ou acompanhamento durante as fases de instalação e operação 

do empreendimento. 
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3.8 Cronograma 

O programa é composto por diversas etapas, e diversas avaliações sobre o 

acompanhamento e execução dos planos e programas do empreendimento. 

Para que se possa acompanhá-los aconselha-se que sejam realizados 

acompanhamentos com periodicidade semestral, levando em consideração a 

instalação e operação do empreendimento.  

3.9 Interação com outros Programas 

O Programa de Auditoria Ambiental relaciona-se com todos os planos e 

programas ambientais propostos no PBA do Complexo Solar Alex. 
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ANEXOS 

 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; 

 PROGRAMA DE AUDITORIA; 

 PLANOS DE AUDITORIA; 

 LISTA DE VERIFICAÇÃO; 

 MODELO DE RELATÓRIO. 
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PROGRAMAÇÃO DA AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coutinho & Zanella, 2005. 
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PLANO DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coutinho & Zanella, 2005. 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DA AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coutinho & Zanella, 2005. 
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MODELO DE RELATÓRIO 

 

 

Fonte: adaptado Coutinho & Zanella, 2005. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PBA - LI 

Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex 
 

MAIO/2019 

 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Gerenciamento de Riscos 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGR - DOC Nº 015/2019 – REV 00 1 

 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................................ 3 

2 ABRANGÊNCIA ............................................................................................................. 4 

3 DEFINIÇÕES .................................................................................................................. 4 

4 ESTRUTURAÇÃO DO PGR ........................................................................................... 5 

5 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DA FASE DE IMPLANTAÇÃO ........ 7 

5.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS AO EMPREENDIMENTO ...................................................... 7 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO .................................................................................. 9 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREEENDIMENTO ............................................................. 11 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ..................................... 13 

5.4.1 Topografia e Georreferenciamento ........................................................... 15 

5.4.2 Projeto Geométrico do Sistema Viário ...................................................... 15 

5.4.3 Projeto de Terraplenagem ........................................................................ 16 

5.4.4 Projeto de Pavimentação .......................................................................... 17 

5.4.5 Projeto de Drenagem e Proteção de Taludes ........................................... 18 

5.4.6 Projeto de Sinalização .............................................................................. 19 

5.4.6.1 Sinalização Vertical ..................................................................... 19 

5.4.6.2 Sinalização Horizontal ................................................................ 20 

5.4.6.3 Sinalização de Obra .................................................................... 20 

5.4.6.4 Sinalização Permanente ............................................................. 21 

5.4.7 Canteiro de Obras .................................................................................... 22 

5.4.7.1 Energia Elétrica .......................................................................... 23 

5.4.7.2 Sistema de Abastecimento de Água ........................................... 23 

5.4.7.3 Sistema de Tratamento de Esgoto .............................................. 23 

5.4.7.4 Caixa Sparadora de Água e Óleo ............................................... 24 

5.4.8 Implantação de Módulos Fotovoltaicos ..................................................... 25 

5.4.9 Implantação da Subestação Alex ............................................................. 27 

5.4.10 Comissionamento ..................................................................................... 29 

5.4.11 Recursos Humanos e Materiais para a Implantação do 
Empreendimento ...................................................................................... 29 

5.4.12 Cronograma de Implantação do Empreendimento .................................... 31 

6 COORDENAÇÃO E SISTEMÁTICA DE APLICAÇÃO DO PGR .................................. 33 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Gerenciamento de Riscos 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGR - DOC Nº 015/2019 – REV 00 2 

 

7 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ...................................................... 34 

7.1 REVISÃO DOS RISCOS ............................................................................................ 35 

7.1.1 Identificação dos Riscos ........................................................................... 36 

7.2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ........................................................................... 56 

7.3 MANUTENÇÃO E GARANTIA DA INTEGRIDADE DE SISTEMAS CRÍTICOS ....................... 57 

7.4 CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES ....................................................................... 57 

7.5 INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIAS ........................................................................... 59 

7.6 REGISTROS ........................................................................................................... 60 

7.7 PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) ................................................................ 61 

8 REVISÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ............................... 61 

9 EQUIPE TÉCNICA ....................................................................................................... 62 

 

ANEXOS 

ANEXO A: LAYOUT GERAL DO EMPREENDIMENTO 

ANEXO B: PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO 

ANEXO C: PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) 

 

SUMÁRIO FIGURAS 

FIGURA 5.1 - LOCALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁREA DO EMPREENDIMENTO. ........................................... 8 

FIGURA 5.2 - ARRANJO GERAL DO COMPLEXO SOLAR FOTOVOLTAICO ALEX NA ÁREA DA 
FAZENDA ALEX. ............................................................................................................................ 9 

FIGURA 5.3 - ENTORNO DO COMPLEXO SOLAR FOTOVOLTAICO ALEX. ........................................... 10 

FIGURA 5.4 – ESQUEMA GERAL DE CONEXÃO DO COMPLEXO SOLAR FOTOVOLTAICO ALEX ............ 12 

FIGURA 5.4 – EXEMPLO DE FUNDAÇÃO COM ESTACAS METÁLICAS BATIDAS. ................................... 27 

 

SUMÁRIOTABELAS 

TABELA 5.1 – CONSUMO DE ÁGUA ESTIMADO PARA A FASE DE IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO ...................................................................................................................... 23 

TABELA 7.1 - CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA A PARTIR DOS RISCOS IDENTIFICADOS PARA A 
FASE DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO SOLAR FOTOVOLTAICO ALEX ............................................. 53 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Gerenciamento de Riscos 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGR - DOC Nº 015/2019 – REV 00 3 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Este documento apresenta o Programa de Gerenciamento de Riscos para a 

fase de implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex – UFV Alex I, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX e X, aqui denominado Complexo Solar Fotovoltaico Alex, da 

empresa Steelcons Empreiteira Construção Civil Ltda., e tem como objetivo 

principal prover as diretrizes básicas e orientações gerais voltadas à prevenção 

e controle de acidentes que possam ocorrer durante as atividades de 

construção do empreendimento em questão. 

 

Desta forma, os princípios básicos deste programa estão relacionados com a 

melhoria da segurança nas atividades de implantação, a diminuição das 

condições propícias a ocorrência de acidentes e a segurança dos 

colaboradores, da circunvizinhança, do meio ambiente, e dos equipamentos, 

sendo realizado por meio de: 

 

 Adoção de diretrizes para realização das atividades de implantação; 

 

 Estabelecimento de procedimentos e instruções de trabalho; 

 

 Familiarização em relação aos riscos impostos; 

 

 Capacitação dos colaboradores por meio de treinamentos; 

 

 Definição de responsabilidades aos colaboradores; 

 

 Entre outras atividades voltadas à prevenção da ocorrência de acidentes 

nas atividades de implantação. 
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Este programa foi estruturado de forma a apresentar as ferramentas e métodos 

necessários para contemplar tais ações, por meio de um conjunto de medidas 

de controles gerenciais que visa nortear a gestão da implantação do 

empreendimento, transpassando pelas contratadas que atuarão nas obras, 

incluindo seus fornecedores e visitantes.  

 

2 ABRANGÊNCIA 
 

Este Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) é aplicável à fase de 

implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex – UFV Alex I, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX e X da Steelcons. 

 

O emprego deste Programa, ou de parte deste, em outras atividades, 

instalações ou fases não abordadas neste documento não garante a obtenção 

de condições operacionais seguras. 

 

3 DEFINIÇÕES 
 

ACIDENTE: Evento específico não planejado e indesejável, ou uma sequência 

de eventos que resulta em morte, doença, lesão, dano ou outra perda. 

 

ATIVIDADE: Operação ou conjunto de operações realizadas nas diversas 

áreas do Empreendimento 

 

DANO: Consequência/severidade causada pela ocorrência do perigo. 

 

EMERGÊNCIA: Toda ocorrência anormal, que foge ao controle de um 

processo, sistema ou atividade da qual possam resultar danos a pessoas, ao 

meio ambiente, a equipamentos ou ao patrimônio próprio ou de terceiros, 

envolvendo atividades ou instalações industriais. 
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EPC: Equipamento de proteção coletiva. 

 

EPI: Equipamento de proteção individual. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS: Processo de reconhecimento que um risco 

existe e de definição de suas características. 

 

QUASE ACIDENTE: Evento não planejado que tem o potencial de levar a um 

acidente. 

 

PERIGO: Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos em termos 

de lesão, doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente ou uma 

combinação destes. 

 

PROCESSO: Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que 

transforma insumos (entradas) em produtos (saídas). Atividade de operação ou 

conjunto de operações, realizadas nas diversas áreas, que tenham alguma 

interação com a Segurança ou com a Saúde das pessoas. 

 

RISCO: Combinação da probabilidade de ocorrência e da 

consequência/severidade (magnitude do dano) de um determinado evento 

perigoso 

 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL: Situação não planejada e não desejada, porém 

previsível, associada a eventos. 

 

4 ESTRUTURAÇÃO DO PGR 
 

Este Programa de Gerenciamento de Riscos foi estruturado contendo os 

seguintes itens: 
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 Caracterização do Empreendimento e da Fase de Implantação 

 

Apresentação do empreendimento e das atividades da fase de obras. 

 
 Coordenação e Sistemática de Aplicação do PGR 

 

Determinação da coordenação do PGR e a sistemática de aplicação do 

mesmo. 

 
 Gerenciamento dos Riscos 
 

 Revisão dos Riscos; 

 

Identificação dos riscos oriundos das atividades de implantação do 

empreendimento e as responsabilidades dos envolvidos. 

 

 Gestão de Mudanças; 

 

Apresentação do mecanismo adotado para gestão de 

mudanças/modificações nas instalações e/ou operações. 

 

 Manutenção e Garantia da Integridade de Sistemas Críticos; 

 

Definição da sistemática para assegurar a garantia da integridade dos 

equipamentos e sistemas envolvidos nas atividades de implantação do 

empreendimento; 

 

 Procedimentos Operacionais Críticos; 

 

Apresentação das informações voltadas à manutenção das condições 

operacionais da fase de implantação do empreendimento. 
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 Capacitação dos Colaboradores; 

 

Apresentação das informações relativas ao plano de capacitação dos 

colaboradores, bem como das informações acerca da contratação, 

capacitação e permissão de atividades de contratadas/terceiros durante 

a fase de implantação do empreendimento. 

 

 Investigação de Ocorrências; 

 

Apresentação das informações sobre o método utilizado para 

investigação de incidentes ocorridos durante a fase de implantação do 

empreendimento. 

 

 Ações Emergenciais. 

 

Apresentação do Plano de Ação de Emergência (PAE) para combate 

emergencial durante a fase de implantação do empreendimento. 

 
 Revisão do PGR 

 

Definição do modo com o qual são realizadas revisões dos itens 

preconizados neste Programa de Gerenciamento de Riscos. 

 

5 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DA FASE DE 
IMPLANTAÇÃO 

 

5.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS AO EMPREENDIMENTO 
 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex deverá ser implantadona zona rural dos 

municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, no estado do Ceará, 

distante aproximadamente 200 km da capital Fortaleza. 
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O trajeto até a área do empreendimento, a partir da cidade de Fortaleza, se dá 

por via rodoviária, por meio da rodovia federal BR-116, na qual percorre-se 95 

km passando-se pelos municípios de Horizonte, Chorozinho e Timbaúba dos 

Marinheiros, chegando à interseção com a CE-138. Deste ponto à direita 

percorre-se 65 km pela CE-138, chegando à rodovia estadual CE-265, 

percorre-se nesta rodovia por 40 km, chegando ao local de implantação da 

Central Geradora Fotovoltaica Alex. A Figura 5.1 ilustra o acesso à área do 

empreendimento a partir de Fortaleza. 

 

 
Figura 5.1 - Localização do acesso à área do empreendimento. 

 

A área destinada à implantação da Central Geradora Fotovoltaica Alex 

encontra-se referenciada pelas coordenadas UTM (zona 24M e Sistema 

Geodésico de Referência SIRGAS 2000) E: 613567,70 e S: 9419456,47. A 

Figura 5.2 apresenta o arranjo geral da área prevista para a implantação do 

empreendimento. 
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Figura 5.2 - Arranjo geral do Complexo Solar Fotovoltaico Alex na área da Fazenda 

Alex. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 
 

A área de implantação do empreendimento fotovoltaico é uma área 

homogênea, majoritariamente constituída de cascalho e areia. 

 

A área está inserida na região semiárida na qual predomina o clima seco. 

 

A cobertura vegetal do local de implantação do empreendimento é 

característica do bioma Caatinga, com a ocorrência de arbustos e árvores de 

pequeno porte. É válido ressaltar que não há ocorrências de espécimes 

vegetais e animais ameaçadas de extinção no local, que venham a requerer 

manejo especial. 
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De acordo com a Figura 5.3, o entorno ao Complexo é caracterizado por 

propriedades rurais, residências e pela empresa Carbomil Química (produção 

de calcário, óxido, hidróxido e carbonato de cálcio). 

 

A região central dos municípios de Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte 

estão a aproximadamente 16 km de distância do Complexo. 

 

 
Figura 5.3 - Entorno do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

A área do empreendimento tem relevo bastante plano com pouca declividade, 

ideal para implantação de usinas fotovoltaicas. Não existem obstáculos que 

possam gerar sombras e a topografia do terreno é ideal para exploração do 

potencial fotovoltaico. 

 

Há cobertura de telefonia celular na localidade e disponibilidade de energia 

elétrica para subestação provisória no período da implantação do 

empreendimento. 
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREEENDIMENTO 
 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex é um empreendimento de geração de 

energia elétrica a partir de fonte solar a ser implantado nos municípios de 

Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, estado do Ceará. 

 

O complexo terá capacidade de geração nominal de 278,4 MW através da 

implantação de 996.300 módulos solares policristalinos bifaciais com potência 

de 380 Wp que serão interligados a 81 eletrocentros de 3,594 MW de 

fabricação SUNGROWN. 

 

Cada eletrocentro será composto por um inversor central, transformador 

elevador, cubículo de média tensão e componentes necessários para 

alimentação, proteção e controle internos. 

 

A divisão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex se dará em 9 (nove) Centrais de 

Geração Fotovoltaicas denominadas de Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, 

cada uma com 30,933 MW instalados. 

 

A interligação do Complexo Fotovoltaico com a Rede Básica do Sistema 

Interligado Nacional (SIN) se dará através do seccionamento do Circuito 1 da 

LT 230 kV Mossoró II / Banabuiú de propriedade da CHESF, conforme 

representado no esquema geral de conexão da Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Esquema Geral de Conexão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

A rede coletora de 34,5 kV realizará a interligação entre eletrocentros e a 

Subestação (SE) Coletora 230kV Fazenda Alex. 

 

A SE Alex terá como principais funções elevar a tensão de distribuição do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex de 34,5 kV para 230 kV e integrar o 

empreendimento no Sistema Interligado Nacional ‐ SIN da Rede Básica através 

do seccionamento do Circuito 1 da LT 230 kV Mossoró II / Banabuiú de 

propriedade da CHESF. 
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Desse modo, por se tratar de uma conexão ao SIN via seccionamento de linha 

de transmissão integrante da Rede Básica, considerou‐se como premissa de 

projeto que as instalações referentes ao setor de 230 kV serão doadas a 

CHESF e o setor de 34,5 kV permanecerá sob responsabilidade do Complexo 

Solar Fotovoltaico Alex. 

 

As responsabilidades de operação e manutenção das instalações que 

compõem a subestação serão definidas em acordo operativo a ser realizado 

entre as partes. 

 

Todos os requisitos de especificações técnicas de equipamentos, MPCS, 

telecomunicações, padrões construtivos civis, componentes eletromecânicos, 

projetos e procedimentos de montagem e comissionamento da CHESF 

deverão ser atendidos para as instalações que serão de sua responsabilidade. 

A solução técnica a ser desenvolvida deverá considerar premissas dos 

terminais 230 kV existentes no circuito 1 dos Bays Mossoró II e Banabuiú. 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

Para a implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex da Steelcons 

Empreiteira e Construção Civil Ltda. foi elaborado o projeto básico de 

infraestrutura civil que tem por objetivo apresentar a concepção técnica 

adotada apresentando os itens principais do projeto, bem como as informações 

necessárias e suficientes para o entendimento dos diversos segmentos que 

vão compor a obra. 
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O projeto de infraestrutura civil é composto basicamente pelo sistema viário 

interno (acessos às áreas de implantação dos módulos), incluindo os projetos 

geométricos, de pavimentação e de drenagem das vias de acessos, e pela 

terraplenagem dos campos solares (áreas onde serão implantados os trackers 

e módulos fotovoltaicos), da área da subestação e das estruturas temporárias 

como o canteiro de obras e área de estoque de agregados, bem como seus 

quantitativos. 

 

As dimensões e critérios adotados para a definição do sistema viário e da 

terraplenagem dos campos solares e demais áreas seguem as exigências e 

especificações técnicas do fabricante dos trackers e dos veículos que serão 

utilizados para transportar os módulos fotovoltaicos, principalmente no que diz 

respeito às inclinações longitudinais e transversais, às cargas admissíveis, aos 

raios de curvatura e às dimensões das vias internas e externas, sempre em 

observância às normas e especificações técnicas pertinentes. 

 

Os itens a seguir abordam os principais temas que compõem o projeto de 

infraestrutura civil da central fotovoltaica, quais sejam: 

 

 Topografia e georreferenciamneto; 

 

 Projeto geométrico; 

 

 Projeto de terraplenagem; 

 

 Projeto de pavimentação; 

 

 Projeto de drenagem e proteção de taludes; 

 

 Projeto de sinalização; 

 

 Canteiro de obras. 
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Também são apresentadas informações da implantação dos módulos, bem 

como da implantação da Subestação. 

 

5.4.1 TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO 
 

O projeto básico de infraestrutura civil da central fotovoltaica foi elaborado com 

base nos dados do levantamento planialtimétrico feito por meio de 

aerofotogrametria digital com drone, pela WE – Engenharia e Agrimensura 

Ltda. A partir dos dados planialtimétricos fornecidos através de uma nuvem de 

pontos, foi elaborado o MDT (Modelo Digital do Terreno) utilizado na 

elaboração do projeto.  

 

Na fase executiva do projeto, deverão ser implantados marcos 

georreferenciados devidamente distribuídos na área do empreendimento para a 

realização de futuros levantamentos topográficos que auxiliarão na locação dos 

eixos dos acessos e micrositing (localização das estruturas de suporte dos 

módulos fotovoltaicos) definitivos. 

 

5.4.2 PROJETO GEOMÉTRICO DO SISTEMA VIÁRIO 
 

O projeto geométrico do sistema viário do complexo solar fotovoltaico Alex foi 

elaborado em função das peculiaridades dos veículos, máquinas especiais e 

equipamentos que serão utilizados na implantação e, principalmente, das 

condições topográficas existentes.  

 

Os traçados horizontais das vias internas foram elaborados visando à 

interligação dos platôs em função do posicionamento dos módulos 

fotovoltaicos, anteriormente definidos pelo estudo de micrositing, nas condições 

mais favoráveis em relação ao movimento de terra no local de implantação, ao 

escoamento da drenagem superficial e respeitando as áreas de preservação 

ambiental. 
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O presente projeto adotou as seguintes dimensões: largura total da pista de 

rolamento da via de acesso de 6,00 m (pavimento final), sendo 6,00 m de 

largura útil. A largura útil não terá interferência dos dispositivos de drenagem 

superficial (meio fio e sarjetas).  

 

O raio horizontal mínimo adotado nas interseções onde trafegará o caminhão 

de transporte do transformador foi de 30,00 m. Para as demais vias de acesso, 

onde trafegarão os caminhões de transportes dos módulos, foi utilizado 

15,00m.  

 

O traçado vertical das vias foi definido visando compensar os valores de corte e 

aterro do terreno natural, e principalmente com a finalidade de facilitar o 

escoamento superficial das águas no empreendimento. A rampa máxima foi 

determinada a fim de permitir o tráfego dos veículos de transporte dos módulos 

(8,0%), e rampas mínimas para facilitar a drenagem das águas (0,5%).  

 

A seção tipo das vias nos trechos em tangente conta com uma inclinação 

transversal de 2,0% para cada lado a partir do eixo.  

 

Em contrapartida, a terraplenagem dos campos solares foi definida atendendo 

aos requisitos do fabricante, respeitando a declividade máxima e adotando 

8,0% de inclinação no sentido norte-sul, visando viabilizar a implantação dos 

módulos fotovoltaicos. 

 

5.4.3 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
 

No desenvolvimento do projeto de terraplenagem dos campos solares e das 

vias de acesso, foi levada em consideração a utilização de material proveniente 

das áreas de intervenção do projeto, compensando os volumes de trechos em 

aterro com o material proveniente dos trechos em corte (compensações 

transversais e longitudinais).  
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Atendendo às especificações, o acesso terá largura de terraplenagem de 

8,00m no trecho destinado ao transporte do transformador e os demais trechos. 

Para garantir a estabilidade dos taludes nas seções de aterro e corte, 

considerando o tipo de solo predominante no local da obra, foi adotada a 

proporção de 2,0 (horizontal) para 1,0 (vertical).  

 

Para a implantação, será necessária a área de intervenção equivalente a 

909,592 ha. Nesta área total estão englobados os offsets de terraplenagem, as 

áreas de supressão vegetal/limpeza do terreno e as valetas de drenagem. 

Nessa mesma área foi considerado expurgo de 20 cm de espessura referente à 

limpeza do terreno (material orgânico). A destinação dos resíduos provenientes 

das atividades de expurgo e supressão vegetal deverá ser realizada de acordo 

com as exigências do órgão ambiental competente. 

 

5.4.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
 

O projeto de pavimentação dos acessos foi dimensionado para suportar as 

cargas de veículos tipo padrão DNIT. As quadras não possuirão pavimentação, 

sendo apenas terraplenados. 

 

A seguir são apresentadas as principais características dos pavimentos: 

 

 Camada de sub-base 

 

 Espessura = 15 cm  

 

 CBR ≥ 20%  

 

 Energia de compactação: Proctor intermediário 

 

 Grau de compactação≥ 100%  
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 Camada de base com brita graduada simples 

 

 Espessura = 15 cm 

 

 CBR ≥ 60%  

 

 Energia de compactação: Proctor modificado 

 

 Grau de compactação≥ 100% 

 

5.4.5 PROJETO DE DRENAGEM E PROTEÇÃO DE TALUDES 
 

O projeto de drenagem dos acessos e campos solares contemplará as obras 

d’artes correntes - bueiros tubulares e os elementos de drenagens superficiais - 

valetas de condução. 

 

Os bueiros são obras destinadas a permitir a passagem livre das águas que 

atravessam os corpos estradais, sendo compostos de bocas e corpo. Corpo é a 

parte situada sob os cortes e aterros, enquanto as bocas constituem os 

dispositivos de admissão e lançamento, a montante e a jusante, e são 

compostas de soleira, muro de testa e alas. No caso de o nível da entrada 

d’água na boca de montante estar situado abaixo da superfície do terreno 

natural, a referida boca deverá ser substituída por uma caixa coletora.  

 

As valetas de condução têm como objetivo interceptar as águas que escorrem 

pelo terreno natural a montante, impedindo-as de atingir o talude de corte ou 

aterro. Serão construídas em todos os trechos onde o escoamento superficial 

proveniente dos terrenos adjacentes possa atingir o talude, comprometendo a 

estabilidade do corpo estradal. Deverão ser localizadas aproximamente 

paralelas às cristas dos cortes ou aos pés dos aterros, a uma distância entre 

2,0 a 3,0 metros.  
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Essas obras têm a finalidade de coletar e conduzir adequadamente as águas 

das precipitações pluviais que incidem sobre as vias e campos solares ou que 

atravessam os mesmos. É de fundamental importância executar, logo após a 

conclusão dos serviços de terraplenagem (aterros e cortes), a proteção dos 

taludes através do plantio de vegetação do tipo herbácea. 

 

A associação das obras de drenagem com a adequada proteção vegetal dos 

taludes evitará os processos erosivos garantindo a estabilidade da 

terraplenagem dos acessos e quadras. 

 

5.4.6 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 
 

De modo geral, a sinalização deve conquistar a atenção e confiança do 

usuário, permitindo-lhe um tempo de reação adequado. A conquista deste 

objetivo se dá pelo uso de sinais e marcas em dimensões e locais apropriados. 

A determinação dos parâmetros citados anteriormente depende de um conjunto 

de fatores que compõem o ambiente rodoviário como, por exemplo, 

características físicas da rodovia (número de pistas, fluxo da rodovia, outros), 

velocidade diretriz, características da região por onde a rodovia passa, bem 

como a existência ou não de ocupação na lateral da via. 

 

As sinalizações podem ser do tipo vertical ou horizontal, tendo a seguir um 

descritivo dos tipos citados. 

 
5.4.6.1 Sinalização Vertical 

 

Sinalização vertical é um tipo de dispositivo de trânsito que transmite 

informações mediante a utilização de símbolos e legendas colocados, 

normalmente, em placas afixadas na posição vertical ao lado da via ou 

suspensas sobre a mesma. Tais placas variam o formato, a cor e os tamanhos 

dependendo da mensagem que se deseja transmitir. 
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Com o propósito de garantir a eficácia das informações, devem ser observados 

os seguintes fatores para a implantação dos dispositivos de sinalização: 

 

 Posicionamento dentro do campo visual do usuário; 

 

 Legibilidade das mensagens e símbolos; 

 

 Mensagens simples e claras; 

 

 Padronização. 

 

Com a intenção de instruir e padronizar a sinalização, o Departamento 

Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e o Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN) disponibilizam manuais e resoluções com todas as regras 

de posicionamento das placas em relação ao usuário, obstáculo ou traçado da 

via. 

 
5.4.6.2 Sinalização Horizontal 

 

A sinalização horizontal é representada por linhas, marcações, símbolos e 

legendas desenhados sobre o pavimento da rodovia. Pode complementar a 

sinalização vertical, auxiliar e/ou ordenar o fluxo de veículos, com a 

possibilidade de variar suas cores e tamanhos. 

 

A maior vantagem da sinalização horizontal é a capacidade de passar 

informações aos usuários da via sem tirar a atenção do mesmo da pista. 

 
5.4.6.3 Sinalização de Obra 

 

A sinalização de obra se utiliza dos dois tipos de sinalização, anteriormente 

apresentados, de maneira heterogênea e com um prazo limite de utilização, 
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pois, diferentemente da sinalização permanente, esta pode se movimentar de 

acordo com a evolução da obra. 

 

Esta sinalização deve acontecer de maneira gradativa para que o usuário da 

via possa ser avisado com antecedência sobre a obra e redobre a atenção na 

rodovia e seus obstáculos. A área da sinalização de obra é subdividida da 

seguinte forma: 

 

 Área de pré-sinalização: onde se obtém as primeiras informações de 

que haverá uma obra mais à frente e sinalização já regulamentando 

condições de como o condutor do veículo deve se portar ao chegar nas 

proximidades da obra. 

 

 Área de transição: onde haverá dispositivos de canalização que irão 

conduzir os motoristas para uma outra faixa em que não esteja havendo 

obras. 

 

 Área de atividade: neste trecho haverá tanto dispositivos de canalização 

como sinalização de regulamentação que evitarão veículos e pedestres 

não autorizados entre no canteiro de obras. 

 

 Área de sinalização de fim de obra: área destinada a informar o fim da 

obra e do retorno às condições normais da rodovia. 

 

Como a sinalização de obra é muito específica, aqui as cores das placas de 

advertência e indicação são diferentes, sendo: fundo laranja, orla, legenda e 

símbolos pretos. 

 
5.4.6.4 Sinalização Permanente 

 

A sinalização permanente contará com sinalização vertical composta por 

placas de localização, apoio, placas de regulamentação e placas de 

advertência. 
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Vale ressaltar que todos os dispositivos utilizados na sinalização permanente 

serão retro reflexivos conforme regulamentações do DNIT. 

 

5.4.7 CANTEIRO DE OBRAS 
 

O canteiro de obras que vai atender à construção do complexo solar 

fotovoltaico Alex deverá ser instalado no final do acesso 01, referenciado pelas 

coordenadas UTM E: 612.822,261 e N: 9.421.873,251, com área estimada de 

1ha. 

 

O canteiro deverá atender às normas vigentes de higiene e segurança do 

trabalho, e será composto de escritórios, almoxarifado, refeitório, bebedouros, 

vestiários, enfermaria, laboratórios de solos e concreto, sistema de telefonia 

móvel ou fixa, sistema de rádio comunicação, containers de apoio, estação de 

tratamento de esgoto e caixa separadora de água e óleo que serão utilizados 

pelas empresas responsáveis pelas obras de infraestrutura civil e elétrica. 

 

A área do canteiro contempla também a área de estocagem e área de 

estacionamento das carretas, e terá as seguintes características: 

 Pavimento: 
 

 Dimensões:  
 

∗ 156,50 m x 173,00 m  
 

 Camada de sub-base  
 

∗ Espessura = 15 cm  
 

∗ CBR ≥ 20 %  
 

∗ Energia de compactação: Proctor intermediário 
 

∗ Grau de compactação≥ 100 % 
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5.4.7.1 Energia Elétrica 

 

A energia elétrica a ser utilizada no canteiro poderá ser fornecida através da 

concessionária local ou de grupos geradores. 

 
5.4.7.2 Sistema de Abastecimento de Água 

 

O abastecimento de água poderá ser realizado através da concessionária local, 

bem como através de poços profundos a serem instalados na área do 

empreendimento de acordo com a disponibilidade e atendimento das 

exigências do órgão ambiental. Assim, o consumo de água estimado para a 

fase de implantação do empreendimento está apresentado a seguir. 

 
Tabela 5.1 – Consumo de água estimado para a fase de implantação do 

empreendimento 

Forma de Consumo de Água Volume estimado 

Consumo de água para o canteiro de obras 4.562,50 m³ 

Consumo de água para a execução de aterro 305.196,30 m³ 

Consumo de água para a execução de pavimentação 30.601,55 m³ 

Consumo de água para a conservação dos acessos 21.900,00 m³ 

Consumo Total 362.260,35 m³ 

 
5.4.7.3 Sistema de Tratamento de Esgoto 

 

Todas as atividades humanas geram efluentes líquidos provenientes do 

preparo das refeições, limpeza, higienização de ambientes e das excreções. 

Estes efluentes líquidos se constituem de frações biodegradáveis e não-

biodegradáveis. No presente caso, os efluentes das atividades antrópicas são 

de características domésticas e serão destinados a um sistema de tratamento 

de esgoto. 
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O sistema de tratamento de esgoto consistirá em uma estação anaeróbica 

composta de um digestor que aproveita funções dos decanto-digestores e dos 

reatores de manta de lodo em um mesmo reator com separador de fases, 

seguido de um filtro anaeróbico com enchimento de tubetes plásticos 

corrugados. Este sistema poderá ainda ser acrescido de um sistema de 

dosagem de oxidante e desinfecção. O efluente deste sistema será infiltrado no 

solo através de valas de infiltração ou sumidouros. 

 
5.4.7.4 Caixa Separadora de Água e Óleo 

 

A NBR 17505:2006 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – 

apresenta as definições e as disposições aplicáveis com o objetivo de fixar 

requisitos exigidos para projetos de instalações de armazenamento, manuseio 

e uso de líquidos inflamáveis e combustíveis. 

 

O transbordamento ou ruptura de um recipiente contendo óleos ou materiais 

combustíveis causam danos à propriedade e contaminam o meio ambiente. 

Neste caso faz-se necessária a utilização de uma caixa separadora de água e 

óleo que será locada e construída de maneira que todo material efluente seja 

contido. A caixa pode ser de tijolo ou concreto, com revestimento impermeável 

ao material contaminante.  

 

A capacidade volumétrica de uma caixa separadora de água e óleo será, no 

mínimo, igual ao volume do efluente mais 10%. As paredes da caixa de 

contenção devem ser estanques e resistentes ao efluente e devem ser capazes 

de suportar uma pressão considerável do líquido, para o caso de um 

transbordamento ou outra emergência. A altura do dique de contenção (mureta 

que forma a bacia) deve, preferencialmente, ser de no máximo 1,00 m útil. 
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A distância do tanque à parede interna da caixa deve permitir a visualização 

direta e a limpeza e manutenção da mesma, não devendo ser em hipótese 

alguma menor que 60 cm. E, deverá ser mantida permanentemente limpa e 

livre, não devendo ser depositado nenhum tipo de material (objetos, latas etc.). 

 

Toda a caixa deverá ser impermeabilizada para evitar qualquer vazamento do 

efluente. O material usado para a impermeabilização da caixa deverá ser 

específico para o material armazenado, de modo a não ocorrer infiltração no 

solo através da caixa. Uma válvula de drenagem deve ser incorporada ao lado 

externo da caixa, devendo ser manualmente controlada, estando normalmente 

fechada, evitando-se assim, possível contaminação do meio ambiente. 

 

Assim, considerando que possa ser armazenado 12 tonéis de 200 litros cada 

(total de 2.400 litros), faz-se necessário que a bacia de contenção possa 

comportar este volume. Para isso terá as seguintes dimensões: área de 

13,11 m² (desconsiderando a área da rampa) e rebaixo de 20 cm, o que totaliza 

um volume de 2.622 m³. 

 

5.4.8 IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 

A estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos tem como função posicioná-

los de maneira estável e deve assegurar a ventilação adequada, permitndo 

dissipar o calor que normalmente é produzido devido à ação dos raios solares 

e ao processo de perdas na conversão de energia. Isto é importante porque a 

eficiência dos módulos diminui com a elevação da temperatura, podendo até 

comprometer seu funcionamento normal. Deve ainda possibilitar o 

distanciamento entre módulos, conforme indicação do fabricante, para evitar 

danos mecânicos aos mesmos conforme sua dilatação. 
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O suporte é uma estrutura concebida especialmente para se adaptar ao 

terreno, às características dos módulos e à estratégia de ajuste de inclinação e 

orientação. Os módulos fotovoltaicos devem ser montados sobre esta estrutura 

que deve ser rígida e de geometria adequada para dar a orientação e o ângulo 

de inclinação (fixo ou variável) necessários, a fim de assegurar a máxima 

captação da luz solar durante o período de interesse, e dotar o conjunto de 

uma rigidez mecânica que permita suportar o peso dos módulos e os ventos 

fortes. Além disso, a estrutura de suporte deve estar eletricamente aterrada e 

ser fabricada com materiais menos suscetíveis a corrosão, especialmente em 

locais com condições ambientais agressivas. 

 

A fundação das estruturas mecânicas de suporte dos módulos fotovoltaicos do 

empreendimento deve ser realizada por perfis de aço cravados em solo, os 

quais acumulam a função de fundação e pilarete em único elemento estrutural. 

O dimensionamento deve ser conforme as normas aplicáveis para estacas 

cravadas em solo, considerando-se as cargas permanentes e variáveis, a 

resistência mecânica do solo e a corrosão das estacas cravadas no solo. 

 

As estacas devem ser cravadas em solo até uma profundidade de 1,5 m – 2,0 

m, conforme a carga de vento e o perfil da estaca usada. O processo de 

cravamento deve ser realizado por um equipamento bate-estacas, 

desenvolvido especificamente para a construção de plantas fotovoltaicas em 

solo. 
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Figura 5.5 – Exemplode fundação com estacas metálicas batidas. 

 

A operação do equipamento deve ser por equipe treinada e com experiência no 

cravamento de postes/estacas para sistemas fotovoltaicos.  

 

O dimensionamento final da fundação e do revestimento da superfície 

necessária deve ser realizado com a base de dados da análise mecânica e 

química do solo no local, considerando-se a corrosividade do solo e a tração de 

extração das estacas (perfis de aço). Opcionalmente pode ser feito um 

estaqueamento de teste com os perfis a serem usados, e a medição dos 

esforços horizontais e verticais sobre as estacas inseridas em profundidade 

variada. 

 

5.4.9 IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ALEX 
 

As obras civis referentes à Subestação Alex consistem nas edificações das 

casas de comando, casas de abrigo de grupos motor gerador, bases para os 

equipamentos, canaletas e caixas de passagem para os cabos de força e 

fiação, escavação para a malha de terra, fundações das estruturas, muro 

cercando o perímetro da subestação, cerca para isolação da área energizada, 

terraplenagem, drenagem do pátio de equipamentos e acessos pavimentados. 
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As fundações dos equipamentos deverão ser desenvolvidas na fase de projeto 

executivo com base nas sondagens geotécnicas e detalhes construtivos dos 

equipamentos. 

 

Os pórticos e demais estruturas que compõem o barramento da subestação 

serão fornecidos em pré‐moldados de concreto armado conforme padrão 

construtivo da CHESF. As alturas e os esforços deverão ser definidos em 

isométricos do projeto executivo. As vigas e colunas de ancoragem da linha de 

transmissão deverão respeitar as distâncias de projeto e serem dotadas de 

furação para fixação dos isoladores. 

 

Os suportes para fixação de TPCs (Transformador de Potencial Capacitivo), 

TCs (Transformador de Corrente), pára‐raios, isoladores suportes também 

serão fornecidos em pré‐moldados de concreto armado. As alturas e os 

esforços deverão ser definidos em isométricos em projeto executivo. Os 

capitéis deverão ser dotados de dimensões e furações adequadas a fixação de 

cada equipamento. 

 

O sistema de drenagem pluvial deverá ser composto de tubulações de drenos 

e valetas de contribuição, de configuração do tipo “espinha de peixe”. 

 

As casas de comando terão áreas mínimas e divisões internas (sala de 

comando, reuniões, banheiros, almoxarifados) conforme layouts de projeto e 

serão dotadas de instalações elétricas, arcondicionado, hidrossanitárias e 

atender ao padrão CHESF. 

 

O sistema de proteção contra incêndio da subestação deverá ser realizado por 

meio de extintores de incêndio seguindo recomendações do projeto do corpo 

de bombeiros local e requisitos da NBR 12693. 
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5.4.10 COMISSIONAMENTO 
 

O comissionamento do sistema consiste em verificar se o sistema foi 

corretamente instalado, atende às especificações de projeto e às normas 

cabíveis e está apto para funcionar com segurança. O comissionamento é um 

marco importante onde ocorre a transferência de responsabilidade da obra do 

instalador ao proprietário/operador do sistema, embora possa indicar 

pendências que o instalador deve cumprir em determinado prazo. 

 

Para o comissionamento é necessário que um profissional (ou equipe) 

especializado realize em todo o sistema fotovoltaico um conjunto de atividades 

envolvendo inspeções e testes operacionais com instrumentos apropriados. As 

inspeções devem ser feitas logo após as instalações e antes da 

operacionalização do sistema. O local deve ter acesso limitado e os 

trabalhadores devem usar equipamento adequado de proteção individual. 

 

O comissionamento é normalmente efetuado pelo instalador, sendo 

recomendável que um agente fiscalizador do contratante acompanhe os 

procedimentos. Deve ser elaborado um relatório com os procedimentos de 

comissionamento, de acordo com as recomendações dos fabricantes dos 

equipamentos e com as normas cabíveis. Esse relatório deve ser entregue com 

antecedência ao contratante/fiscalizador para análise antes da data de início do 

comissionamento. É recomendável que haja formulários de checklist para os 

procedimentos de comissionamento e que sejam definidas as tolerâncias 

aceitáveis. 

 

5.4.11 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 
 

Para a fase de implantação do empreendimento são estimados 800 

colaboradores no período de pico das obras. 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Gerenciamento de Riscos 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGR - DOC Nº 015/2019 – REV 00 30 

 

 

Com relação aos veículos, maquinário e equipamentos necessários para a 

implantação do empreendimento estão previstos os seguintes: 

 

 Motoniveladoras; 

 

 Pá carregadeira; 

 

 Retroescavadeira; 

 

 Bate-estaca; 

 

 Empilhadeira; 

 

 Rolo compressor; 

 

 Guindaste de pequeno porte; 

 

 Caminhão pipa; 

 

 Caminhão basculante; 

 

 Caminhão-comboio; 

 

 Pickups; 

 

 Veículos de passeio de pequeno porte; 

 

 Ônibus para transporte de mão-de-obra. 

 

O quantitativo de veículos, maquinário e equipamentos necessários dependerá 

de cada etapa da fase de implantação do empreendimento. 
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5.4.12 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

A implantação do empreendimento está prevista para ocorrer em até 16 meses, 

considerando as etapas de Mobilização, Obras Civis, Montagem das Estruturas 

e Comissionamento conforme o cronograma apresentado a seguir. 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADE 
MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Mobilização                 

Obras Civis                 

Montagem das Estruturas                 

Comissionamento                 
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6 COORDENAÇÃO E SISTEMÁTICA DE APLICAÇÃO DO PGR 
 

A Coordenação do Programa de Gerenciamento de Riscos tem como atribuição 

principal gerenciar a aplicação das informações, o uso das ferramentas e o 

cumprimento das responsabilidades definidas neste programa, por parte dos setores 

e/ou áreas envolvidas com a implantação Complexo Solar Fotovoltaico Alex da 

Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

 

Quando do desenvolvimento e implantação deste Programa de Gerenciamento de 

Riscos deverá ser determinado o responsável pela implantação e acompanhamento 

da sistemática de gestão dos riscos apresentado no mesmo. 

 

Caberá ao Coordenador do PGR delegar as devidas atribuições aos responsáveis 

envolvidos com cada item deste programa, para manutenção do mesmo. Esclarece-

se que além da coordenação deste programa o Coordenador do PGR deve ser 

responsável por demais atribuições conferidas ao mesmo, relativas ao cargo/função. 

 

Um fato importante que deve ser destacado é o de que a aplicação e manutenção 

de todos os itens relacionados neste PGR deve ser realizada de maneira a evitar 

que haja descontinuidade nas atividades de implantação do empreendimento. Desta 

maneira, o sucesso da implementação dos itens preconizados neste documento é 

função do planejamento, organização e conscientização dos colaboradores 

envolvidos com as atividades e dos coordenadores de suas respectivas áreas de 

atuação. 

 

Toda documentação envolvida no gerenciamento dos riscos deve estar 

continuamente disponível aos colaboradores, devendo ser disponibilizada, sempre 

que necessário, para consulta dos órgãos competentes. 

 

Por este motivo recomenda-se que toda documentação de registro de inspeções, 

atividades, alterações e operações, contempladas neste programa, sejam 

arquivadas por, pelo menos, 3 anos. 
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Caso o empreendedor venha a utilizar ferramentas para gestão de informações, as 

mesmas deverão ser apresentadas e descritas neste item quando do 

desenvolvimento e implantação do PGR, sendo relacionados os documentos 

(procedimentos e diretrizes) que norteiam o uso, manutenção e responsabilidades 

atribuídas aos gestores do sistema. 

 

Toda ação de melhoria/adequação oriunda do Programa de Gerenciamento de 

Riscos deveser controlada por meio do Plano de Ação do Programa de 

Gerenciamento de Riscos, apresentado no Anexo B. 

 

A responsabilidade pela gestão das ações do PGR será da Coordenação do PGR, 

cabendo a este delegar as ações quando pertinente. 

 

7 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

O Programa de Gerenciamento dos Riscos da etapa de implantação do Complexo 

Solar Fotovoltaico Alex – UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X da Steelcons 

Empreiteira e Construção Civil Ltda. foi estruturado com base nos seguintes itens: 

 

 Revisão dos Riscos; 

 

 Procedimentos Operacionais; 

 

 Manutenção e Garantia da Integridade de Sistemas Críticos; 

 

 Capacitação dos Colaboradores; 

 

 Investigação de Incidentes; 

 

 Registros; 

 

 Plano de Ação de Emergências. 
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7.1 REVISÃO DOS RISCOS 
 

O objetivo da Revisão dos Riscos é avaliar as possibilidades de materialização dos 

perigos inerentes às operações desenvolvidas durante a etapa de implantação do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex, servindo como base para implementação e/ou 

adequação de procedimentos e sistemas de segurança do mesmo, e também para a 

revisão dos procedimentos e ações consideradas durante a elaboração do Plano de 

Ação de Emergência – PAE. 

 

Para que o Programa de Gerenciamento de Riscos seja eficaz, é essencial que ele 

seja simples e direcionado para incorporar as lições aprendidas de outros 

empreendimentos e ter em conta a natureza única de cada implantação. 

 

As obras civis e mecânicas necessárias para a implantação do empreendimento em 

pauta possuem etapas com características comuns aos processos construtivos em 

geral, envolvendo a preparação do terreno, vias de acesso, canteiro de obras, fluxo 

de materiais e pessoas, estrutura organizacional, montagem de estruturas e outras 

operações com dinâmicas conhecidas. Neste mesmo conjunto de características se 

enquadram as obras para a implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

A aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), certificados e 

adequados aos riscos, é recurso fundamental para a prevenção de lesões ao 

trabalhador. Devem ser empregados exclusivamente equipamentos e máquinas 

apropriadas e aparelhadas com proteção contra vazamento. Ferramentas 

adequadas ao trabalho que propiciem menos esforço e resultados iguais devem ter 

preferência de emprego. Sempre que necessário, dispositivos, ferramentas, 

equipamentos e demais recursos materiais que propiciem a redução de riscos, 

danos ou impactos ambientais devem ser priorizados. Medidas de proteção coletivas 

devem ser empregadas sempre em conjunto com as medidas de proteção individual 

e verificadas constantemente a sua eficácia. 
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O processo de revisão dos riscos é composto pela etapa de Identificação dos Riscos 

apresentado no item a seguir com o intuito de identificar os eventuais riscos durante 

a implantação do empreendimento em questão e as respectivas medidas de 

prevenção, de forma a realizar o monitoramento contínuo do processo construtivo, 

eliminando ou minimizando os riscos e suas consequências. 

 

7.1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 
 

Consiste na identificação de todas as situações potencialmente danosas que 

possam vir a ocorrer durante a execução das atividades de construção do Complexo 

Solar Fotovoltaico Alex.  

 

Essa identificação deve ser realizada antes do início das obras, sendo 

posteriormente aferida e aprimorada durante a execução das atividades de 

implantação das obras de maneira contínua, devendo ser realizada por uma equipe 

com profissionais de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Medicina do Trabalho 

e das principais especialidades das obras (civil, elétrica, mecânica, hidráulica etc.), 

tanto da contratante como também das contratadas (empreiteiras). 

 

A identificação dos riscos para a Fase de Implantação do empreendimento é 

apresentada a seguir, o qual consiste em 4 colunas contendo as seguintes 

informações: 

 

 Número: identifica a numeração sequencial dos riscos identificados. 

 

 Risco: Esta coluna deve conter os riscos identificados para o conjunto de 

atividades em estudo, ou seja, eventos que podem causar danos ao 

patrimônio, aos funcionários, ao público ou ao meio ambiente. 

 

 Consequência: a consequência decorre da materialização do risco, cuja 

causa pode envolver tanto falhas intrínsecas de equipamentos (vazamentos, 

rupturas, falhas de instrumentação etc.), como erros humanos de operação e 

manutenção, ou mesmo uma condição natural e esperada da atividade. 
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 Medidas de Prevenção/Mitigação: São medidas de proteção de cunho 

gerencial recomendadas para evitar, minimizar ou mitigar o evento 

indesejável e suas consequências. Esta coluna foi preenchida com as 

medidas preventivas/mitigadoras e observações adequadas para a redução 

ou eliminação dos riscos. 

 

Os riscos identificados são preliminares e deverão ser revisados e detalhados 

quando da realização de cada atividade específica, servindo de orientação inicial 

para as mesmas. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Obras Civis – abertura de acessos Data: Maio/2019 Folha: 1/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

01 

Contato indevido/acidental com 
máquinas em movimento e/ou 
equipamento em funcionamento 
e/ou ferramentas utilizadas para 
supressão de vegetação 

− Acidentes pessoais (lesões) 

Antes de ligar a máquina e/ou equipamento, certificar-se de que não há ninguém trabalhando 
sob ou perto da mesma preservando o afastamento do raio de segurança. 
Manter todas as proteções e anteparos no lugar enquanto estiver operando as máquinas. 
Manter-se afastado das partes móveis. Não usar roupas soltas ou adornos que possam 
prender-se nas partes móveis. 
Não alterar os controles de segurança da máquina. Não usar máquinas defeituosas. 

02 
Tombamento, queda ou 
deslizamento de equipamentos 
com aprisionamento 

− Danos materiais 
− Acidentes pessoais 

Na medida do possível, operar as máquinas em solo plano e firme. Fazer a distribuição de carga 
com patolamento da máquina. Caso necessário utilizar pranchões de madeira. 
Se o solo for inclinado, trabalhar com o equipamento orientado para baixo, evitando 
tombamento. Antes de posicionar o equipamento em terrenos íngremes ou próximos a 
barrancos, verificar as condições de estabilidade, para evitar quedas ou deslizamentos. 

03 
Ataque de animais 
peçonhentos, não peçonhentos 
e insetos 

− Doenças 
− Acidentes pessoais 

Verificar, antes de remexer em matas, arbustos, troncos e/ou pedras, a presença de animais 
peçonhentos. 
Em locais alagados utilizar botas de cano alto.  

04 Atropelamento e/ou lesões a 
terceiros − Acidentes pessoais 

Estacionar a máquina sempre em local nivelado. Se necessário estacionar em rampa, 
providenciar calços adequados e instalá-los sob os pneus. 
Certificar-se que o local de estacionamento da máquina e de trabalho esteja isolado e 
sinalizado, para evitar acidentes com veículos, pedestres ou demais trabalhadores. 
Antes de dar partida ou colocar a máquina em movimento, verificar se não há pessoas sob, no 
entorno ou em cima da mesma e certificar-se que a área está livre. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Obras Civis –implantação do canteiro de obras Data: Maio/2019 Folha: 2/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

05 

Trabalho com ferramentas 
elétricas/ mecânicas (contato 
com perfurocortantes, partes 
móveis ou partes rotativas) 

− Acidentes pessoais (choque, 
cortes, esmagamentos)  

Verificar ferramentas elétricas antes do uso, em relação à tensão/amperagem correta, isolamento, 
integridade da fiação e tomadas. 
Inutilizar cabos e fios elétricos descascados, evitar o uso de emendas provisórias. Isolar as partes 
energizadas para evitar choques elétricos. 
Não utilizar ferramentas defeituosas. Comunicar e aguardar até que sejam devidamente reparadas. 
Não retirar ou danificar os dispositivos de proteção existentes nas ferramentas. 
Nunca repousar as ferramentas sobre locais que facilitem a queda. Providenciar locais apropriados 
para repousar as ferramentas. 

06 Transporte manual de cargas − Acidentes pessoais 

Não erguer carga com pesos excessivos. Não utilizar a coluna vertebral como ponto de 
força/sustentação, nas pernas, braços e abdômen. 
Avaliar o trajeto e eliminar obstáculos. Em caso de obstrução da visão, procurar orientação de 
terceiros. 
Utilizar luvas apropriadas para manuseio de materiais. 

07 Trabalho ao ar livre (descargas 
atmosféricas) − Acidentes pessoais Não realizar /interromper as atividades em casos de má condição atmosférica. 

08 Queda em nível (queda em 
altura) − Acidentes pessoais (quedas) 

Atentar para locais com degraus e áreas com obstáculos. 
Acessar locais com diferença de nível por meio escadas, andaimes, plataformas etc. 
Utilizar dispositivo anti-queda, conforme norma aplicável, caso necessário. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Obras Civis – terraplenagem Data: Maio/2019 Folha: 3/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

09 
Tombamento, queda ou 
deslizamento de equipamentos 
com aprisionamento 

− Danos materiais 
− Acidentes pessoais 

Na medida do possível, operar as máquinas em solo plano e firme. Fazer a distribuição de carga 
com patolamento da máquina. Caso necessário utilizar pranchões de madeira. 
Se o solo for inclinado, trabalhar com o equipamento orientado para baixo, evitando tombamento. 
Antes de posicionar o equipamento em terrenos íngremes ou próximos a barrancos, verificar as 
condições de estabilidade, para evitar quedas ou deslizamentos. 

10 

Soterramento por 
desmoronamento de 
talude/depósitos intermediários 
de serviços de corte e aterro 

− Danos materiais 
− Acidentes pessoais 

Realizar os movimentos de corte e aterro de forma concomitante para que o material proveniente 
dos serviços de corte seja aproveitado nos serviços de aterro, evitando a necessidade de depósitos 
intermediários de material. 
Em caso de eventual talude/depósito intermediário de material na área de implantação do 
empreendimento, esta deverá ser coberta e/ou protegida contra erosão e deslizamento para evitar 
carreamento em caso de chuva ou emissão de poeira em caso de vento. 
Programar as obras de terraplenagem para períodos de menor precipitação pluviométrica. 

11 Enchente/inundação da área 
− Danos materiais 
− Acidentes pessoais 

Todas as superfícies de trabalho com solo exposto deverão ter o escoamento de águas pluviais 
previamente planejado, de forma a garantir que as águas sejam conduzidas de maneira controlada 
sobre as áreas menos vulneráveis das frentes de obra. 
Evitar depósitos intermediários de material de corte em postos preferenciais de escoamento de 
águas pluviais. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Obras Civis – implantação do sistema de drenagem Data: Maio/2019 Folha: 4/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

12 Soterramento/desmoronamento 
de vala − Acidentes pessoais 

Proibir a permanência de pessoas dentro da vala durante a operação de escavação. 
Manter, se possível, uma das extremidades rampadas para facilitar o escape de pessoas ou 
animais. 
Seguir o procedimento executivo estabelecido na obra para esta atividade. 
Efetuar o escoramento necessário, conforme procedimentos. 

13 Desmoronamentode solo 
colocado à beira da vala − Acidentes pessoais 

Todo o solo retirado da vala e colocado em sua borda deve estar, no mínimo, a uma distância igual 
à metade da profundidade da vala. 
A pilha deverá ser coberta e/ou protegida contra erosão e deslizamento para evitar carreamento em 
caso de chuva ou emissão de poeira em caso de vento. 

14 Quedas para dentro da vala 
(Queda em altura/desnível) − Acidentes pessoais 

Sinalizar e isolar a área para evitar queda de pessoas ou animais no interior da vala. 
Construir pontes ou passadiços para a travessia de valas abertas. 

15 
Queda de materiais sobre 
pessoas dentro da vala (Queda 
de carga) 

− Acidentes pessoais 
Não colocar ferramentas, peças e outros materiais na borda da vala. Atentar-se para locais com 
risco de queda de torrões, blocos ou pedras. 
Evitar a proximidade das máquinas e equipamentos com a borda da vala e escavações. 

16 Inundação de Vala − Acidentes pessoais Evitar manter valas abertas por longos períodos, principalmente em épocas de maior probabilidade 
de precipitação pluviométrica. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Obras Civis – atividades diversas no canteiro de obras e/ou frente de obras (pavimentação, 
sinalização etc.) Data: Maio/2019 Folha: 5/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

17 Transporte manual de cargas − Acidentes pessoais 

Não erguer carga com pesos excessivos. Não utilizar a coluna vertebral como ponto de 
força/sustentação, nas pernas, braços e abdômen. 
Avaliar o trajeto e eliminar obstáculos. Em caso de obstrução da visão, procurar orientação de 
terceiros. 
Utilizar luvas apropriadas para manuseio de materiais. 

18 Trabalho ao ar livre (descargas 
atmosféricas) − Acidentes pessoais Não realizar e/ou interromper as atividades em casos de má condição atmosférica. 

19 Trabalho com componentes 
aquecidos e/ou pressurizados 

− Acidentes pessoais 
(queimaduras ou lesões) 

Ar comprimido pode provocar lesões. Nunca utilizar o jato de ar comprimido para limpeza corporal 
ou de roupas. 
Não remover ou desmontar qualquer peça ou componente hidráulico até que toda a pressão tenha 
sido aliviada. 
Nunca utilizar as mãos ou partes do corpo para verificar eventuais vazamentos de óleo. Sempre 
utilizar uma tábua ou papelão para verificar vazamentos desses circuitos sob pressão. 
Nunca realizar ajustes nas braçadeiras das tubulações do sistema de arrefecimento ou hidráulico 
antes de despressurizar o sistema, mesmo que seja com o objetivo de apenas apertar parafusos. 
Aliviar a pressão dos sistemas de ar, lubrificação, combustível ou arrefecimento antes de 
desconectar ou remover quaisquer tubos, conexões ou componentes. 

20 Trabalho com líquido ou gás 
inflamável − Incêndio e/ou explosão 

Eliminar fontes de ignição em áreas com armazenamento ou manuseio de inflamáveis. 
Prover extintores de incêndio no local de realização da atividade. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Obras Civis – atividades diversas no canteiro de obras e/ou frente de obras (pavimentação, 
sinalização etc.) Data: Maio/2019 Folha: 6/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

21 

Contato indevido/acidental com 
máquinas em movimento e/ou 
equipamento em funcionamento 
e/ou ferramentas 

− Acidentes pessoais 

Antes de ligar a máquina, certificar-se de que não há ninguém trabalhando sob ou perto da mesma 
preservando o afastamento do raio de segurança da máquina com sinalização. 
Manter todas as proteções e anteparos no lugar enquanto estiver operando as máquinas. Manter-se 
afastado das partes móveis. Não usar roupas soltas ou adornos que possam prender-se nas partes 
móveis. 
Não alterar os controles de segurança da máquina. Não usar máquinas defeituosas. 

22 
Acidentes de trânsito (colisão / 
atropelamento e/ou lesões a 
terceiros) 

− Acidentes pessoais 

Estacionar a máquina sempre em local nivelado. Se necessário estacionar em rampa, providenciar 
calços adequados e instalá-los sob os pneus. 
Certificar-se que o local de estacionamento da máquina e de trabalho esteja isolado e sinalizado, 
para evitar acidentes com veículos, pedestres ou demais trabalhadores. 
Antes de dar partida ou colocar a máquina em movimento, verificar se não há pessoas sob, no 
entorno ou em cima da mesma e certificar-se que a área está livre. 
Respeitar as regras de trânsito e os limites de velocidade estabelecidos. Usar cinto de segurança. 
Praticar direção defensiva. 
Nunca dirigir sobre efeito de bebidas alcoólicas ou estimulantes. Em caso de cansaço extremo, 
repousar antes de prosseguir viagem. 
Não permitir o transporte conjunto de materiais e pessoas nas carrocerias de veículos. Proibir o 
transporte de pessoas nas carrocerias de veículos. Proibir o transporte de pessoas sobre máquinas 
e equipamentos. 
Não dar carona a terceiros. 
Adotar checklist para a verificação dos veículos antes do início das atividades. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Obras Civis – atividades diversas no canteiro de obras e/ou frente de obras (pavimentação, 
sinalização etc.) Data: Maio/2019 Folha: 7/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

23 

Trabalho com ferramentas 
elétricas/ mecânicas (contato 
com perfurocortantes, partes 
móveis ou partes rotativas) 

− Acidentes pessoais (choque, 
cortes, esmagamentos)  

Sempre calçar apropriadamente as máquinas e veículos estacionados ou erguidos, principalmente 
para trabalho sob os mesmos ou troca de pneus. 
Para veículos e máquinas pesados, não utilizar-se de macaco hidráulico ou apoio dos cilindros 
hidráulicos para sustentação, mas sim de calços rígidos e distribuídos uniformemente. 
Verificar ferramentas elétricas antes do uso, em relação à tensão/amperagem correta, isolamento, 
integridade da fiação e tomadas. 
Inutilizar cabos e fios elétricos descascados, evitar o uso de emendas provisórias. Isolar as partes 
energizadas para evitar os choques elétricos. 
Desligar as ferramentas defeituosas. Comunicar e aguardar até que sejam devidamente reparadas. 
Não retirar ou danificar os dispositivos de proteção existentes nas ferramentas. 
Nunca repousar as ferramentas sobre locais que facilitem a queda. Providenciar caixas ou locais 
apropriados para repousar as ferramentas. 

24 

Vazamento de combustíveis 
e/ou óleos lubrificantes de 
máquinas, veículos, caminhão-
comboio estacionados e/ou em 
operação no canteiro de obras 

− Contaminações/danos 
ambientais 

− Acidentes ocupacionais 
− Incêndios e/ou explosões 

Toda substância química presente em fase líquida (combustíveis oleosos ou não, lubrificantes, 
graxas, químicos diversos utilizados durante as obras) deverá ser disposta em área de contenção 
impermeabilizada. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Obras Civis – atividades diversas no canteiro de obras e/ou frente de obras (pavimentação, 
sinalização etc.) Data: Maio/2019 Folha: 8/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

25 Vazamento de gases 
inflamáveis (acetileno, GLP) − Incêndio ou explosão 

Na realização de corte e solda, usar corretamente os equipamentos nas pressões recomendadas. 
Não utilizar graxa ou óleo no cilindro, nas válvulas e nas mangueiras do oxigênio (solda). Os 
maçaricos devem possuir dispositivos corta-chama. 
Utilizar os EPIs indicados para a função de soldador e exigir certificado do curso de solda com 
oxiacetileno. 
Os cilindros de gases (acetileno, oxigênio, nitrogênio, GLP) deverão permanecer em área destinada 
para os mesmos, isolados de áreas com projeção de fragmentos, queda de materiais, insolação 
forte e radiação térmica incidente. 

26 Vazamento de gases não 
inflamáveis (argônio) − Acidentes pessoais (asfixia) 

Utilizar EPIs adequados para a realização da atividade. 
Verificar a integridade dos equipamentos. 

27 

Exposição ao calor, fumos 
metálicos, radiações não 
ionizantes durante atividade de 
soldagem 

− Acidentes pessoais 
(queimaduras) 

− Intoxicação 

Afastar as pessoas não envolvidas diretamente com os trabalhos. Impedir que pessoas mirem 
diretamente para a região de soldagem, sem a devida proteção visual (óculos com lentes 
protetivas). 
Utilizar somente equipamento em boas condições; armazenar e manusear adequadamente os 
eletrodos. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Obras Civis – atividades diversas no canteiro de obras e/ou frente de obras (pavimentação, 
sinalização etc.) Data: Maio/2019 Folha: 9/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

28 

Contato com superfícies 
aquecidas e exposição a 
vapores de produto químico na 
atividade de pavimentação 

− Acidentes pessoais 
(queimaduras) 

− Intoxicação 

Utilizar EPIs adequados para a realização da atividade. 
Afastar as pessoas não envolvidas diretamente com os trabalhos. 

29 

Exposição a vapores de 
produtos químicos na 
implantação da sinalização 
viária horizontal 

− Acidentes pessoais (mal-
estar) 

Utilizar EPIs adequados para a realização da atividade. 
Afastar as pessoas não envolvidas diretamente com os trabalhos. 

30 Queda em nível (queda em 
altura) − Acidentes pessoais (quedas) 

Atentar para locais com degraus e áreas com obstáculos. 
Acessar locais com diferença de nível por meio escadas, andaimes, plataformas etc. 
Utilizar dispositivo anti-queda, conforme norma aplicável, caso necessário. 

31 Queda de carga durante 
movimentação 

− Acidentes pessoais 
− Acidentes de trânsito 
− Danos materiais 

Isolar a área e manter sinalização de apoio ao operador. 
Não permitir que cargas fiquem suspensas por longo período e que os operadores permaneçam ou 
transitem sob cargas suspensas. 
Certificar-se que a carga a ser levantada é compatível com o equipamento empregado. 
Certificar-se de que cabos e outros dispositivos de içamento e fixação são adequados e estão 
íntegros e isentos de danos. 
Antes de iniciar o içamento, verificar se a carga está corretamente fixada. Certificar-se de que os 
pontos de sustentação estão posicionados adequadamente, para garantir o equilíbrio e estabilidade 
da carga. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Obras Civis – atividades diversas no canteiro de obras e/ou frente de obras (pavimentação, 
sinalização etc.) Data: Maio/2019 Folha: 10/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

32 Disposição incorreta/indevida de 
resíduos 

− Contaminações/danos 
ambientais 

− Acidentes ocupacionais 
− Incêndios e/ou explosões 

O canteiro de obras deverá possuir uma área apropriada para disposição temporária de resíduos, 
com restrição de acesso e piso impermeabilizado. 
Nas frentes de obras também deverá ter local apropriado para a disposição temporária de resíduos. 
Prever o gerenciamento de resíduos sólidos gerados durante a etapa de obras. 
Capacitar os colaboradores com fundamentos sobre coleta seletiva e riscos de 
contaminação/disposição inadequada de resíduos. 

33 

Vazamento de efluente sanitário 
devido problemas de 
transferência para a estação de 
tratamento de efluentes / falha 
na munutenção e limpeza de 
banheiros químicos das frentes 
de obras. 

− Contaminações/danos 
ambientais 

O efluente sanitário do canteiro de obras deverá ser encaminhado à estação de tratamento de 
efluentes previsto para ser implantado no canteiro de obras. 
Garantir a manutenção do sistema de tratamento de efluentes. 

34 
Princípio de incêndio nas 
instalações do canteiro de obras 
e nas frentes de obras 

− Acidentes pessoais 
− Danos materiais 
− Contaminações/danos 

ambientais 

As instalações do canteiro de deverão atender aos requisitos da NR-18. 
Armazenar/manusear produtos inflamáveis longe de fontes de ignição. 
Capacitar os colaboradores para a realização das atividades adequadamente. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Montagem das estruturas - implantação dos módulos fotovoltaicos e das instalações da 
subestação Data: Maio/2019 Folha: 11/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

35 Queda de carga durante 
movimentação 

− Acidentes pessoais 
− Acidentes de trânsito 
− Danos materiais 

Isolar a área e manter sinalização de apoio ao operador. 
Não permitir que cargas fiquem suspensas por longo período e que os operadores permaneçam ou 
transitem sob cargas suspensas. 
Certificar-se que a carga a ser levantada é compatível com o equipamento empregado. 
Certificar-se de que cabos e outros dispositivos de içamento e fixação são adequados e estão 
íntegros e isentos de danos. 
Antes de iniciar o içamento, verificar se a carga está corretamente fixada. Certificar-se de que os 
pontos de sustentação estão posicionados adequadamente, para garantir o equilíbrio e estabilidade 
da carga. 

36 Transporte manual de cargas − Acidentes pessoais 

Não erguer carga com pesos excessivos. Não utilizar a coluna vertebral como ponto de 
força/sustentação, nas pernas, braços e abdômen. 
Avaliar o trajeto e eliminar obstáculos. Em caso de obstrução da visão, procurar orientação de 
terceiros. 
Utilizar luvas apropriadas para manuseio de materiais. 

37 Trabalho ao ar livre (descargas 
atmosféricas) − Acidentes pessoais Não realizar e/ou interromper as atividades em casos de má condição atmosférica. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Montagem das estruturas - implantação dos módulos fotovoltaicos e das instalações da 
subestação Data: Maio/2019 Folha: 12/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

38 Trabalho em altura − Acidentes pessoais (quedas) 

Atentar para locais com degraus e áreas com obstáculos. 
Acessar locais com diferença de nível por meio escadas, andaimes, plataformas etc. 
Utilizar dispositivo anti-queda, conforme norma aplicável, caso necessário. 
Emitir Permissão de Trabalho para realização de atividades em altura. 

39 
Contato indevido/acidental com 
máquinas em movimento e/ou 
equipamento em funcionamento 

− Acidentes pessoais 

Antes de ligar a máquina, certificar-se de que não há ninguém trabalhando sob ou perto da mesma 
preservando o afastamento do raio de segurança da máquina com sinalização. 
Manter todas as proteções e anteparos no lugar enquanto estiver operando as máquinas. Manter-se 
afastado das partes móveis. Não usar roupas soltas ou adornos que possam prender-se nas partes 
móveis. 
Não alterar os controles de segurança da máquina. Não usar máquinas defeituosas. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Montagem das estruturas - implantação dos módulos fotovoltaicos e das instalações da 
subestação Data: Maio/2019 Folha: 13/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

40 

Trabalho com ferramentas 
elétricas/ mecânicas (contato 
com perfurocortantes, partes 
móveis ou partes rotativas) 

− Acidentes pessoais (choque, 
cortes, esmagamentos)  

Verificar ferramentas elétricas antes do uso, em relação à tensão/amperagem correta, isolamento, 
integridade da fiação e tomadas. 
Inutilizar cabos e fios elétricos descascados, evitar o uso de emendas provisórias. Isolar as partes 
energizadas para evitar os choques elétricos. 
Desligar as ferramentas defeituosas. Comunicar e aguardar até que sejam devidamente reparadas. 
Não retirar ou danificar os dispositivos de proteção existentes nas ferramentas. 
Nunca repousar as ferramentas sobre locais que facilitem a queda. Providenciar caixas ou locais 
apropriados para repousar as ferramentas. 
Atentar para o posicionamento do corpo ou membros ao manusear peças e componentes pesados, 
de modo a evitar esmagamentos ou ser atingido por golpes ou quedas. 
Nunca tentar realizar ajustes quando a máquina estiver em movimento ou quando o motor estiver 
funcionando, a menos que instruído do contrário. 
Manter-se afastado de todas as peças rotativas e em movimento. 

41 
Deslocamento brusco de 
estruturas/ módulos 
fotovoltaicos 

− Acidentes pessoais (lesões, 
esmagamentos) 

Assegurar que a fundação da estrutura foi realizada adequadamente. 
Garantir a correta fixação dos módulos fotovoltaicos. 

42 

Exposição ao calor, fumos 
metálicos, radiações não 
ionizantes durante atividade de 
soldagem 

− Acidentes pessoais 
(queimaduras) 

− Intoxicação 

Afastar as pessoas não envolvidas diretamente com os trabalhos. Impedir que pessoas mirem 
diretamente para a região de soldagem, sem a devida proteção visual (óculos com lentes 
protetivas). 
Utilizar somente equipamento em boas condições; armazenar e manusear adequadamente os 
eletrodos. 
Utilizar EPIs adequados para a realização da atividade. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção CivilLtda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade:Comissionamento Data: Maio/2019 Folha: 14/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

43 Trabalho em altura − Acidentes pessoais (quedas) 

Atentar para locais com degraus e áreas com obstáculos. 
Acessar locais com diferença de nível por meio escadas, andaimes, plataformas etc. 
Utilizar dispositivo anti-queda, conforme norma aplicável, caso necessário. 
Emitir Permissão de Trabalho para realização de atividades em altura. 

44 Trabalho próximo à rede de alta 
tensão (descarga elétrica) − Acidentes pessoais 

Informar a concessionária sobre os trabalhos próximos a redes de alta tensão. Seguir as 
recomendações da concessionária (de preferência solicitar o isolamento ou desligamento da rede 
elétrica). 
Manter distância dos cabos elétricos. Evitar o contato ou proximidade com os equipamentos ou 
cargas em suspensão. 

45 Trabalho ao ar livre (descargas 
atmosféricas) − Acidentes pessoais Não realizar e/ou interromper as atividades em casos de má condição atmosférica. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Empreendedor: Steelcons Empreiteira e Construção Civil Ltda. 

Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Alex - UFV Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X 

Fase: Implantação do Empreendimento 

Atividade: Comissionamento Data: Maio/2019 Folha: 15/15 

Nº RISCO CONSEQUÊNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

46 Trabalho com componentes 
aquecidos e/ou pressurizados 

− Acidentes pessoais 
(queimaduras) Utilizar EPIs adequados para a realização das atividades. 

47 

Trabalho com ferramentas 
elétricas/mecânicas (contato 
com perfurocortantes, partes 
móveis ou partes rotativas) 

− Acidentes pessoais (cortes, 
esmagamento e 
prensamentos)  

Verificar ferramentas elétricas antes do uso, em relação à tensão/amperagem correta, isolamento, 
integridade da fiação e tomadas. 
Inutilizar cabos e fios elétricos descascados, evitar o uso de emendas provisórias. Isolar as partes 
energizadas para evitar os choques elétricos. 
Desligar as ferramentas defeituosas. Comunicar e aguardar até que sejam devidamente reparadas. 
Não retirar ou danificar os dispositivos de proteção existentes nas ferramentas. 
Nunca repousar as ferramentas sobre locais que facilitem a queda. Providenciar caixas ou locais 
apropriados para repousar as ferramentas. 
Atentar para o posicionamento do corpo ou membros ao manusear peças e componentes pesados, 
de modo a evitar esmagamentos ou ser atingido por golpes ou quedas. 
Nunca tentar realizar ajustes quando a máquina estiver em movimento ou quando o motor estiver 
funcionando, a menos que instruído do contrário. 
Manter-se afastado de todas as peças rotativas e em movimento. 
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A Tabela 7.1 apresentada a seguir relaciona os riscos identificados preliminarmente 

para a fase de implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, conforme a 

atividade prevista, e identifica os respectivos cenários de emergência de forma a 

padronizar a forma de atendimento da ocorrência identificada, conforme detalha o 

Plano de Ação de Emergência elaborado e apresentado na sequência deste PGR. 

 
Tabela 7.1 - Cenários de Emergência a partir dos Riscos Identificados para a Fase de 

Implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

Nº RISCO CENÁRIO DE EMERGÊNCIA 

Atividade: Obras Civis – abertura de acessos 

01 

Contato indevido/acidental com máquinas em 
movimento e/ou equipamento em funcionamento 
e/ou ferramentas utilizadas para supressão de 
vegetação 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis e/ou 
Partes Rotativas 

02 Tombamento, queda ou deslizamento de 
equipamentos com aprisionamento 

Tombamento de Máquinas e/ou 
Equipamentos com Aprisionamento 
Em, Sob ou Entre 

03 Ataque de animais peçonhentos, não peçonhentos e 
insetos 

Ataque de Animais Peçonhentos, não 
Peçonhentos e Insetos 

04 Atropelamento e/ou lesões a terceiros Colisão Veicular/Atropelamento 

Atividade: Obras Civis – implantação do canteiro de obras 

05 
Trabalho com ferramentas elétricas/ mecânicas 
(contato com perfurocortantes, partes móveis ou 
partes rotativas) 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis e/ou 
Partes Rotativas 

06 Transporte manual de cargas 

Queda de Carga com Prensagem ou 
Esmagamento Durante a 
Movimentação 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

07 Trabalho ao ar livre (descargas atmosféricas) 
Resgate de Pessoas em Área 
Mal súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

08 Queda em nível (queda em altura) Queda de Pessoas em Nível (Queda 
em Altura) 

Atividade: Obras Civis – terraplenagem 

09 Tombamento, queda ou deslizamento de 
equipamentos com aprisionamento 

Tombamento de Máquinas e/ou 
Equipamentos com Aprisionamento 
Em, Sob ou Entre 

10 
Soterramento por desmoronamento de 
talude/depósitos intermediários de serviços de corte 
e aterro 

Desmoronamento ou Soterramento 

11 Enchente/inundação da área Enchente/Inundação 
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Tabela 7.1 - Cenários de Emergência a partir dos Riscos Identificados para a Fase de 
Implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

Nº RISCO CENÁRIO DE EMERGÊNCIA 

Atividade: Obras Civis – implantação do sistema de drenagem 

12 Soterramento / desmoronamento de vala Desmoronamento ou Soterramento 

13 Desmoronamentode solo colocado à beira da vala Desmoronamento ou Soterramento 

14 Quedas para dentro da vala (Queda em altura / 
desnível) 

Queda de Pessoas em Nível (Queda 
em Altura) 

15 Queda de materiais sobre pessoas dentro da vala 
(Queda de carga) 

Desmoronamento ou Soterramento 
Queda de Carga com Prensagem ou 
Esmagamento Durante a 
Movimentação 

16 Inundação de Vala Inundação de Vala 

Atividade: Obras Civis – atividades diversas no canteiro de obras e/ou frente de obras 
(pavimentação, sinalização etc.) 

17 Transporte manual de cargas 

Queda de Carga com Prensagem ou 
Esmagamento Durante a 
Movimentação 
Resgate de Pessoas em Área 

18 Trabalho ao ar livre (descargas atmosféricas) 
Resgate de Pessoas em Área 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

19 Trabalho com componentes aquecidos e/ou 
pressurizados 

Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 

20 Trabalho com líquido ou gás inflamável 
Combate a Incêndio 
Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 

21 
Contato indevido/acidental com máquinas em 
movimento e/ou equipamento em funcionamento 
e/ou ferramentas 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis e/ou 
Partes Rotativas 

22 Acidentes de trânsito (colisão / atropelamento e/ou 
lesões a terceiros) Colisão Veicular/Atropelamento 

23 
Trabalho com ferramentas elétricas/mecânicas 
(contato com perfurocortantes, partes móveis ou 
partes rotativas) 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis e/ou 
Partes Rotativas 

24 

Vazamento de combustíveis e/ou óleos lubrificantes 
de máquinas, veículos, caminhão-comboio 
estacionados e/ou em operação no canteiro de 
obras 

Vazamento de Combustíveis e/ou 
Óleo Lubrificante (Equipamentos, 
Máquinas, Veículos e/ou Caminhões), 
sem Lançamento no Corpo d’água 
Combate a Incêndio 
Contaminação do Solo 

25 Vazamento de gases inflamáveis (acetileno, GLP) 

Vazamento de Gases Inflamáveis 
(GLP, Acetileno, Hidrogênio) 
Resgate de Pessoas em Área 
Combate a Incêndio 
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Tabela 7.1 - Cenários de Emergência a partir dos Riscos Identificados para a Fase de 
Implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

Nº RISCO CENÁRIO DE EMERGÊNCIA 

Atividade: Obras Civis – atividades diversas no canteiro de obras e/ou frente de obras 
(pavimentação, sinalização etc.) 

26 Vazamento de gases não inflamáveis (argônio) 

Vazamento de Gases Não 
Inflamáveis (Oxigênio, Nitrogênio e 
Argônio) 
Resgate de Pessoas em Área 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

27 Exposição ao calor, fumos metálicos radiações não 
ionizantes durante atividade de soldagem 

Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 
Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 
Resgate de Pessoas em Área 

28 
Contato com superfícies aquecidas e exposição a 
vapores de produto químico na atividade de 
pavimentação 

Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

29 Exposição a vapores de produtos químicos na 
implantação da sinalização viária horizontal 

Resgate de Pessoas em Área 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

30 Queda em nível (queda em altura) Queda de Pessoas em Nível (Queda 
em Altura) 

31 Queda de carga durante movimentação 
Queda de Carga com Prensagem ou 
Esmagamento Durante a 
Movimentação 

32 Disposição incorreta / indevida de resíduos Contaminação do Solo 

33 
Vazamento de efluente sanitário devido a 
rompimento de tubulação de transferência para a 
estação de tratamento de efluentes 

Vazamento/Derramamento de 
Efluente Sanitário 

34 Princípio de incêndio nas instalações do canteiro de 
obras e nas frentes de obras Combate a Incêndio 

Atividade: Montagem das estruturas - implantação dos módulos fotovoltaicos e das 
instalações da subestação 

35 Queda de carga durante movimentação 
Queda de Carga com Prensagem ou 
Esmagamento Durante a 
Movimentação 

36 Transporte manual de cargas 

Queda de Carga com Prensagem ou 
Esmagamento Durante a 
Movimentação 
Resgate de Pessoas em Área 

37 Trabalho ao ar livre (descargas atmosféricas) 
Resgate de Pessoas em Área 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 
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Tabela 7.1 - Cenários de Emergência a partir dos Riscos Identificados para a Fase de 
Implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

Nº RISCO CENÁRIO DE EMERGÊNCIA 

Atividade: Montagem das estruturas - implantação dos módulos fotovoltaicos e das 
instalações da subestação 

38 Trabalho em altura Queda de Pessoas em Nível (Queda 
em Altura) 

39 Contato indevido/acidental com máquinas em 
movimento e/ou equipamento em funcionamento 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis e/ou 
Partes Rotativas 

40 Trabalho com ferramentas elétricas/mecânicas 
(contato com perfurocortantes, partes móveis ou 
partes rotativas) 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis e/ou 
Partes Rotativas 

41 Deslocamento brusco de estruturas/módulos 
fotovoltaicos 

Queda de Carga com Prensagem ou 
Esmagamento Durante a 
Movimentação 

42 Exposição ao calor, fumos metálicos, radiações não 
ionizantes 

Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 
Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 
Resgate de Pessoas em Área 

Atividade: Comissionamento 

43 Trabalho em altura Queda de Pessoas em Nível (Queda 
em Altura) 

44 Trabalho próximo à rede de alta tensão (descarga 
elétrica) 

Resgate de Pessoas em Área 
Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 

45 Trabalho ao ar livre (descargas atmosféricas) 
Resgate de Pessoas em Área 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

46 Trabalho com componentes aquecidos e/ou 
pressurizados 

Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 

47 
Trabalho com ferramentas elétricas/mecânicas 
(contato com perfurocortantes, partes móveis ou 
partes rotativas) 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis e/ou 
Partes Rotativas 

 

7.2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
 

Os procedimentos operacionais, na medida em que a obra evoluir e os projetos 

executivos forem elaborados, devem ser revisados periodicamente, de modo que 

representem as práticas operacionais atualizadas, incluindo as mudanças de 

processo, tecnologia e instalações necessárias. 
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7.3 MANUTENÇÃO E GARANTIA DA INTEGRIDADE DE SISTEMAS CRÍTICOS 
 

Consideram-se sistemas críticos todos os sistemas e componentes que possam 

contribuir ou causar condições ambientais ou operacionais inaceitáveis são 

considerados como críticos. 

 

Devem ser estabelecidos procedimentos de manutenção com o objetivo de garantir 

o correto funcionamento dos equipamentos destinados às operações. Através do 

planejamento e execução de planos de manutenção preventiva pode-se evitar que 

eventuais falhas possam comprometer a continuidade operacional, a segurança das 

instalações, das pessoas e do meio ambiente. 

 

Os Planos de Manutenção devem ser estabelecidos com base na avaliação de risco, 

nas informações do fabricante, criticidade da instalação, normas internas e 

legislação. Deve conter nos Planos de Manutenção a frequência de inspeções e 

testes, os responsáveis pela manutenção. 

 

Cabe ao empreendedor manter registros das inspeções, serviços realizados e das 

manutenções corretivas realizadas. 

 

Novos equipamentos ou processos incorporados às atividades do empreendimento 

devem ser inseridos nos Planos de Manutenção. 

 

7.4 CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES 
 

O objetivo da capacitação dos recursos humanos é garantir a manutenção das 

condições operacionais seguras durante toda a etapa de obras de implantação do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex, sendo considerados: 

 

 Conhecimento dos possíveis riscos associados às operações e substâncias 

envolvidas; 

 

 Avaliação dos riscos das atividades; 
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 Conhecimento dos desvios que possam ser gerados durante as atividades; 

 

 Correta realização das manobras operacionais; 

 

 Desenvolvimento de ações emergenciais de controle das atividades e de 

combate emergencial na obra. 

 

Assim, todos os colaboradores que realizarem atividades durante a etapa de obras 

do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, e demais colaboradores que possam vir a ter 

contato com as instalações que estarão presentes nesta etapa, deverão ser 

submetidos a treinamentos e avaliações periódicas, no intuito de treinar, reciclar e 

garantir a capacitação dos mesmos. 

 

Para isto, as empreiteiras deverão adotar um plano de capacitação de recursos 

humanos, com o objetivo de treinar todas as pessoas envolvidas nos aspectos 

ambientais e ocupacionais significativos e nos perigos previstos das atividades a 

serem desenvolvidas, de acordo com as diferentes funções e atribuições, de forma a 

garantir que cada funcionário adquira um grau de conscientização que lhe permita 

exercer suas funções de forma segura e ambientalmente correta. 

 

Esta capacitação deverá considerar os seguintes aspectos: 

 

 Procedimentos Operacionais; 

 

 Legislação Ambiental / Ocupacional aplicável. 

 

Para esta capacitação deverão ser utilizadas diferentes formas de transmissão de 

conhecimento e interação dos colaboradores, como por exemplo: 

 

 Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde; 

 

 Campanhas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde; 
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 Treinamento de Integração, com ênfase em Educação Ambiental e 

Ocupacional, aplicado à todos os colaboradores presentes nos canteiros de 

obras; 

 

 Treinamentos específicos para cada função/atividade, referentes aos riscos 

relacionados com as mesmas. 

 

7.5 INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 
 

A Investigação de Ocorrências tem por objetivo estabelecer os requisitos para a 

identificação de todos os elementos contribuintes para a ocorrência de desvios que 

possam ter resultado no incidente, a fim de se buscar mecanismos e ações com 

vistas à prevenção de ocorrências futuras. 

 

Incidentes que resultem ou possam resultar em danos aos colaboradores e à 

população presente no entorno das obras, danos às instalações ou impactos ao 

meio ambiente deverão, obrigatoriamente, ser investigados. 

 

Para isto cada empreiteira deverá implantar sua respectiva política de investigação 

de acidentes, sendo necessárias ações mínimas de investigação da causa raiz, 

medidas/ações mitigadoras/corretivas, acompanhamento de ações, divulgação das 

causas e capacitação dos colaboradores envolvidos e/ou demais colaboradores que 

possam vir a estar envolvidos com as mesmas atividades que resultaram no 

incidente. 

 

Os relatórios de investigação de incidentes deverão ser numerados 

sequencialmente, com data e hora do incidente e nome e assinatura do responsável 

pela investigação, devendo permanecer acessível a qualquer instante pela 

fiscalização. 

 

O processo de investigação deverá ser iniciado com a comunicação do incidente ao 

encarregado/responsável imediato do colaborador envolvido, devendo este ser 

orientado a comunicar ao responsável de Segurança do Trabalho da empresa 

construtora e/ou do empreendedor para início dos trabalhos. 
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O encarregado/responsável imediato do colaborador envolvido no evento deve 

encaminhar o mesmo ao atendimento apropriado, quando necessário, e deverá 

tomar as devidas ações imediatas para normalizar/paralisar a situação em 

andamento. 

 

7.6 REGISTROS 
 

Todos os registros obtidos nas atividades de Gerenciamento dos Riscos das obras 

de implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex deverão ser controlados. 

 

As Identificações de Riscos realizadas para as atividades deverão ser registradas 

em uma planilha específica para esta finalidade, com ampla divulgação para o 

contingente de trabalho da contratante e das empresas contratadas (empreiteiras), 

devendo a planilha permanecer disponível para consulta no local de execução da 

atividade específica, durante o seu período de execução, sendo revalidada sempre 

que alteradas as condições de atividade previstas, seja pelas ações operacionais ou 

pelo ambiente de trabalho (aspectos vulneráveis do entorno e condições locais). 

 

A atividade de monitoramento das medidas estabelecidas durante a identificação de 

riscos e implementadas para controle e/ou redução dos riscos deverá ser registrada 

por meio da aplicação de checklists (listas de verificação), relatórios fotográficos, 

relatórios de inspeção periódica, relatórios de auditoria interna, relatórios de 

ocorrência, dentre outros, devendo estes permanecer disponibilizados para consulta 

junto ao responsável de Segurança do Trabalho da contratada. 

 

Quaisquer desvios identificados pela fiscalização das obras (Contratante) deverão 

ser comunicados às empresas contratadas (empreiteiras) através de relatório de 

ocorrência, correio eletrônico e atas de reunião, entre outros, a serem encaminhados 

ao gerente da obra e/ou responsável de Segurança do Trabalho da contratada. Caso 

necessário, um comunicado via carta formal poderá ser empregado. 
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7.7 PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) 
 

O Plano de Ação de Emergência é um documento voltado ao estabelecimento das 

ações necessárias para o desencadeamento de ações emergenciais em caso de 

ocorrências durante as obras de implantação. 

 

Esclarece-se que o Plano de Ação de Emergência previsto para a fase de 

implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex tem validade somente para esta 

etapa, sendo sua abrangência restrita à sua entrada em operação, etapa esta para a 

qual deverá ser elaborado um Plano de Ação de Emergência específico 

contemplando os cenários acidentais oriundos de desvios operacionais e acidentes 

envolvendo as operações destas instalações. 

 

O Plano de Ação de Emergências para a etapa de implantação do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex está apresentado no Anexo C deste PGR. 

 

8 REVISÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

Este Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) deve ser revisto sempre que 

ocorrer as seguintes situações: 

 

 Alteração de processo, instalações e layout na etapa de implantação; 

 

 Aquisição de produtos e materiais não previstos nos estudos preliminares do 

empreendimento, tais como nos procedimentos apresentados pelas empresas 

contratadas por ocasião da elaboração deste documento; 

 

 Investigação de não-conformidades, desvios/incidentes críticos e/ou 

frequente, acidentes que resultem em danos materiais e/ou pessoais; 

 

 Contratação de uma nova empresa, cuja metodologia de trabalho não tenha 

feito parte dos estudos para a elaboração do PGR; 
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 Identificação de qualquer oportunidade de correção ou melhoria a partir da 

análise rotineira de dados do monitoramento e medição de desempenho do 

empreendimento e suas contratadas. 
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ANEXO A: LAYOUT GERAL DO EMPREENDIMENTO 
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ANEXO B: PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO 
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ANEXO C: PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Plano de Ação à Emergência (PAE) é parte integrante do Programa de 

Gerenciamento de Risco (PGR) e tem como objetivo reduzir os danos 

causados por acidentes. 

 

Este Plano de Ação de Emergências tem abrangência para a etapa de 

implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex da Steelcons Empreiteira 

Construção Civil Ltda. O PAE a ser implantado para a etapa de operação do 

referido empreendimento deve ser elaborado e implantado posteriormente, 

durante a fase de licença de operação do empreendimento. 

 

Este PAE foi elaborado de modo a abranger as situações acidentais originadas 

durante a etapa de implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, as quais 

possam colocar em risco os colaboradores, os equipamentos, o meio ambiente 

e/ou a população que possa estar presente nas proximidades. 

 

ATENÇÃO: Este Plano de Ação de Emergências deve ser utilizado para 

capacitação dos colaboradores envolvidos na etapa de implantação do 

empreendimento/sistemas em questão quanto ao desencadeamento das ações 

emergenciais, devendo estas ações serem treinadas e simuladas 

constantemente pelos mesmos. 
 

2 JUSTIFICATIVA 
 

A existência de um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), orientando 

a aplicação de medidas de prevenção/mitigação que levam à redução das 

frequências de ocorrência e das consequências de acidentes decorrentes das 

atividades da etapa de implantação de um empreendimento, não garante, 

contudo, que não se venha a se concretizar uma das hipóteses acidentais 

consideradas representativas dos riscos identificados.  
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Assim, o Plano de Ação de Emergência (PAE) justifica-se com o intuito de 

responder à ocorrência de emergência devido à ocorrência de uma das 

hipóteses acidentais identificadas. 

 

3 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 
 

O presente documento define responsabilidades, diretrizes e informações que 

visam à adoção de procedimentos técnicos e administrativos, estruturados de 

forma a propiciar respostas rápidas e eficientes em eventuais situações 

emergenciais na fase de construção e montagem do empreendimento 

envolvido. Ressalta-se que, na fase de obras, as situações emergenciais 

poderão estar associadas às atividades de construção propriamente dita, tais 

como a instalação de áreas de apoio, adequação de acessos, terraplenagem, 

aterros e movimentação de terra, escavação, etc., bem como ao transporte de 

produtos perigosos, desde seu ponto de expedição até o local das obras e, no 

caso de seus resíduos, do local das obras ao site de tratamento ou disposição 

final. 

 

Desta forma, este Plano de Ação de Emergência (PAE) estabelece, passo a 

passo, o conjunto de ações que devem ser desencadeadas no momento em 

que ocorrer uma situação emergencial nas obras de implantação do Complexo 

Solar Fotovoltaico Alex, ou que seja ocasionadapor estas, colocando em risco 

os colaboradores, os equipamentos, o meio ambiente ou a população que 

possa estar presente nas proximidades das áreas de implantação do 

Complexo. 

 

Os procedimentos emergenciais aqui apresentados estão fundamentados nos 

cenários identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos elaborado 

para a etapa de implantação destas instalações. 
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Além da definição dos procedimentos emergenciais o presente plano possui 

uma estrutura específica de forma a: 

 

 Definir as responsabilidades dos envolvidos na resposta a situações 

emergenciais, por meio de uma estrutura organizacional específica para 

o atendimento a acidentes; 

 

 Promover a integração das ações de resposta às emergências com 

outras instituições, possibilitando assim o desencadeamento de 

atividades integradas e coordenadas, de modo que os resultados 

esperados possam ser alcançados; 

 

 Relacionar a estrutura existente para combate emergencial nas 

instalações. 

 

As principais metas do PAE são a mitigação das consequências de eventuais 

emergências, a prevenção de situações que possam gerar passivos 

ambientais, o controle da poluição causada pelo lançamento de produtos 

perigosos no ambiente, a preservação da vida humana e a manutenção da 

integridade física das instalações. 

 

A articulação entre os objetivos do PAE e suas respectivas metas pode ser 

observada na Tabela a seguir. 

 

Tabela 1 – Relação entre objetivos, metas e indicadores do PAE 

Objetivos Metas Indicadores 

Treinar e capacitar os 
recursos humanos 

Transmitir aos trabalhadores 
noções sobre os 

procedimentos de 
atendimento de emergências 

previstos no PAE 

Quantitativo dos 
trabalhadores treinados 

Disponibilizar recursos 
internos para 
atendimento a 
emergências 

Dispor de equipamentos para 
atendimento a emergências 

nas frentes de trabalho 

Inventário dos recursos 
materiais disponibilizados 

para atendimento a 
emergências 
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Tabela 1 – Relação entre objetivos, metas e indicadores do PAE 

Objetivos Metas Indicadores 

Realizar simulados de 
atendimento à 
emergência 

Garantir a eficiência no 
atendimento à emergência 

para minimizar perdas 
humanas, materiais e 

ambientais 

Número de desvios 
observados durante cada 

simulado 

 

4 DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA 
 

Neste capítulo são apresentadas as definições e terminologias adotadas ao 

longo deste documento. 

 

 Abandono de Área – Ato de retirar, de forma ordenada, todas as 

pessoas de uma área afetada por uma emergência; 

 

 Acidente – Evento indesejável decorrente da atividade de 

construção/implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, que 

resulte ou que possa resultar em danos que afetem as pessoas, o meio 

ambiente e o patrimônio; 

 

 Ações emergenciais – Ações de combate a cenários acidentais com 

potencial de causar danos ao meio ambiente, colaboradores e/ou 

instalações//patrimônio; 

 

 Ações de contingência – Ações de controle operacional voltadas à 

correção de desvios de processo e/ou descontrole operacional, as quais 

têm potencial de originar um cenário emergencial; 
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 Áreas Sensíveis – Áreas que possam ser impactadas adversamente, 

de forma significativa, quando atingidas pelas consequências da 

emergência, em especial quanto às populações circunvizinhas ou áreas 

que sejam ecologicamente relevantes e/ou sensíveis em termos de 

impactos ambientais; 

 

 Área Vulnerável – Área com potencial de ser atingida pela extensão 

dos efeitos adversos provocados por um acidente; 

 

 Asfixiante simples – Substância capaz de criar atmosfera deficiente em 

oxigênio; 

 

 Emergência – Toda ocorrência anormal, que foge ao controle de um 

processo, sistema ou atividade, da qual possam resultar danos a 

pessoas e/ou ao meio ambiente, a equipamentos ou ao patrimônio 

próprio ou de terceiros, envolvendo atividades ou instalações industriais; 

 

 Empreiteira(s) – Empresa(s) responsável(eis) pela construção do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex; 

 

 EOR – Estrutura Organizacional de Resposta; 

 

 EPI – Equipamento de Proteção Individual (máscara de elemento 

filtrante, botas de segurança, luvas, capacete, óculos de segurança etc.); 

 

 Explosão – Ondas de choque causadas por deslocamento do ar; 

  



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Anexo C – Plano de Ação de Emergência 

 
 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGR - DOC Nº 015/2019 – REV 00 9 

 

 

 IDLH ou IPVS – Concentração de substância na atmosfera 

imediatamente prejudicial a vida e a saúde após exposições iguais ou 

superiores a 30 minutos; 

 

 LII (Limite inferior de inflamabilidade) – Concentração mínima na qual 

a mistura ar/combustível pode entrar em ignição; 

 

 PAE – Plano de Ação de Emergência - é o documento que determina as 

responsabilidades e estabelece as ações a serem desencadeadas 

imediatamente após um acidente, bem como define os recursos 

humanos, materiais e equipamentos adequados ao combate à 

emergência; 

 

 Vazamento – Perda parcial ou total de contenção de uma substância. 
 

5 ABRANGÊNCIA DO PAE 
 

Este Plano de Ação de Emergência (PAE) é aplicável à etapa de implantação 

do Complexo Solar Fotovoltaico Alex da Steelcons Empreiteira Construção Civil 

Ltda., conforme o arranjo geral apresentado na figura a seguir. 
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Figura 1 – Arranjo geral do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex é um empreendimento de geração de 

energia elétrica a partir de fonte solar a ser implantado nos municípios de 

Limoeiro e Tabuleiro do Norte, estado do Ceará. 

 

O complexo terá capacidade de geração nominal de 278,4 MW através da 

implantação de 996.300 módulos solares policristalinos bifaciais com potência 

de 380 Wp que serão interligados a 81 eletrocentros de 3,594 MW. Cada 

eletrocentro será composto por um inversor central, transformador elevador, 

cubículo de média tensão e componentes necessários para alimentação, 

proteção e controle internos. 

 

A divisão do Complexo Solar Fotovoltaico Alex se dará em 9 (nove) Centrais de 

Geração Fotovoltaicas denominadas de Alex I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, 

cada qual com 30,933 MW instalados. 
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A fase de implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex está prevista para 

duração de 16 meses, contemplando as atividades de mobilização, obras civis, 

montagem das estruturas e comissionamento. 

 

O documento será aplicado sempre que ocorrer, durante as obras, um dos 

cenários acidentais previstos cujas características possibilitem seu combate 

com os recursos humanos e materiais pertencentes à empresa ou consórcio de 

empresas contratadas para a construção, montagem e comissionamento do 

empreendimento ou que impliquem sua responsabilidade ou da Steelcons 

Empreiteira Construção Civil Ltda. 

 

O PAE será gerenciado pela empresa ou consórcio de empresas contratadas 

para a construção, montagem e comissionamento do empreendimento e 

deverá atender às condições aqui estabelecidas. 

 

O presente documento, que deverá ser complementado quando da contratação 

da empresa construtora, passará a vigorar a partir de sua aprovação e 

divulgação, permanecendo válido pelo período de duração até o 

comissionamento do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

Vale ressaltar que a empresa ou consórcio responsável pela implantação do 

empreendimento fará a revisão do Plano, em conjunto com a Steelcons 

Empreiteira Construção Civil Ltda., sempre que houver alterações 

compreendendo, dentre outros aspectos, a atualização das listas de 

acionamento de recursos humanos e materiais, da lista dos meios de 

comunicação, procedimentos etc. 
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6 CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA 
 

Na Tabela a seguir estão relacionados os cenários de emergência para os 

riscos identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos elaborado para 

as obras de implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, sendo indicada 

a Ficha de Atendimento Emergencial contendo as ações a serem 

desencadeadas para o controle da situação em andamento. 

 
Tabela 2 - Cenários de Emergência a partir dos Riscos Identificados para a Fase de 

Implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

Nº RISCO CENÁRIO DE EMERGÊNCIA 

Atividade: Obras Civis – abertura de acessos 

01 

Contato indevido/acidental com máquinas em 
movimento e/ou equipamento em 
funcionamento e/ou ferramentas utilizadas para 
supressão de vegetação 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis 
e/ou Partes Rotativas 

02 Tombamento, queda ou deslizamento de 
equipamentos com aprisionamento 

Tombamento de Máquinas e/ou 
Equipamentos com Aprisionamento 
Em, Sob ou Entre 

03 Ataque de animais peçonhentos, não 
peçonhentos e insetos 

Ataque de Animais Peçonhentos, 
não Peçonhentos e Insetos 

04 Atropelamento e/ou lesões a terceiros Colisão Veicular/Atropelamento 

Atividade: Obras Civis – implantação do canteiro de obras 

05 
Trabalho com ferramentas elétricas/ mecânicas 
(contato com perfurocortantes, partes móveis ou 
partes rotativas) 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis 
e/ou Partes Rotativas 

06 Transporte manual de cargas 

Queda de Carga com Prensagem 
ou Esmagamento Durante a 
Movimentação 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

07 Trabalho ao ar livre (descargas atmosféricas) 
Resgate de Pessoas em Área 
Mal súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

08 Queda em nível (queda em altura) Queda de Pessoas em Nível 
(Queda em Altura) 
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Tabela 2 - Cenários de Emergência a partir dos Riscos Identificados para a Fase de 

Implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

Nº RISCO CENÁRIO DE EMERGÊNCIA 

Atividade: Obras Civis – terraplenagem 

09 Tombamento, queda ou deslizamento de 
equipamentos com aprisionamento 

Tombamento de Máquinas e/ou 
Equipamentos com Aprisionamento 
Em, Sob ou Entre 

10 
Soterramento por desmoronamentode 
talude/depósitos intermediários de serviços de 
corte e aterro 

Desmoronamento ou Soterramento 

11 Enchente/inundação da área Enchente/Inundação 

12 Soterramento / desmoronamento de vala Desmoronamento ou Soterramento 

13 Desmoronamentode solo colocado à beira da 
vala 

Desmoronamento ou Soterramento 

Atividade: Obras Civis – implantação do sistema de drenagem 

14 Quedas para dentro da vala (Queda em altura / 
desnível) 

Queda de Pessoas em Nível 
(Queda em Altura) 

15 Queda de materiais sobre pessoas dentro da 
vala (Queda de carga) 

Desmoronamento ou Soterramento 
Queda de Carga com Prensagem 
ou Esmagamento Durante a 
Movimentação 

16 Inundação de Vala Inundação de Vala 

Atividade: Obras Civis – atividades diversas no canteiro de obras e/ou frente de obras 
(pavimentação, sinalização etc.) 

17 Transporte manual de cargas 

Queda de Carga com Prensagem 
ou Esmagamento Durante a 
Movimentação 
Resgate de Pessoas em Área 

18 Trabalho ao ar livre (descargas atmosféricas) 
Resgate de Pessoas em Área 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

19 Trabalho com componentes aquecidos e/ou 
pressurizados 

Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 

20 Trabalho com líquido ou gás inflamável 
Combate a Incêndio 
Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 

21 
Contato indevido/acidental com máquinas em 
movimento e/ou equipamento em 
funcionamento e/ou ferramentas 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis 
e/ou Partes Rotativas 

22 Acidentes de trânsito (colisão / atropelamento 
e/ou lesões a terceiros) Colisão Veicular/Atropelamento 
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Tabela 2 - Cenários de Emergência a partir dos Riscos Identificados para a Fase de 

Implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

Nº RISCO CENÁRIO DE EMERGÊNCIA 

Atividade: Obras Civis – atividades diversas no canteiro de obras e/ou frente de obras 
(pavimentação, sinalização etc.) 

23 
Trabalho com ferramentas elétricas/mecânicas 
(contato com perfurocortantes, partes móveis ou 
partes rotativas) 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis 
e/ou Partes Rotativas 

24 

Vazamento de combustíveis e/ou óleos 
lubrificantes de máquinas, veículos, caminhão-
comboio estacionados e/ou em operação no 
canteiro de obras 

Vazamento de Combustíveis e/ou 
Óleo Lubrificante (Equipamentos, 
Máquinas, Veículos e/ou 
Caminhões), sem Lançamento no 
Corpo d’água 
Combate a Incêndio 
Contaminação do Solo 

25 Vazamento de gases inflamáveis (acetileno, 
GLP) 

Vazamento de Gases Inflamáveis 
(GLP, Acetileno, Hidrogênio) 
Resgate de Pessoas em Área 
Combate a Incêndio 

26 Vazamento de gases não inflamáveis (argônio) 

Vazamento de Gases Não 
Inflamáveis (Oxigênio, Nitrogênio e 
Argônio) 
Resgate de Pessoas em Área 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

27 Exposição ao calor, fumos metálicos radiações 
não ionizantes durante atividade de soldagem 

Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 
Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 
Resgate de Pessoas em Área 

28 
Contato com superfícies aquecidas e exposição 
a vapores de produto químico na atividade de 
pavimentação 

Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

29 Exposição a vapores de produtos químicos na 
implantação da sinalização viária horizontal 

Resgate de Pessoas em Área 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

30 Queda em nível (queda em altura) Queda de Pessoas em Nível 
(Queda em Altura) 

31 Queda de carga durante movimentação 
Queda de Carga com Prensagem 
ou Esmagamento Durante a 
Movimentação 

32 Disposição incorreta / indevida de resíduos Contaminação do Solo 
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Tabela 2 - Cenários de Emergência a partir dos Riscos Identificados para a Fase de 

Implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

Nº RISCO CENÁRIO DE EMERGÊNCIA 

Atividade: Obras Civis – atividades diversas no canteiro de obras e/ou frente de obras 
(pavimentação, sinalização etc.) 

33 
Vazamento de efluente sanitário devido a 
rompimento de tubulação de transferência para 
a estação de tratamento de efluentes 

Vazamento/Derramamento de 
Efluente Sanitário 

34 Princípio de incêndio nas instalações do 
canteiro de obras e nas frentes de obras Combate a Incêndio 

Atividade: Montagem das estruturas - implantação dos módulos fotovoltaicos e das 
instalações da subestação 

35 Queda de carga durante movimentação 
Queda de Carga com Prensagem 
ou Esmagamento Durante a 
Movimentação 

36 Transporte manual de cargas 

Queda de Carga com Prensagem 
ou Esmagamento Durante a 
Movimentação 
Resgate de Pessoas em Área 

37 Trabalho ao ar livre (descargas atmosféricas) 
Resgate de Pessoas em Área 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

38 Trabalho em altura Queda de Pessoas em Nível 
(Queda em Altura) 

39 Contato indevido/acidental com máquinas em 
movimento e/ou equipamento em 
funcionamento 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis 
e/ou Partes Rotativas 

40 Trabalho com ferramentas elétricas/mecânicas 
(contato com perfurocortantes, partes móveis 
ou partes rotativas) 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis 
e/ou Partes Rotativas 

41 Deslocamento brusco de estruturas/módulos 
fotovoltaicos 

Queda de Carga com Prensagem 
ou Esmagamento Durante a 
Movimentação 

42 Exposição ao calor, fumos metálicos, radiações 
não ionizantes 

Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 
Queimaduras (Térmica, Química ou 
Elétrica) 
Resgate de Pessoas em Área 
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Tabela 2 - Cenários de Emergência a partir dos Riscos Identificados para a Fase de 

Implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

Nº RISCO CENÁRIO DE EMERGÊNCIA 

Atividade: Comissionamento 

43 Trabalho em altura Queda de Pessoas em Nível 
(Queda em Altura) 

44 Trabalho próximo à rede de alta tensão 
(descarga elétrica) 

Resgate de Pessoas em Área 
Queimaduras (Térmica, Química 
ou Elétrica) 

45 Trabalho ao ar livre (descargas atmosféricas) 
Resgate de Pessoas em Área 
Mal Súbito, Mal-estar ou Lesões de 
Pessoas (Primeiros Socorros) 

46 Trabalho com componentes aquecidos e/ou 
pressurizados 

Queimaduras (Térmica, Química 
ou Elétrica) 

47 
Trabalho com ferramentas elétricas/mecânicas 
(contato com perfurocortantes, partes móveis ou 
partes rotativas) 

Lesões por Contato com 
Perfurocortantes, Partes Móveis 
e/ou Partes Rotativas 

 

 

7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA 
 

A Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) para o atendimento 

emergencial está apresentada a seguir. 
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COORDENADOR 
GERAL

COORDENADOR 
EMERGENCIAL

LÍDER DA
BRIGADA DE 

INCÊNDIO

EQUIPE DE
APOIO

EQUIPE DE 
COMBATE À 

EMERGÊNCIA

EQUIPE DE 
ABANDONO DE 

ÁREA

EQUIPE DE 
BUSCA, RESGATE E 

PRIMEIROS 
SOCORROS

 

Figura 2 – Equipe Organizacional de Resposta (EOR) 

 

Esta estrutura é válida somente em situações emergenciais durante a etapa de 

obras de implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

Antes do início das obras, os integrantes da EOR deverão ser definidos pelo 

empreendedor em conjunto com a empresa construtora, com base na estrutura 

organizacional e colaboradores que constituirão a equipe responsável pela 

implantação do empreendimento, sendo que as atribuições de cada 

equipe/responsável da EOR estão detalhadas a seguir. 

 

7.1 COORDENADOR GERAL 
 

Para a Coordenação Geral do PAE cabe as seguintes atribuições e 

responsabilidades: 
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 Realizar o gerenciamento da crise e decidir sobre a paralisação de 

áreas/setores da obra; 

 

 Decidir em conjunto com o Coordenador de Emergências todas as 

ações necessárias para eliminação das causas de emergência, assim 

como controle de seus efeitos; 

 

 Apoiar o Coordenador de Emergências quanto à necessidade de 

recursos materiais adicionais no controle da emergência e/ou 

restauração da área após a emergência; 

 

 Solicitar auxílio externo às entidades e órgãos oficiais; 

 

 Realizar comunicações/declarações junto à imprensa e sociedade. 

 

7.2 COORDENADOR EMERGENCIAL 
 

A Coordenação Emergencial do PAE terá as seguintes atribuições e 

responsabilidades: 

 

 Coordenar a Brigada de Emergência local em conjunto com o Líder da 

Brigada e definir a estratégia de combate à emergência; 

 

 Coordenar os recursos humanos e materiais disponíveis para o rápido 

controle da situação; 

 

 Definir a estratégia de combate emergencial para locação de recursos 

em área; 
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 Definir a Liderança da Brigada de Emergência com base na área/setor 

envolvida; 

 

 Decidir a necessidade de acionamento de apoio emergencial externo 

(Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, Órgão Ambiental, Hospitais, 

Equipes de Atendimento etc.); 

 

 Na chegada de apoio externo, passar a situação em andamento e 

informar os agentes (substâncias químicas) envolvidos e/ou liberados na 

ocorrência e o cenário em andamento; 

 

 Decidir quanto a necessidade de abandono da área; 

 

 Solicitar apoio logístico, quando necessário, para deslocamento de 

colaboradores e/ou recursos materiais e/ou humanos necessários; 

 

 Manter o Coordenador Geral informado das ações em curso; 

 

 Iniciar os trabalhos de investigação do acidente e análise crítica da 

emergência após a normalização da ocorrência;  

 

 Avaliar os resultados e ações propostas no relatório de investigação de 

acidentes, quando elaborado. 

 

7.3 LÍDER DA BRIGADA DE EMERGÊNCIA 
 

A Liderança da Brigada de Emergência é desenvolvida pelo Brigadista com 

maior conhecimento do evento em andamento, ou seja, que componha a 

equipe de colaboradores da área envolvida no evento. 
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A Liderança da Brigada de Emergência é indicada pelo Coordenador 

Emergencial quando determinada a emergência, tendo este por função: 

 

 Isolar e sinalizar a área; 

 

 Não permitir a entrada de pessoas não autorizadas na área de 

emergência até que se restabeleça a normalidade; 

 

 Apoiar o Coordenador Emergencial na coordenação das equipes em 

área e aplicação dos recursos materiais disponíveis; 

 

 Manter o Coordenador Emergencial informado das ações em curso; 

 

 Ter pleno conhecimento dos riscos envolvidos na situação em 

andamento, adotando os equipamentos e procedimentos de segurança 

necessários para o sucesso das ações. 

 

7.4 EQUIPE DE ABANDONO DE ÁREA 
 

O abandono de área é direcionado pela Equipe de Apoio à Brigada de 

Incêndio, cabendo à esta: 

 

 Conhecer todas as pessoas que trabalham no local. 

 

 Conhecer as dependências do local, as saídas de emergências e as 

rotas de fuga. 

 

 Orientar colaboradores (próprios e terceiros) e visitantes em relação ao 

abandono de área; 
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 Inspecionar as áreas/dependências internas para constatação do 

abandono de área; 

 

 Garantir a ordem de evacuação de área orientando as pessoas a saírem 

do local de forma ordenada. 

 

 Priorizar a saída das pessoas com dificuldade de locomoção / gestantes. 

 

 Manter as pessoas na área do Ponto de Encontro. 

 

 Verificar no Ponto de Encontro a ausência de pessoas. 

 

 Adotar as instruções da Ficha Nº 02 - Abandono de Área (Interna e 
Externa), deste PAE. 

 

7.5 EQUIPE DE COMBATE À EMERGÊNCIA 
 

A equipe de combate emergencial tem a responsabilidade pelo combate inicial 

e direto à emergência, atuando sob a coordenação da Coordenação 

Emergencial e orientação do líder da Brigada de Emergência, bem como, 

prestar informações ao Corpo de Bombeiros, podendo também colaborar com 

o mesmo quando solicitado. 

 

A Equipe de Combate à Emergência de cada obra ou empreiteira contratada é 

composta pelas seguintes equipes, com atribuições definidas: 

 

 Combate a vazamentos: tem por função desencadear ações de 

paralisação/interrupção de vazamentos, disposição/uso dos kits 

ambientais e recolhimento do resíduo gerado; 
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 Combate a incêndios: tem por função desencadear ações de combate 

inicial à incêndios, até a chegada do Corpo de Bombeiros; 

 

7.6 EQUIPE DE BUSCA, RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS 
 

A equipe de primeiros socorros tem como finalidade primordial a busca e o 

resgate de vítimas que porventura possam surgir durante uma emergência, 

além de prestar atendimento de Primeiros Socorros, bem como, a remoção da 

respectiva vítima para local seguro e com condições de assisti-la, até a 

chegada do SAMU ou encaminhamento da vítima para socorro médico 

especializado. 

 

7.7 EQUIPE DE APOIO 
 

A Equipe de Apoio em situações emergenciais tem por função: 

 

 Viabilizar o deslocamento dos colaboradores, quando necessário; 

 

 Viabilizar a aquisição e deslocamento de recursos humanos e materiais 

adicionais, quando solicitado; 

 

 Auxiliar na sinalização e isolamento de área; 

 

 Viabilizar a disposição final dos resíduos gerados durante o combate 

emergencial. 

 

 Controlar o tráfego na área por meio das seguintes ações: 

 

 Permitir a entrada e/ou saída de veículos na área somente sob 

ordem/orientação do Coordenador Emergencial, mesmo em se tratando de 

veículos de entidades externas de apoio; 
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 Orientar os motoristas quanto aos procedimentos a serem adotados; 

 
 Ficar atento para não permitir que motoristas acionem a partida nos 

veículos enquanto não forem autorizados. 

 

 

7.8 DEMAIS COLABORADORES 
 

Os demais Colaboradores que estejam presentes no momento da ocorrência, e 

que não façam parte das equipes de atendimento emergencial, devem 

aguardar as instruções da Brigada de Emergências (Equipe de Abandono de 

Área e Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros), realizando o 

abandono da área quando declarado. 

 

 

8 ACIONAMENTO E DESENCADEAMENTO DAS AÇÕES DE RESPOSTA 
A EMERGÊNCIAS 

 

O acionamento e desencadeamento das ações de resposta emergencial 

deverá seguir o fluxograma da Figura apresentada na sequência. 
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Figura 3 – Fluxograma para ações de resposta às emergências 

 

O sistema de alerta poderá ser deflagrado por qualquer funcionário que 

constatar o incidente / acidente que possa afetar o meio ambiente, a segurança 

e a saúde dos trabalhadores ou a infraestrutura do empreendimento. Ao 

receber a comunicação, o Coordenador do PAE deverá desencadear as ações 

de combate à emergência em consonância com as atribuições de cada 

participante previsto na EOR. 
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O alerta e a comunicação emergencial durante as obras de implantação do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex deverá ser realizada pela Estrutura 

Organizacional de Resposta (EOR) apresentada no item anterior, com o uso 

de: 

 

 Telefones celulares; 

 

 Telefones fixos; 

 

 Rádios de comunicação interna. 

 

Não estão previstos sistemas de alerta emergencial sonoro durante a etapa 

das obras de implantação do empreendimento. 

 

O Anexo B apresenta a listagem de acionamento da EOR que deverá ser 

completada assim que for definida a empresa construtora responsável pela 

implantação do empreendimento e forem definidos os integrantes da EOR. 

 

9 AÇÕES DE RESPOSTA 
 

Os procedimentos para desencadeamento das ações emergenciais estão 

estruturados na forma de Fichas de Atendimento Emergencial, apresentados 

no Anexo A deste PAE, juntamente com a indicação dos recursos emergenciais 

necessários (equipamentos de combate e Equipamentos de Proteção 

Individual) em cada situação e as equipes de atendimento envolvidas. 

 

Os procedimentos visam o controle da emergência quanto aos aspectos de 

avaliação, controle e término da emergência, conforme respectivo cenário 

acidental contemplado. 
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A Tabela a seguir relaciona as Situações Emergenciais e o respectivo número 

da Ficha que contempla os procedimentos para desencadeamento das ações 

emergenciais, sendo divididos em Procedimentos Gerais e Procedimentos para 

Cenários Emergenciais Específicos. 

 
Tabela 3 – Relação de Fichas de Atendimento Emergencial 

Ficha Nº Procedimentos Gerais 
01 Instruções Gerais de Segurança para Situações de Emergência 

02 Abandono de Áreas (Interna e Externa) 

03 Isolamento de Área 

Ficha Nº Procedimentos para Cenários Emergenciais Específicos 
04 Resgate de Pessoas em Área 

05 Combate a Incêndio 

06 Vazamento de Combustíveis e/ou Óleo Lubrificante (Equipamentos, 
Máquinas, Veículos e/ou Caminhões), sem Lançamento no Corpo d’água 

07 Vazamento/Derramamento de Efluente Sanitário em Função da 
Manutenção e Limpeza de Fossa Séptica ou Banheiros Químicos 

08 Enchente/Inundação 

09 Queda de Pessoas em Nível (Queda em Altura) 

10 Tombamento de Máquinas e/ou Equipamentos com Aprisionamento Em, 
Sob ou Entre 

11 Colisão Veicular/Atropelamento 

12 Mal Súbito, Mal-Estar ou Lesões de Pessoas (Primeiros Socorros) 

13 Vazamentos de Gases Inflamáveis (GLP, Acetileno, Hidrogênio) 

14 Vazamentos de Gases Não Inflamáveis (Oxigênio, Nitrogênio e Argônio) 

15 Desmoronamento ou Soterramento 

16 Inundação de Vala 

17 Lesões por Contato com Perfurocortantes, Partes Móveis, Partes 
Rotativas) 

18 Queimaduras (Térmica, Química ou Elétrica) 

19 Queda de Carga com Prensagem ou Esmagamento Durante a 
Movimentação 

20 Ataque de Animais Peçonhentos, Animais Não Peçonhentos e Insetos 

21 Contaminação de Corpo d’água 

22 Contaminação de Solo 
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10 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 
 

10.1 RECURSOS HUMANOS 
 

Os empregados das construtoras receberão o treinamento de brigadista e 

socorrista durante a palestra de integração e serão submetidos a treinamentos 

específicos, recebendo orientações para agir em situações emergenciais, com 

informações de primeiros socorros e combate a incêndio, relativas ao uso de 

extintores de incêndio portáteis ou de como agir em caso de abandono de área, 

a partir da área de implantação do empreendimento ou do canteiro de obras. 

 

O atendimento a acidentado, quando necessário, será realizado por socorristas 

treinados e oencaminhamento de acidentados para a rede hospitalar será feito 

conforme indicação médica. 

 

10.2 RECURSOS MATERIAIS 
 

Os recursos materiais que devem estar disponíveis para combate emergencial 

e ações de rescaldo por parte das equipes que compõem a EOR deste PAE 

estão listados a seguir: 

 

 Extintores de incêndio portáteis nas frentes de serviço e no canteiro de 

obras. 

 

 Ambulância para atendimentos médicos. 

 

 Ambulatório médico. 

 

 Caixa de primeiros socorros. 
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 Macas para a remoção de acidentados. 

 

 Kit de mitigação ambiental nas frentes de serviço contendo cordão 

absorvente, bombona plástica, turfa, saco plástico de cor laranja, luvas e 

pá. 

 

 Extintores portáteis para combate a incêndios (PQS, CO2 e água); 

 

 Equipamentos de sinalização (cones e fita zebrada); 

 

 Coletes para identificação dos membros da EOR; 

 

 Megafone para comunicação de abandono; 

 

 Veículos de atendimento de empresa especializada em atendimento 

emergencial (empresa terceirizada, a ser contratada) equipados com 

sistema de bombeamento (transbordo) e infraestrutura para ações de 

contenção, estanqueidade, descontaminação, EPIs e outros 

equipamentos compatíveis com o cenário ambiental. 

 

10.3 RECURSOS EXTERNOS 
 

O Anexo C apresenta a listagem de acionamento de recursos externos. 

 

11 ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES 
 

O Coordenador do PAE ou seu substituto imediato deverá encerrar as 

operações de combate, mediante análise de todas as informações recebidas 

de todos os componentes da EOR. 
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Declarado o fim da situação emergencial, o Coordenador Emergencial deve 

realizar o preenchimento do Formulário de Atendimento Emergencial conforme 

o documento apresentado no Anexo D deste PAE, dando início aos trabalhos 

de investigação de acidentes. 

 

Os resultados da investigação devem ser avaliados pela Coordenação Geral do 

PAE, devendo ser discutidas as medidas necessárias para evitar ocorrências 

similares juntamente com o responsável da área envolvida no evento acidental. 

 

Os resultados da investigação do acidente devem ser divulgados, 

minimamente, para os colaboradores das áreas envolvidas, os colaboradores 

de áreas que possam vir a realizar serviços nas mesmas e/ou os colaboradores 

de áreas susceptíveis a este tipo de evento acidental, sempre que aplicável. 

 

As emergências e suas ações de controle deverão ser documentadas e 

registradas, indicando as ações tomadas, e subsidiar processos investigatórios 

e jurídicos, bem como eventuais processos indenizatórios. 

 

12 TREINAMENTOS E SIMULADOS 
 

Todos os agentes internos e externos previstos no PAE, ou seja, os 

funcionários da empreiteira contratada para a implantação do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex e de eventuais subcontratadas, bem como a equipe da 

Steelcons Empreiteira Construção Civil Ltda. e recursos externos previstos 

deverão participar, obrigatoriamente, dos seguintes treinamentos: 

 

 Formação teórica e prática dos coordenadores e de seus respectivos 

grupos. 

 

 Simulados. 
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Este treinamento é destinado a todas as pessoas que compõem a estrutura 

organizacional do PAE - Fase de Implantação e será realizado quando do 

ingresso do colaborador. 

 

O treinamento consiste na apresentação e discussão do conteúdo do PAE, 

envolvendo todas as suas etapas, abordando o planejamento das 

comunicações, ações de resposta, acionamento e mobilização de recursos e 

na realização de exercício simulado de resposta. 

 

O treinamento será realizado na implementação do Plano, a cada revisão de 

seu conteúdo, para todo novo integrante e para as pessoas que podem ser 

convocadas para apoio ou para substituição dos titulares, em caso de 

impedimento temporário ou da longa duração do trabalho. A frequência e 

duração desses treinamentos são definidas pelo Coordenador do PAE. 

 

Os componentes da estrutura organizacional afetados por procedimentos 

modificados receberão novos treinamentos sempre que houver alteração nos 

procedimentos de resposta, decorrentes de reavaliação do PAE. 

 

A seguir estão relacionados os treinamentos empregados aos colaboradores 

que compõem as equipes deste Plano de Ação de Emergências (Estrutura 

Organizacional de Resposta), bem como os simulados realizados com 

abrangência para todo o canteiro de obras. 

 

O conteúdo programático de cada treinamento está detalhado diretamente no 

escopo dos mesmos. 
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12.1 TREINAMENTOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA 
 

Formação Teórica e Prática da Coordenação Emergencial e Brigadistas de 
Emergência 

 

Escopo:  

 

 Ações de combate a incêndios (meios de extinção de incêndio e agentes 

extintores), 

 

 Aplicação de procedimentos para primeiros socorros (remoção de 

vítimas e aplicação básica de primeiros socorros), 

 

 Ações de controle/combate a vazamentos (meios de controle, redução 

de inventário, bacias de contenção), 

 

 Uso de materiais absorventes (aplicação para recolhimento/absorção e 

preventiva), 

 

 Ações de recolhimento e limpeza, 

 

 Riscos químicos (noções de propriedades e características das 

substâncias químicas manuseadas durante a obra, meios de 

recolhimento e acondicionamento de resíduos e conhecimento da 

FISPQ (Ficha de Segurança do Produto Químico) e das Fichas de 

Emergência), 

 

 Procedimentos para abandono de área (rotas de evacuação, direção 

preferencial), 
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 Uso de Equipamentos de Proteção durante a situação emergencial, 

 

 Apresentação do Plano de Ação de Emergência (estrutura, ações de 

combate, recursos disponíveis, lideranças). 

 

Periodicidade: anual e/ou quando da entrada de novos colaboradores à EOR. 

 

Programação: Coordenador Emergencial. 

 

Realização: empresa terceirizada/contratada e/ou Coordenador Emergencial 

(quando apto).  

 

Abrangência: Brigadistas de Emergência e Coordenador de Emergências. 
 

Integração do PAE 

 

Escopo: apresentação da estrutura do PAE e das ações de combate 

emergencial. 

 

Periodicidade: anual e/ou quando da entrada de novos colaboradores na obra. 

 

Programação: Coordenador Emergencial. 

 

Realização: Coordenador Emergencial ou colaborador indicado pelo mesmo. 

 

Abrangência: Colaboradores que não componham as equipes de atendimento 

emergencial e Coordenação Geral do PAE. 
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12.2 SIMULADOS DO PAE 
 

A realização de simulados envolve três etapas distintas: planejamento, 

realização e avaliação / análise crítica. 

 

 Planejamento do Simulado 
 

A programação de exercícios simulados deve ser estabelecida pelo 

Coordenador do PAE com base nos cenários acidentais do Plano. A 

convocação e a preparação do exercício simulado deverão ser conduzidas pelo 

Coordenador Geral ou preposto designado, tendo como diretrizes a 

implantação de providências básicas para o cumprimento do cronograma de 

simulados. 

 

O coordenador do simulado deve reunir as equipes, planejar e discutir a 

execução dos procedimentos operacionais de resposta, considerando os 

cenários acidentais previstos e atentando para os impactos ambientais e 

acidentes pessoais que possam ser causados pelo próprio exercício. 

 

Nesta etapa são definidos o local da atuação, o cenário acidental e as ações a 

serem tomadas durante e após o exercício. O cenário acidental, sempre que 

possível, deve ser alternado a cada exercício. O planejamento é divulgado 

somente aos organizadores. 

 

As equipes que serão avaliadas não devem participar dessa fase devendo, no 

máximo, ser notificadas de que haverá um simulado. 
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 Realização do Simulado 
 

O cronograma de simulados é gerenciado pelo Coordenador do PAE e sua 

realização visa testar os cenários acidentais que constam no Plano, bem como 

treinar os integrantes da estrutura organizacional e demais participantes com 

potencial de envolvimento nas emergências. 

 

O desenvolvimento do exercício deve estar baseado no planejamento 

executado. 

 

Os simulados de campo devem envolver a mobilização de pessoas e de 

recursos materiais e humanos, simulando ações de controle em diversos níveis 

de dificuldade. 

 

A Coordenação do PAE deve definir uma equipe para providenciar os recursos 

necessários à realização do simulado, compreendendo a infraestrutura para os 

avaliadores e convidados, caso existente. Estes recursos consistem em: 

 

 Rádios portáteis. 

 

 Coletes de identificação. 

 

 EPIs básicos (capacete, óculos e botas de segurança). 

 

 Megafone. 

 

 Placas de advertência “Exercício Simulado”. 

 

 Canetas, blocos e prancheta para anotações dos avaliadores. 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Anexo C – Plano de Ação de Emergência 

 
 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGR - DOC Nº 015/2019 – REV 00 35 

 

 

 Máquinas fotográficas. 

 

 Água para hidratação. 

 

 Palanques ou toldos para abrigo de convidados(opcional). 

 

 Sistema de som(opcional). 

 

 Equipe e recursos para filmagem(opcional). 

 

Os recursos empregados serão os compatíveis com a realidade da empresa 

contratada (construtora), visando testar procedimentos e recursos previstos no 

Plano. 

 

No dia e hora definidos pelos organizadores, devem ser distribuídos os 

materiais dos avaliadores, postados com antecedência nos locais definidos nas 

reuniões preparatórias. Os cronômetros devem ser ajustados para que não 

haja disparidade nas anotações de horários das ações avaliadas. 

 

Caso existam convidados para assistir ao evento, devem ser designadas 

pessoas para preparar a infraestrutura de apoio e recepção dos mesmos. 

Outros recursos poderão ser utilizados conforme o porte e características de 

cada simulado realizado. 

 
 Avaliação/Análise Crítica do Exercício de Resposta 
 

Após a realização dos simulados será realizada reunião de análise crítica entre 

os participantes, com o objetivo de avaliar os pontos fortes e oportunidades de 

melhoria do Plano e das atividades relacionadas ao planejamento e execução 

do exercício em si. Nesta reunião serão analisados: 
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 Adequação do exercício proposto aos cenários acidentais considerados 

no Plano. 

 

 Adequação do planejamento: dimensionamento de recursos humanos e 

materiais, registros do simulado e apoio logístico. 

 

 Tempo de resposta, procedimentos e táticas para resposta, eficácia e 

eficiência das ações tomadas, desencadeamento do fluxograma de 

ações de emergência,etc. 

 

A análise crítica realizada será registrada e as ações corretivas propostas 

servirão de subsídio para revisão do PAE. 

 

Os exercícios de resposta serão realizados com a participação de todos os 

colaboradores que direta ou indiretamente possam vir a atuar no combate a 

situações de emergência. Estes exercícios buscam a capacitação dos 

colaboradores que compõem o PAE, além do envolvimento e da participação 

de outras partes interessadas, como entidades oficiais, órgãos externos e 

comunidades da área de influência da instalação. 

 

A seguir estão apresentados os exercícios simulados previstos. Ao término de 

cada exercício simulado do PAE deverá ser feita uma avaliação de todas as 

atividades e ocorrências, visando a correção das falhas e definição de 

recomendações para efetivação de oportunidades de melhoria identificadas 

para o Plano de Ação de Emergência. 
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Simulado de Comunicação/Alerta Emergencial 

Escopo: validação do processo de comunicação das partes interessadas 
(equipes internas e entidades de apoio externas). 
Periodicidade: semestral 
Programação: Coordenador Emergencial 
Realização: EOR 
Abrangência: EOR e Entidades Externas de Apoio 

Simulado de Mobilização de Recursos 

Escopo: verificação da eficácia no processo de mobilização das equipes, dos 
materiais e dos equipamentos, presentes no canteiro de obras e/ou demais 
canteiros (apoio entre frentes de obras), necessários ao controle da 
emergência. Os recursos são apenas mobilizados e são avaliados o tempo e 
as dificuldades encontradas. 
Periodicidade: semestral 
Programação: Coordenador Emergencial 
Realização: EOR 
Abrangência: EOR 

Simulado de Resposta Emergencial 

Escopo: Exercício completo de resposta envolvendo o acionamento de 
recursos humanos e materiais, simulando ações de controle a um determinado 
cenário acidental elegido. 
Periodicidade: semestral 
Programação: Coordenador Emergencial 
Realização: EOR 
Abrangência: EOR 

Simulado de Abandono de Área 

Escopo: validação da preparação e resposta para abandono de área. 
Periodicidade: anual 
Programação: Coordenador Emergencial 
Realização: Brigada de Emergências e Coordenador Emergencial 
Abrangência: Todos os colaboradores presentes na obra, incluso visitantes 
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12.3 REGISTRO DOS TREINAMENTOS E SIMULADOS 
 

Todo treinamento deve ser registrado por meio de lista de presença. 

Os exercícios simulados devem ser registrados e avaliados (avaliação crítica 

das ações) com o uso do Formulário de Registro de Exercício Simulado, 

apresentado no Anexo E deste PAE. 

 

13 DIVULGAÇÃO, INTEGRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
PLANO 

 

13.1 DIVULGAÇÃO DO PAE 
 

O Plano de Ação de Emergências deve permanecer disponibilizado para que 

todos os colaboradores tenham acesso ao mesmo. 

 

A divulgação do PAE será feita durante o Treinamento, conforme o item 12 

anterior. 

 

Novo documento será distribuído a cada revisão, com divulgação e 

treinamento, se necessário, do item revisado. 

 

Colaboradores de empresas terceirizadas que venham a desempenhar 

serviços durante as obras devem ser submetidos ao processo de Integração do 

PAE, conforme previsto no item de Treinamentos e Simulados deste plano. 

 

13.2 RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO 
 

O empreendedor é responsável pelo Plano de Ação à Emergência, garantindo 

sua implantação e sua fiscalização e as empreiteiras pela sua aplicação 

durante a fase de obras. 
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13.3 MANUTENÇÃO DO PAE 
 

O PAE deve ser permanentemente divulgado para que todos os colaboradores 

operacionais que realizem ações/atividades durante as obras tomem 

conhecimento e possam participar adequadamente das ações emergenciais, 

na eventualidade de sua ocorrência. 

 

Para isto é realizado o treinamento de integração do PAE, aplicável a todos os 

colaboradores que não façam parte das equipes de resposta emergência, 

incluso Coordenador Geral do PAE e Assessoria para ações emergenciais do 

PAE. 

 

Os cenários acidentais e os procedimentos de resposta serão revisados 

quando ocorrer qualquer modificação no processo de trabalho das obras que 

possa originar novos riscos de acidentes / incidentes ou alterar os já 

identificados ou, ainda, quando da ocorrência de uma situação real não 

contemplada pelos cenários acidentais previstos. 

 

É do Coordenador Emergencial a responsabilidade por identificar a 

necessidade de revisão deste PAE. 

 

Sempre que revisado este PAE as alterações devem ser repassadas à EOR 

em reciclagem específica para esta finalidade, promovida pelo Coordenador 

Emergencial. 

 

13.4 SISTEMAS DE REGISTRO 
 

Todos os registros relacionados ao PAE serão arquivados. 

 

Os treinamentos de formação da Coordenação Emergencial e Brigadistas de 

Emergência e os processos de integração do PAE devem ser registrados por 

listas de presença. 
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Os exercícios simulados do PAE devem ser registrados por meio do Formulário 

de Registro de Exercício Simulado, apresentado no Anexo E deste PAE. Os 

eventos acidentais ocorridos durante as atividades das obras do Complexo 

Solar Fotovoltaico Alex serão registrados por meio do Formulário de 

Atendimento Emergencial, apresentado no Anexo D deste PAE. 

 

14 EQUIPE TÉCNICA 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA 
Marcos Aparecido Franco Portela  
Engenheiro de Materiais Modalidade Química, Mestre em Gestão de Tecnologias 

Ambientais, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Pós-graduado em Análise e 

Gerenciamento de Riscos, Pós-Graduado em Riscos Ambientais e Técnico em 

Higiene Ocupacional. 

 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA 
Adriana Rizzo Bertozzi 
Analista de Risco 
Engenheira de Materiais Modalidade Química, Pós-graduada em Engenharia de 
Segurança do Trabalho. 
 

Adriana Vida 
Analista de Risco 
Engenheira Química, Pós-graduada em Engenharia Ambiental. 
 

Edna Komatsu 
Analista de Risco 
Engenheira Química, Pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho. 
 

Tiago Lagoa Ferreira 
Analista de Risco 
Engenheiro Ambiental e Pós-graduando em Eng. de Segurança do Trabalho. 

ELABORAÇÃO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Responsabilidade 
Técnica 

Registro Profissional Cadastro Técnico 
Federal – IBAMA 

Assinatura 

Marcos Aparecido 

Franco Portela 

Eng. de Materiais Modalidade 

Química e Eng. de Segurança do 

Trabalho / Analista de Riscos 

Nº 573883 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Anexo C – Plano de Ação de Emergência 

 
 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGR - DOC Nº 015/2019 – REV 00 41 
 

 

 
ANEXO A: FICHAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL 
 
 

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA PARA SITUAÇÕES 
DE EMERGÊNCIA FICHA Nº 01 

Equipes Envolvidas: Todos os colaboradores. 

Equipamentos: Alarme de incêndio 

EPIs: - 

Instruções: 

 Ao ouvirem o sinal de alarme de incêndio, abandonem rapidamente o local de 

trabalho, mantendo a calma para não se envolverem em acidentes: 

 Ande, não corra! 

 Dirija-se imediatamente à Saída de Emergência, seguindo as indicações da 

rota de fuga; 

 Não volte ao local de trabalho para apanhar objetos esquecidos; 

 Ao sair do local de trabalho dirija-se ao ponto de encontro; 

 Siga as instruções dos Brigadistas responsáveis pelo Abandono do pessoal; 

 Se estiver recepcionando algum visitante, acompanhe e oriente o mesmo 

durante o abandono. Mantenha a calma para evitar o pânico; 

 Se estiver transitando/manobrando veículo na área, siga as seguintes 

instruções: 

 Pare o veículo onde estiver; 

 Desligue o motor; 

 Acione o freio de emergência; 

 Saia rapidamente do local. 

 Mantenha a calma e siga os procedimentos para situações de emergência. 
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ABANDONO DE ÁREA (INTERNA E EXTERNA) FICHA Nº 02 

Equipes Envolvidas: Equipe de Abandono de Área 

Equipamentos de Combate: - 

EPIs: - 

Procedimentos Emergenciais 

 Áreas Internas 
 Os colaboradores deverão ser orientados para seguir o trajeto da rota de fuga. 

Em alguns casos, dependendo da localização do incêndio somente algumas 

saídas poderão ser usadas. 

 A saída das pessoas dos locais da situação de emergência deve ser ordenada 

e sem pânico para todos de forma rápida e organizada evitar a ocorrência de 

acidentes. O(s) responsável(is) pelo Abandono de Área deve orientar as 

pessoas e garantir a total desocupação da área.  

Responsabilidades: 
 Pela decisão do abandono de área: 

A tomada da decisão pela ordem de evacuação de uma área, diante de uma 

situação de emergência, é do Coordenador Geral ou do Coordenador 

Emergencial. 

A decisão pela ordem de evacuação deve ser tomada quando uma 

emergência tiver potencial de pôr em risco a vida dos ocupantes e presentes 

no local. 

 Dos empregados: 

Os ocupantes de uma determinada área são obrigados a obedecer a ordem 

de abandono. Todos devem paralisar de imediato suas atividades, atender ao 

comando de abandono e se dirigirem ao ponto de encontro ou outro local 

designado pelos responsáveis pela ordem de abandono.  

Ações: 
 A ordem de abandono deverá ser a seguinte: 

 

ATENÇÃO, ISTO É UMA EMERGÊNCIA. TODAS AS PESSOAS DEVEM SAIR E 
SE DIRIGIR AO PONTO DE ENCONTRO 
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 A ordem de abandono da área deve ser feita por meio dos seguintes recursos: 

 Sistema de sirene. 

 Por meio de ordem verbal direta. 

 Por meio dos megafones portáteis, se houver. 

 Rádios de comunicação, se houver 

 Os ocupantes da área sinistrada ao receberem a ordem de evacuação, devem 

manter a calma, paralisar suas atividades de imediato e evacuarem o local de 

forma ordenada utilizando a rota de fuga e a saída mais próxima do local onde 

se encontram e em seguida, se dirigirem ao ponto de encontro ou outro local 

designado pelo responsável pelo Abandono de Área, seguindo as orientações 

descritas a seguir.  

1) Acatar as orientações dos brigadistas; 

2) Manter a calma; 

3) Caminhar em ordem, sem atropelos; 

4) Permanecer em silêncio; 

5) Pessoas em pânico: se não puder acalmá-las, deve-se evitá-las. Se 

possível, avisar um brigadista; 

6) Nunca voltar para apanhar objetos; 

7) Não se afastar dos outros; 

8) Levar consigo os visitantes que estiverem em seu local de trabalho; 

9) Deixar a rua e as entradas livres para ação dos bombeiros e do pessoal de 

socorro médico; 

10) Encaminhar ao Ponto de Encontro e aguardar novas instruções. 

 Devem avisar e orientar pessoas de outras áreas e visitantes\fornecedores 

devendo ser priorizado a retirada das pessoas que encontrarem com 

dificuldade de locomoção ou outro tipo de deficiência de forma a garantir que 

todos evacuem o local; 

 Em situações extremas de incêndio proteger a respiração com um lenço 

molhado junto à boca e ao nariz e manter-se sempre o mais próximo do chão, 

já que é o local com menor concentração de fumaça. Evitar retirar as roupas, e 

se possível, molhá-las; 

 Fica proibido qualquer pessoa sem devida proteção e autorização, retornar ao 

local da emergência; 
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 No Ponto de Encontro, o responsável pelo Abandono de Área deverá realizar 

uma conferência/contagem das pessoas, para verificar a ausência de algum 

dos ocupantes, visitante/fornecedor ou pessoa com dificuldade de locomoção 

ou outro tipo de deficiência. Se for percebida alguma ausência ou diante de 

alguma dúvida, deve ser comunicado de imediato ao Líder da Brigada de 

Emergência e para os bombeiros (quando acionados); 

 Em todos os casos de abandono, os bombeiros, devidamente protegidos, 

deverão realizar uma busca no local, de forma a garantir que todos evacuaram 

o local devendo ser priorizado a retirada das pessoas com dificuldade de 

locomoção ou outro tipo de deficiência; 

 Durante as ações de controle da emergência as seguintes ações deverão ser 

garantidas:  

 Posicionar-se nos acessos às áreas ou nas saídas e orientar as pessoas a 

se dirigirem ao ponto de encontro ou outro local designado pelos 

responsáveis pela ordem de evacuação. 

 Não permitir o acesso de pessoas ao local sem a devida proteção e 

autorização. 

 Isolamento e sinalização de vias nas proximidades do local. 

 Controle do tráfego de veículos. 

 Transporte de acidentados e de materiais. 

 Após o controle da situação de emergência, o local será isolado até conclusão 

do processo de investigação e somente será liberado o acesso das pessoas, 

após avaliação de risco feita pelos bombeiros, devendo ser verificado os 

seguintes itens: 

 Realizar medições do ambiente, a fim de garantir a qualidade do ar nos 

ambientes fechados. 

 Risco de desabamento de instalações. 

 Piso molhado ou escorregadio. 

 Fiações elétricas expostas. 

 Obstáculos que podem contribuir para queda de mesmo nível. 

 Ventilação do ambiente para retirada do calor, fumaça e gases. 

 As saídas de emergência, as rotas de fuga e os pontos de encontro, devem 

estar devidamente sinalizados e divulgados a todos os colaboradores do local; 
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 Áreas Externas 
 O procedimento para evacuação de pessoas da comunidade de locais 

vulneráveis ao acidente deverá ser realizado pelas autoridades públicas 

competentes ou com anuência destes; 

 O acionamento das autoridades públicas, tais como: Defesa Civil, Corpo de 

Bombeiros (193), Polícia Militar (190), Órgão Ambiental Estadual, será 

realizado pelo Coordenador Geral. 

Responsabilidades: 
 Órgãos Públicos 

Ações: 
 A ordem de abandono deverá partir dos órgãos púbicos, cabendo às Equipes 

de Abandono de Área e de Apoio dar o apoio necessário para realização das 

ações. 
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ISOLAMENTO DE ÁREA FICHA Nº03 

Equipes Envolvidas: Equipe de Apoio 

Equipamentos de Combate: Cones de sinalização e fita zebrada ou fita de 
polietileno 

EPIs Básicos: Óculos de segurança, Luvas e Botas 

 

Procedimentos: 

 A área onde tenha ocorrido acidente deve ser devidamente isolada pela 

brigada de emergência, com atenção especial quando se tratar de acidente 

envolvendo produto perigoso. Neste caso, o isolamento deverá ser iniciado de 

30 m a 100 m em todas direções. 

Observação: Os fatores que influenciam no aumento ou diminuição do raio de 
isolamento inicial são: 

 Velocidade e direção do vento; 

 Aspectos meteorológicos; 

 Reatividade de produtos envolvidos; 

 Topografia e hidrografia da região. 

 Efetuar o isolamento, utilizando cordas, cones, fitas, etc.;  

 Efetuar o isolamento preferencialmente na direção do vento, conforme 

esquema a seguir: 

 

 

EXEMPLOS 

Exemplos de equipamentos de isolamento e sinalização: 
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O procedimento para evacuação de pessoas de áreas viznhas à área de implantação 

do empreendimento deverá ser realizado pelas autoridades públicas competentes ou 

com anuência destes; 

A ordem de abandono deverá partir dos órgãos púbicos, cabendo aos integrantes da 

EOR do empreendimento dar o apoio necessário para realização das ações. 
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RESGATE DE PESSOAS EM ÁREA FICHA Nº04 

Equipes Envolvidas: Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros 

Equipamentos de Combate: Maca ou prancha rígida, kits de primeiros socorros 

EPIs: Luvas de Procedimento. 

Procedimentos Emergenciais 

 Acionar o Coordenador Emergencial verbalmente pelo rádio. 

 Verificar se a pessoa tem condições de locomoção própria. 

 Caso tenha havido contato com substância química: 

 Conduzir a pessoa até o chuveiro de emergência mais próximo e abrir o 

mesmo. Sendo necessário, orientar a pessoa a retirar a peça de roupa 

contaminada.  

 Caso o contato seja com os olhos, direcionar a mesma ao uso do lava-

olhos. 

 Identificar a substância e verificar na FISPQ a conduta de primeiros 

socorros específica para o contato com a substância. Não havendo acesso 

à FISPQ, identificar os riscos da substância no rótulo ou GHS. 

 Caso a pessoa não tenha condições de locomoção própria, imobilizar a 

pessoa seguindo procedimento específico para esta finalidade e transportar a 

mesma com o uso de maca ou prancha rígida. Tendo ocorrido contato com 

substância química, desencadear as ações do item anterior. 
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COMBATE A INCÊNDIO FICHA Nº05 

Equipes Envolvidas: Equipe de Combate à Emergência 

Equipamentos: Extintores 

EPIs: Conjunto de respiração autônoma e roupa nível A (frente de combate/Corpo de 
Bombeiros), máscara de elemento filtrante (equipes de apoio), luvas e botas em PVC 
ou borracha nitrílica 

Ações de Resposta 

O combate inicial a incêndio deve ser realizado pela Equipe de Combate a 
Emergência, sob supervisão do Coordenador Emergencial, até a chegada do 
Corpo de Bombeiros, respeitando as seguintes instruções: 
 A equipe de combate a incêndio deve buscar os extintores mais próximos 

para fazer o combate. 

 Caso a amplitude do incêndio seja agravada, impossibilitando o combate 

com os recursos presentes, ou mesmo podendo haver risco a saúde e 

integridade física dos colaboradores, os mesmos deverão isolar e 

abandonar a área e aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros, e demais 

órgãos de apoio, em local seguro. 

 Se possível deve-se retirar materiais e substâncias que estejam próximos 

ao fogo, efetuando um isolamento para que as chamas não tomem grandes 

proporções. Atenção: A exposição ao fogo dos cilindros de gases (GLP, 

acetileno, oxigênio) e recipientes contendo inflamáveis podem provocar 

eventos acidentais graves relacionados a sobrepressão seguida de 

explosão com projeção de fragmentos e ampliação do evento acidental. 

Neste caso deve-se: 

 Isolar a área; 

 Resfriar com neblina de água os recipientes que estiverem expostos ao 

fogo, se isto puder ser feito com dispositivos manejados à distância, em 

local protegido, mesmo após a extinção do fogo, aguardando a chegada 

do Corpo de Bombeiros; 

 Caso o recipiente possa ser relocado, deve-se proceder com segurança; 

 Em caso de fogo intenso utilizar dispositivos manejados à distância. Se 

isto não puder ser feito, abandonar a área e deixar queimar. 
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 No caso dos cilindros de gases poderá haver abertura das válvulas de 

segurança para assegurar a integridade física do mesmo. Neste caso, 

deverá ser lançada água no costado do recipiente. 

 

Classes dos Meios de Extinção 

 Incêndios “Classe A” (materiais de fácil combustão, e que deixem resíduos 

após a queima, tais como: tecidos, madeira, papel, fibras, entre outros) 

devem ser combatidos com o uso de extintores de água pressurizada 
e/ou espuma; 

 Incêndios “Classe B” (produtos que queimem somente em sua superfície, 

não deixando resíduos, tais como: gasolinas, querosenes, óleo, graxas, 

vernizes, tintas, entre outros) devem ser combatidos com o uso de 
extintores de espuma, Pó Químico Seco (PQS) e/ou Gás Carbônico 
(CO2); 

 Incêndios “Classe C” (equipamentos elétricos energizados, tais como: 

motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, entre outros) 

devem ser combatidos com o uso de extintores de Gás Carbônico 
(CO2) e/ou Pó Químico Seco (PQS). O uso de água ou espuma sobre 

estes materiais pode provocar curto-circuito; 

 Incêndios “Classe D” (elementos pirofóricos, tais como: magnésio, zircônio, 

titânio). 
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VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E/OU ÓLEO 
LUBRIFICANTE (EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS,  

VEÍCULOS E/OU CAMINHÕES), SEM LANÇAMENTO 
NO CORPO D’ÁGUA 

FICHA Nº06 

Equipes Envolvidas: Equipe de Combate à Emergência 

Equipamentos de Combate: Kit de Emergência Ambiental contendo: material 
absorvente (serragem, turfa, entre outros) para conter derrames, mantas, cordões, 
sacos plásticos para coleta de residuos, pá anti-faiscante. 

EPIs: Usar botas, macacão de algodão ou avental impermeável (PVC, polietileno ou 
neoprene), luvas impermeáveis, óculos de segurança hermético para produtos 
químicos. 

Procedimentos Emergenciais 

 Acionar o Coordenador Emergencial verbalmente pelo rádio. 

 Isolar a área de possíveis fontes de ignição. 

 Isolar sistemas de coleta pluvial, não permitindo a entrada do líquido vazado 

nestes. Para isto devem ser usados os recursos de kit de emergência 

disponíveis nas áreas operacionais. 

 Para controle de vazamentos em pequena quantidade, controlar o mesmo 

com os recursos de kit de emergência disponíveis nas áreas operacionais, ou 

ainda usando outro tipo de material adequado à contenção. 

 Quando o vazamento for de grande quantidade que não seja contido nas 

áreas de contenção existentes, o atendimento deverá ser realizado por 

empresa especializada em atendimento à emergência ambiental. 

 Após o confinamento, nas áreas de contenção, serão tomadas outras ações 

para recolher o produto e descontaminar o local. Exemplos de Métodos de 

Contenção: 

 Dique/ represa - Utilizar terra, areia, ou argila para desvio do fluxo; 

 Valas ou trincheiras – cavar as valas para canalizar e represar o produto; 

 Barreiras – colocar barreiras absorventes para conter produto; 

 Transferência - transferir produto para outro tanque por meio de bombas. 

Nos casos de incêndio: 

 Usar os extintores de neblina d’água, pó químico ou CO2 

Não usar jato d’água sólido, devido a possibilidade de espalhamento do 
material em combustão. 

 Seguir as orientações da FICHA Nº 05 - Combate a incêndio. 
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VAZAMENTO/DERRAMAMENTO DE EFLUENTE SANITÁRIO FICHA Nº07 

Equipes Envolvidas: Coordenador Emergencial e Equipe de Combate à Emergência 

Equipamentos de Combate: Caminhão a vácuo, Pá, Enxada, Areia 

EPIs: Bota PVC cano longo, luvas, óculos. 

Procedimentos Emergenciais 

 O Coordenador Emergencial avalia a dimensão do vazamento e aciona a 

Equipe de Combate à Emergência, quando necessário. 

 Estancar o vazamento imediatamente, assim que detectado, bloqueando-o em 

sua origem. 

 Remover a camada superficial contaminada armazenando temporariamente 

em local apropriado, para posterior tratamento e/ou disposição final. 

 Caso o vazamento atinja um corpo hídrico, realizar exame de qualidade da 

água imediatamente a jusante, até que a situação anterior ao vazamento seja 

restabelecida. Caso contrário, será proibido qualquer tipo de uso dessa água e 

a comunidade deverá ser informada sobre a impossibilidade temporária de 

utilização da água. 
 Caso o vazamento seja decorrente de transbordamento ou rompimento de 

tubulação, interditar imediatamente seu sistema de recepção, instalando 

banheiros químicos em quantidade suficiente para atender à demanda dos 

empregados do canteiro. Providenciar a limpeza, desentupimento ou 

substituição da tubulação danificada que recebe e transporta o efluente. 
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ENCHENTE/INUNDAÇÃO FICHA Nº08 

Equipes Envolvidas: Equipe de Abandono de Área e Equipe de Busca, Resgate e 
Primeiros Socorros 

Equipamentos: Kits de primeiros socorros, Boias e Coletes Salva-Vidas 

EPIs: Colete salva-vidas  

Procedimentos Emergenciais 

 Acionar o Coordenador Emergencial verbalmente pelo rádio e caso necessário 

solicitar auxílio ao Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. 
 Se estiver em um local fechado, mantenha a calma e tente subir o máximo 

possível em segurança e espere emergência. Evite nadar ou passar pela 

água. Caso seja necessário, proteja o corpo para evitar cortes ou máximo 

possível de contato com a água. 

 Se estiver em local aberto, afaste-se o mais rápido possível de encostas de 

morros, ou das margens do rio, que podem ceder com desmoronamento.  

 Solicitar aos colaboradores capacitados em NR-10 o desligamento da energia 

no local; 

 Fechar a saída de recipientes contendo substâncias químicas (em especial 

sólidos e líquidos). Se possível remover estes recipientes da área de 

inundação; 

 Evite usar ou tocar em instrumentos que utilizam eletricidade. 

 Caso haja desmoronamento proceder conforme FICHA Nº 16; 

 Assegure o caminho de fuga. Se perceber o início de uma enchente, busque 

sair o mais rápido possível para um local alto e seguro. 

 Ligue nos telefones de emergência. Evite congestionamentos na rede 

telefônica evitando ligações apenas para obter informações e afins. 

 Auxilie as pessoas necessitadas de socorro ou de resgate se isso puder ser 

feito com segurança. 

 Caso haja presença de pessoas na área de inundação, com possibilidade de 

afogamento, desencadear as seguintes ações: 

 Lançar boia de salvamento, material flutuante ou cordas para resgate; 

 Resgatar a vítima e aplicar procedimentos de primeiros socorros, se 

necessário; 
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 Caso a vítima esteja desacordada o resgate deverá ser realizado pela 

Equipe de Busca e Resgate e Primeiros Socorros, sem que seja colocada 

em risco a integridade dos mesmos; 

 Se estiver de carro, caso verifique se a inundação é grave, abandone o 

veículo e busque refúgio a pé. Veículos podem ser facilmente levados pela 

água e trazer acidentes graves, além de poder ocorrer o risco de 

congestionamentos que impedem ou atrasam o acesso de equipes de socorro, 

da polícia e do exército. 
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QUEDA DE PESSOAS EM NÍVEL (QUEDA EM ALTURA) FICHA Nº09 

Equipes Envolvidas: Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros 

Equipamentos de Combate: Kits de primeiros socorros, Maca ou prancha rígida, 
Monopé com guinchos para resgate, Equipamento para atendimento e resgate em 
altura. 

EPIs: Cinto de segurança tipo paraquedista, Luvas de Procedimento, Luvas de 
Vaqueta 

Procedimentos Emergenciais 

 Acionar o Coordenador Emergencial verbalmente pelo rádio  

 Avaliar a melhor forma de resgate da pessoa, considerando o risco de queda 

da mesma ao solo durante os trabalhos de resgate. 

 Fixar o cinto de segurança tipo paraquedista em ponto (olhal ou instalação) 

seguro, diferente do utilizado pela vítima. 

 Com o uso do equipamento para atendimento e resgate em altura apropriado, 

realizar o resgate da vítima. 

 Sendo necessário, aplicar ações de primeiros socorros e/ou imobilização. 

 O Coordenador Emergencial deve solicitar ambulância para deslocamento da 

vítima para o hospital; 

 Preservar o local do acidente para realização da investigação; 

 Em caso de fatalidades o Coordenador Emergencial deve comunicar a Polícia 

e o cenário deve ser mantido até a chegada da mesma. 
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TOMBAMENTO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS COM 
APRISIONAMENTO EM, SOB OU ENTRE FICHA Nº10 

Equipes Envolvidas: Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros 

Equipamentos de Combate: kits de primeiros socorros 

EPIs: Capacete, Óculos contra impacto, Luva de procedimento, Botas, Luva do tipo 
vaqueta. 

Procedimentos Emergenciais 

 O Coordenador Emergencial deve acionar imediatamente o Corpo de 

Bombeiros e o SAMU informando o tipo de evento em andamento; 

 Isolar a área afastando demais colaboradores que não componham as 

equipes de atendimento emergencial; 

 Caso o equipamento ou máquina possa ser destombado, realizar a ação 

desde que não acarrete em movimentação da vítima ou danos à mesma; 

 Realizar a remoção da vítima caso possa ser feita sem ocasionar novas 

lesões à mesma. Caso contrário aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros 

e SAMU. Removida a vítima deve ser encaminhada para atendimento médico 

especializado; 

 Em caso de fatalidades o cenário deve permanecer intocado até a chegada da 

polícia; 

 Em caso de vazamento de óleo combustível/lubrificante do equipamento, 

proceder com contenção e recolhimento conforme FICHA Nº06; 

 Em caso de princípio de incêndio, proceder com ações conforme FICHA Nº05. 
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COLISÃO VEICULAR/ATROPELAMENTO FICHA Nº11 

Equipes Envolvidas: Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros 

Equipamentos de Combate: Kit´s de primeiros socorros, Maca ou prancha rígida, 
Desfibrilador, Serra Sabre, Alargadores Hidráulicos, Almofadas Vetter, Cunhas 
Hidráulicas. 

EPIs: Capacete, Óculos contra impacto, Luva de procedimento, Botas, Luva do tipo 
vaqueta. 

Procedimentos Emergenciais 

 Acionar o Coordenador Emergencial verbalmente pelo rádio  

 Isolar a área afastando demais colaboradores que não componham as 

equipes de atendimento emergencial; 

 Verificar se a pessoa está consciente. Em caso afirmativo, orientar a mesma 

sobre os procedimentos que serão realizados para imobilização e remoção da 

mesma (desde que habilitado para isto). Imobilizar a pessoa seguindo 

procedimento específico para esta finalidade e transportar a mesma com o 

uso de maca ou prancha rígida. 

 Caso a pessoa não esteja consciente, imobilizar a pessoa seguindo 

procedimento específico para esta finalidade (desde que habilitado para isto) e 

transportar a mesma com o uso de maca ou prancha rígida. 

 Caso haja aprisionamento de vítima nos veículos, o Coordenador Emergencial 

deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros e o SAMU informando o 

tipo de evento em andamento. Caso os veículos possam ser deslocados para 

remoção da vítima, sem que acarrete movimentação com danos à mesma, 

esta ação deve ser realizada de imediato. Caso contrário aguardar a chegada 

do Corpo de Bombeiros e SAMU. Removida a vítima deve ser encaminhada 

para atendimento médico especializado. 

 Havendo fatalidade o Coordenador Emergencial deve acionar de imediato a 

polícia, e aguardar a chegada da mesma não permitindo qualquer alteração do 

cenário. 

 Em caso de vazamento de óleo combustível/lubrificante do equipamento, 

proceder com contenção e recolhimento conforme FICHA Nº06; 

 Em caso de princípio de incêndio, proceder com ações conforme FICHA Nº05. 
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MAL SÚBITO, MAL-ESTAR OU LESÕES DE PESSOAS 
(PRIMEIROS SOCORROS) FICHA Nº12 

Equipes Envolvidas: Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros 

Equipamentos de Combate: Ambulância tipo UTI, Maca ou prancha rígida, kits de 
primeiros socorros. 

EPIs: Luvas de Procedimento. 

Procedimentos Emergenciais 

 Acionar o Coordenador Emergencial verbalmente pelo rádio e caso necessário 

solicitar auxílio ao Corpo de Bombeiros e ao SAMU 

 
 Ações Básicas para Garantia de Segurança ao Cenário 
 

Antes do atendimento às possíveis vítimas deve-se observar o local eliminando riscos 

potenciais para o brigadista, vítima e terceiros. Para tanto, a observação das 

seguintes medidas é fundamental: 

 Sinalização e isolamento adequado do local do atendimento; 

 Verificar a utilização de EPI adequado durante o atendimento emergencial; 

 Observar a possibilidade de contaminação durante o atendimento, além de 

outros riscos como gases tóxicos, radiações térmicas e explosões; 

 Feito isto se deve proceder à análise da vítima. 

Análise da Vítima 

A análise da vítima deve ser realizada da seguinte forma: 

 Verificar o nível de consciência da vítima, chamando a mesma por meio de 

estímulo tátil e verbal por pelo menos três vezes, colocando as mãos no 

ombro e verbalizando “ei .... você está bem?”. 

 Diante da inconsciência, deve-se aplicar o colar cervical e pedir ajuda 

imediatamente. 

 Desobstruir as vias aéreas, usando a elevação da mandíbula, nos casos de 

trauma, ou a extensão cervical, nos casos clínicos. Ver detalhes de aplicação 

no Procedimento de Desobstrução das Vias Respiratórias. 

 Para tanto deve-se verificar se não há pequenos objetos no interior da boca da 

vítima.  
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 Aplicar a sequência ver, ouvir e sentir (observação visual, auditiva e tátil).  

 Na constatação de inexistência de respiração, já tendo realizado a 

desobstrução das vias, deve-se iniciar o procedimento de ventilação com o 

uso de cilindro de oxigênio (vide Procedimento de Ventilação). 

 Verificar presença de pulso por meio de palpação de pulso central. 

 Caso não haja presença de pulso, iniciar a reanimação cardiorrespiratória, 

conforme Procedimento de Massagem Cardíaca. 

 Verificar distúrbios neurológicos por meio de estímulo doloroso (compressão 

pinçada no músculo do trapézio), abertura ocular espontânea e simetria das 

pupilas (tamanhos e formas). Essas observações podem trazer diagnóstico de 

acidente vascular cerebral (AVC), uso de drogas, traumas de crânio, etc. 

 Retirar as vestes para diagnóstico de locais contaminados, ferimentos e 

fraturas severas. 

 Feito isto deve-se proceder ao procedimento/ação aplicável ao cenário em 

andamento. 

Procedimento de Desobstrução das Vias Respiratórias 

Se a vítima está consciente, a liberação por posicionamento pode ser apenas com 

finalidade preventiva. Entretanto, se houver perda de consciência a perda do tônus 

muscular pode levar a vítima à obstrução.  

Para tanto deve-se manter a extensão da cabeça, ou a elevação da mandíbula no 

caso de trauma (caso que não permite alteração da posição da porção cervical da 

coluna para evitar agravamento das lesões). 

No caso de obstrução de vias aéreas por corpo estranho, aplicar a técnica de 

compressão abdominal, mais conhecida como manobra de Heimlich: 

 Para vítimas conscientes, em pé ou sentadas: posicionar-se atrás da vítima 

com a mão fechada com a face do polegar encostada na parede abdominal, 

entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical, espalmar a outra mão sobre a 

primeira e comprimir o abdome num movimento rápido direcionado para trás e 

para cima – movimento em “J” – até a vítima expelir o objeto ou até a 

inconsciência; 

 Para vítimas inconscientes, obesos ou gestantes: deitar a vítima em uma 

superfície plana e rígida – decúbito dorsal horizontal – e iniciar as 

compressões torácicas similarmente ao Procedimento de Massagem 

Cardíaca. 
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Procedimento de Ventilação 

 Colocar a vítima deitada de costas; 

 Levantarseupescoço; 

 Com uma das mãos deve-se inclinar levemente a cabeça da vítima para trás, 

conforme a figura a seguir; 

 

 Use a mão, usada para levantar o pescoço, para puxar o queixo da vítima 

para cima, de forma que sua língua não impeça a passagem de ar, conforme 

apresentado na figura a seguir. Observe se não há qualquer objeto obstruindo 

as vias aéreas superiores (dentadura, chicletes, balas, entre outros); 

 
 Coloque o respirador (cilindro de oxigênio) sobre a boca da vítima e prenda o 

mesmo assegurando vedação. 

 Permaneça com o mesmo até que a vítima consiga respirar sem ajuda e 

dificuldade. 

Procedimento de Massagem Cardíaca (Ressuscitação Cardiopulmonar – 
RCP) 

 Os casos de parada cardíaca exigem ação imediata. Não aguarde a chegada 

do médico; 

 Nos casos em que não se sentir os batimentos do coração ou pulsação da 

vítima, desenvolva as seguintes ações: 

 Coloque a vítima deitada de costas sobre uma superfície dura; 

 Coloque suas mãos sobrepostas na metade inferior do osso externo, conforme 
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a figura apresentada a seguir. Em crianças este procedimento deve ser 

aplicado com apenas uma das mãos; 

 
 Mantenha os braços estendidos;  

 Os dedos devem permanecer abertos, sem que os mesmos toquem a parede 

do tórax; 

 Faça pressão, com bastante vigor, de modo que o tórax abaixe comprimindo o 

coração de encontro com a coluna vertebral; 

 Descomprima em seguida; 

 Repita esta ação continuamente, associada ao uso do oxigênio (Procedimento 

de Ventilação). 

Procedimento para Controle de Hemorragias 

Antes da aplicação dos procedimentos para controle de hemorragias, o brigadista 

deve-se certificar que o local não tenha sido contaminado com substâncias químicas. 

Caso tenha sido, deve-se proceder conforme indicado nos Cuidados Específicos em 

Atendimentos à Substância em questão, encaminhando a vítima ao pronto 

atendimento médico.  

Neste, deverá ser informado sobre a contaminação da vítima, informando o tipo de 

substância envolvida. 

Caso não haja contaminação do local em que há hemorragia, o brigadista deve 

proceder da seguinte forma: 

Em caso de hemorragias externas: 

 Expor o ferimento; 

 Executar compressão manual direta sobre o ferimento com uma compressa de 

gaze até parar o sangramento; 

 Fixar a compressa utilizando uma atadura de crepe ou bandagem triangular 

(nunca remover as compressas de gaze após a aplicação sobre o ferimento); 

 Caso o sangramento continue, elevar o membro (nos casos de hemorragia em 

extremidades e na ausência de fraturas) e comprimir os pontos arteriais; 
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 O torniquete deve ser usado como último recurso nos casos de sangramento, 

devendo ser evitado. Caso seja adotado não pode ser afrouxado até que a 

vítima se encontre sob cuidados médicos; 

 Prevenir o estado de choque, aquecendo a vítima; 

 Nunca oferecer líquidos; 

 Caso a hemorragia seja no crânio, não efetuar compressão; 

 Nas hemorragias pelo ouvido e nariz, não obstruir. Avaliar a quantidade de 

sangue perdido e considerar sempre o tipo de piso (terra, areia) e as roupas 

grossas de inverno (jaquetas) que podem mascarar o sangramento em virtude 

da absorção. 

Em caso de hemorragias internas: 

 Verificar a presença de manchas na pele e ao longo do corpo, e o 

enrijecimento dos tecidos em cavidades; 

 Prevenir o estado de choque, afrouxando as vestes e oferecendo O2 

(oxigênio), quando disponível.  

 Encaminhar a vítima para o hospital ou clínica o mais rápido possível. 

Em caso de estado de choque 

 Devem ser adotadas as mesmas medidas apresentadas para as hemorragias. 

O estado de choque representa a falência do mecanismo hemodinâmico, 

portanto os sinais e sintomas que apresenta são semelhantes aos 

encontrados nas hemorragias. 

Cuidados Específicos 

A aplicação de cuidados específicos é uma complementação aos procedimentos de 

atendimento que devem ser desenvolvidos caso seja necessária a aplicação de 

primeiros socorros às vítimas da emergência em andamento. 

Estes cuidados devem ser aplicados de acordo com o tipo de substâncias (agente 

agressor) envolvido, sempre se atentando aos sintomas apresentados. 

A análise do cenário em andamento pode ajudar na identificação do agente agressor. 

Se necessário deve-se questionar a vítima e/ou testemunhas sobre a substância 

envolvida, ou ainda verificar indícios no local da ocorrência. 

No caso de atendimento médico durante ou após a ocorrência, deve ser apresentado 

ao médico o rótulo da substância ou FISPQ com a qual a vítima teve contato. 
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Procedimento para Transporte de Vítimas 

Caso seja necessário deslocar a vítima do local, em qualquer que seja a ocorrência 

envolvida e o estado da mesma, deve-se proceder da seguinte forma: 

 Estabilizar a vítima antes de iniciar qualquer transporte, conforme os 

procedimentos já apresentados anteriormente; 

 Caso a vítima esteja consciente e tenha condições de caminhar, o transporte 

até a viatura pode ser feito apenas com apoio/auxílio à vítima; 

 Caso a vítima esteja inconsciente ou tenha sofrido algum trauma ou queda 

com possibilidade de lesão nas vertebras, fixar a vítima à prancha longa 

(maca de transporte), por meio de, no mínimo, três tirantes. Para a 

acomodação da vítima na prancha longa, as manobras podem ser por meio do 

giro de 90 graus, e a colocação da prancha retornando a vítima na posição 

inicial; 

 Caso não haja disponibilidade de prancha longa (maca de transporte), 

substituir a mesma pela presença de vários brigadistas que, posicionados lado 

a lado e realizando movimentos em bloco, poderão transportar uma vítima 

com a garantia da manutenção da posição de decúbito dorsal; 

 Se a vítima encontrar-se deitada em decúbito ventral (de barriga para baixo), a 

sustentação da cabeça e o giro constante, ordenado e em bloco, é 

recomendado. 

 Fixar a cabeça da vítima para impedir movimentação lateral, principalmente 

quando houver mecanismo de trauma associado ao atendimento; 

 Prender a prancha longa na viatura de socorro; 

 Estar preparado para a ocorrência de vômitos; 

 Prevenir hipotermia; 

 Transportar com velocidade moderada e com segurança, escolhendo o melhor 

trajeto até o hospital/clínica; 

 Manter observação contínua da vítima durante o transporte, incluindo sinais 

vitais e nível de consciência. 
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VAZAMENTOS DE GASES INFLAMÁVEIS (GLP, 
ACETILENO, HIDROGÊNIO) FICHA Nº13 

Equipes Envolvidas: Equipe de Combate à Emergência 

Equipamentos de Combate: Material para estancar o vazamento como martelo de 
madeira, batoque, borracha de câmara de ar etc., extintores de incêndio. 

EPIs: calçado de segurança, luvas em PVC, óculos de proteção e proteção 
respiratória adequada (máscara de respiração autônoma em caso de atmosfera 
deficiente em oxigênio (gases de forma geral, com exceção ao oxigênio) 

Procedimentos Emergenciais 

 Os membros da brigada de emergência devem: 

 Parar o processo/atividade que esteja sendo executado próximo ao 

vazamento; 

 Assegurar isolamento da área com retirada de fontes de ignição e saída 

dos colaboradores; 

 Ventilar o local; 

 Verificar a presença de atmosfera deficiente em oxigênio, determinando 

que as ações sejam desencadeadas com o uso de equipamento de 

respiração autônomo, quando necessário.  

 Se o vazamento ocorrer na válvula de consumo e este puder ser 

estancado com segurança, proceder com o fechamento da mesma; 

 Se o vazamento ocorrer na válvula de alívio do cilindro, proceder com o 

resfriamento do mesmo jogando água na válvula de alívio para evitar 

congelamento com travamento da mesma; 

 Se o vazamento ocorrer no costado/corpo do cilindro, proceder com o uso 

de martelo de madeira, batoque, borracha de câmara de ar, etc, se esta 

ação puder ser realizada com segurança; 

 Em caso de incêndio, realizar o combate a distância, resfriando os demais 

cilindros que estejam próximos ao mesmo conforme FICHA Nº05. 

 Em caso de vazamentos em cilindros de acetileno (especificamente): 

 Comunicar de imediato a empresa fornecedora para maiores orientações 

de combate; 

 Se o vazamento ocorrer na válvula de consumo e este puder ser 

estancado com segurança, proceder com o fechamento da mesma; 

 Se o vazamento ocorrer na válvula de alívio do cilindro, proceder com o 
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resfriamento do mesmo jogando água na válvula de alívio para evitar 

congelamento com travamento da mesma; 

 Se o vazamento ocorrer no costado/corpo do cilindro, proceder com o 

isolamento do mesmo e ventilação do local. Não usar martelos ou golpear 

o cilindro, pois pode agravar o cenário com a instabilidade do acetileno, 

progredindo para explosão do recipiente; 

 Em caso de incêndio, realizar o combate a distância, resfriando os demais 

cilindros que estejam próximos ao mesmo conforme FICHA Nº05. 
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VAZAMENTOS DE GASES NÃOINFLAMÁVEIS (OXIGÊNIO, 
NITROGÊNIO E ARGÔNIO) FICHA Nº14 

Equipes Envolvidas: Equipe de Combate à Emergência 

Equipamentos de Combate: Material para estancar o vazamento como martelo de 
madeira, batoque, borracha de câmara de ar etc. 

EPIs: calçado de segurança, luvas em PVC, óculos de proteção e proteção 
respiratória adequada (máscara de respiração autônoma em caso de atmosfera 
deficiente em oxigênio (gases de forma geral, com exceção ao oxigênio) 

Procedimentos Emergenciais 

 Os membros da brigada de emergência devem: 

 Parar o processo/atividade que esteja sendo executado próximo ao 

vazamento; 

 Assegurar isolamento da área com saída dos colaboradores; 

 Ventilar o local; 

 Verificar a presença de atmosfera deficiente em oxigênio (para 

vazamentos de nitrogênio ou argônio), determinando que as ações sejam 

desencadeadas com o uso de equipamento de respiração autônomo, 

quando necessário.  

 Se o vazamento ocorrer na válvula de consumo e este puder ser 

estancado com segurança, proceder com o fechamento da mesma; 

 Se o vazamento ocorrer na válvula de alívio do cilindro, proceder com o 

resfriamento do mesmo jogando água na válvula de alívio para evitar 

congelamento com travamento da mesma; 

 Se o vazamento ocorrer no costado/corpo do cilindro, proceder com o uso 

de martelo de madeira, batoque, borracha de câmara de ar, etc, se esta 

ação puder ser realizada com segurança. 

 Em caso de vazamentos em cilindros de oxigênio (especificamente): 

 Retirar da área todos os materiais combustíveis e/ou inflamáveis em 

função do potencial de oxidação e geração de incêndio. Em caso de 

incêndio nestes, proceder conforme Guia Nº01; 

 Proceder com as ações especificadas nesta guia. 
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DESMORONAMENTO OU SOTERRAMENTO FICHA Nº15 

Equipes Envolvidas: Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros 

Equipamentos de Combate:  

EPIs: Luvas em borracha, botas impermeáveis e óculos acrílico ou proteção facial 

Procedimentos 

 Interromper a execução dos serviços; 

 O Encarregado do serviço deverá verificar, imediatamente, a possibilidade de 

ocorrência de soterramento de qualquer membro de sua equipe e, em 

seguida, retirar todo o pessoal da área de risco; 

 Isolar e sinalizar a área de risco, impedindo o acesso de pessoas não 

autorizadas ao local; 

 Identificar a causa provável do evento e as medidas possíveis de 

estabilização, após análise; 

 Retirar o material do desmoronamento, de forma a possibilitar o acesso de 

pessoal e equipamentos e possíveis vítimas; 

 Aplicar procedimentos de primeiros socorros, se necessário, encaminhando a 

vítima para atendimento especializado; 

 Recompor a area atingida; 

 Não reiniciar os trabalhos sem a construtora. 
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INUNDAÇÃO DE VALA FICHA Nº16 

Equipes Envolvidas: Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros 

Equipamentos de Combate: kits de primeiros socorros, boias e coletes salva-vidas 

EPIs: Luvas em borracha, botas impermeáveis e óculos acrílico ou proteção facial 

Procedimentos Emergenciais 

 Interromper a execução dos serviços e retirar todos do interior da vala; 

 Caso haja desmoronamento proceder conforme FICHA Nº16; 

 Isolar a área, incluindo áreas de possível desmoronamento; 

 Caso haja presença de pessoas na vala, com possibilidade de afogamento, 

desencadear as seguintes ações: 

 Lançar boia de salvamento, material flutuante ou cordas para resgate; 

 Resgatar a vítima e aplicar procedimentos de primeiros socorros, se 

necessário; 

 Caso a vítima esteja desacordada o resgate deverá ser realizado pela 

Equipe de Busca e Resgate e Primeiros Socorros, sem que seja colocado 

em risco a integridade dos mesmos; 

 Não retornar os serviços enquanto a vala estiver inundada, pois há risco de 

animais peçonhentos e vetores. 
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LESÕES POR CONTATO COM PERFUROCORTANTES, 
PARTES MÓVEIS, PARTES ROTATIVAS) FICHA Nº17 

Equipes Envolvidas: Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros 

Equipamentos de Combate: kits de primeiros socorros 

EPIs: EPIs e luva cirúrgica em caso de sangramento 

Procedimentos Emergenciais 

 Paralisar o equipamento imediatamente; 

 Remover a vítima para local seguro; 

 Isolar a área, afastando as pessoas não relacionadas às equipes de 

atendimento emergencial; 

 Aplicar procedimentos de primeiros socorros; 

 O Coordenador Emergencial deve solicitar ambulância para deslocamento da 

vítima para o hospital; 

 Preservar o local do acidente para realização da investigação; 

 Em caso de fatalidades o Coordenador Emergencial deve comunicar a Polícia 

e o cenário deve ser mantido até a chegada da mesma. 
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QUEIMADURAS (TÉRMICA, QUÍMICA OU ELÉTRICA) FICHA Nº18 

Equipes Envolvidas: Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros 

Equipamentos de Combate: kit de primeiros socorros 

EPIs: Luvas em borracha, botas impermeáveis, óculos acrílico ou proteção facial 
(em caso de continuidade de vazamento de químicos) e máscara de elemento 
filtrante com filtro combinado (caso seja necessária proteção respiratória durante a 
remoção da vítima) 

Procedimentos Emergenciais 

 Antes de manipular qualquer vítima que ainda esteja em contato com o 

agente agressor (no ambiente, nas vestes ou na pele), proteger-se de sua 

exposição utilizando os EPIs adequados; 

 Interromper imediatamente o contato da vítima com o agente lesivo; 

 Realizar uma análise primária, identificando o tipo de queimadura (térmica, 

química ou elétrica). Se necessário deve-se questionar a vítima e/ou 

testemunhas sobre o agente lesivo, ou ainda verificar indícios no local da 

ocorrência; 

 Quando encaminhada para o atendimento médico especializado, deve-se 

informar o tipo de queimadura, a região afetada e o agente lesivo. 

1. Em caso de queimaduras térmicas: 

 Se a vítima estiver com fogo nas vestes, rolá-la no chão ou envolver um 

cobertor em seu corpo a partir do pescoço em direção aos pés; 

 Interromper a propagação de calor para tecidos mais profundos, resfriando a 

vítima com soro fisiológico ou água limpa à temperatura ambiente; 

 Retirar as vestes com delicadeza, sem arrancá-las, cortando-as com tesoura. 

Não arrancar o tecido se ele estiver aderido à queimadura, apenas resfriá-lo 

com soro fisiológico ou água limpa à temperatura ambiente, deixando-o no 

local; 

 Retirar das extremidades anéis, pulseiras, relógios ou jóias antes que haja 

comprometimento da circulação; 

 Caso haja acometimento da face (queimadura de pele, cabelos ou pelos do 

nariz e das pálpebras ou fuligem na região orofaríngea) ou possibilidade de 

que a vítima tenha inalado fumaça ou gases, proceder da seguinte forma: 

 Dar especial atenção às vias aéreas e respiração; 
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 Cobrir os olhos da vítima com gaze umedecida em soro ou água limpa; 

 Proteger as áreas queimadas com compressa de hidro gel ou plástico de 

queimaduras estéril ou ainda com gaze umedecida e bandagens limpas. 

 Se a área afetada envolver mãos ou pés, separar os dedos com pequenos 

rolos de gaze umedecida em soro fisiológico antes de cobri-los ou utilizar a 

compressa de hidro gel para essa finalidade. Não se deve circular os dedos 

com a compressa, e sim dispor a mesma entre os dedos apenas; 

 Prevenir a hipotermia, envolvendo a vítima com plástico estéril. Esta ação 

ajuda a prevenir o estado de choque. 

 Encaminhar a vítima para atendimento médico especializado. 

2. Em caso de queimaduras elétricas: 

 Observar atentamente a qualidade do pulso, pois nessas situações podem 

ocorrer arritmias cardíacas; 

 Verificar os pontos de entrada e saída do choque elétrico, verificando a 

existência de hemorragias; 

 Tratar as áreas queimadas conforme orientações para atendimento de 

vítimas de queimaduras térmicas. 

 Encaminhar a vítima para atendimento médico especializado. 

3. Em caso de queimaduras químicas: 

Antes de manipular qualquer vítima que ainda esteja em contato com o agente 

agressor (no ambiente, nas vestes ou na pele), proteger-se de sua exposição 

utilizando os EPIs necessários, conforme indicado nas FISPQs (Ficha de 

Informação de Segurança dos Produtos Químicos) e/ou nas Fichas de Emergência 

afixadas no local. 

Proceder conforme segue: 

 Retirar as vestes da vítima que estiverem impregnadas pelo produto; 

 Se o produto for seco (na forma granulado ou em pó), retirá-lo manualmente 

sem friccionar (com pano seco ou escova), sem que haja contato com a pele 

do colaborador; 

 Lavar a região afetada com água corrente abundantemente, e se possível, 

identificar o agente agressor (substância química em questão), e seguir as 

orientações apresentadas na FISPQ; 

 Procurar atendimento médico. 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Anexo C – Plano de Ação de Emergência 

 
 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGR - DOC Nº 015/2019 – REV 00 72 
 

 

QUEDA DE CARGA COM PRENSAGEM OU 
ESMAGAMENTO DURANTE A MOVIMENTAÇÃO FICHA Nº19 

Equipes Envolvidas: Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros 

Equipamentos de Combate: kits de primeiros socorros, 

EPIs: Capacete, Óculos contra impacto, Luva de procedimento, Botas, Luva do tipo 
vaqueta. 

Procedimentos Emergenciais 

 Isolar a área afastando demais colaboradores que não componham as 

equipes de atendimento emergencial; 

 Havendo fatalidade o Coordenador Emergencial deve acionar de imediato a 

polícia, e aguardar a chegada da mesma não permitindo qualquer alteração do 

cenário; 

 Caso haja aprisionamento de vítima sob a carga o Coordenador Emergencial 

deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros e o SAMU informando o 

tipo de evento em andamento. Caso a carga possa ser deslocada para 

remoção da vítima, sem que acarrete movimentação com danos à mesma, 

esta ação deve ser realizada de imediato. Caso contrário aguardar a chegada 

do Corpo de Bombeiros e SAMU. Removida a vítima deve ser encaminhada 

para atendimento médico especializado; 

 Em caso de vazamentos de produtos químicos oriundos da queda da carga 

proceder com contenção e recolhimento conforme o tipo de substância (gases, 

líquidos ou sólidos); 

 Em caso de princípio de incêndio, proceder com ações conforme FICHA Nº05. 

 

  



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Anexo C – Plano de Ação de Emergência 

 
 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGR - DOC Nº 015/2019 – REV 00 73 
 

 

ATAQUE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS, ANIMAIS NÃO 
PEÇONHENTOS E INSETOS FICHA Nº20 

Equipes Envolvidas: Equipe de Busca, Resgate e Primeiros Socorros 

Equipamentos de Combate: kits de primeiros socorros, 

EPIs: Luvas em borracha, botas impermeáveis e óculos acrílico ou proteção facial 

Procedimentos Emergenciais 

 Identificar o agente (animal ou inseto). Caso o mesmo possa ser aprisionado 

com segurança, deve-se proceder com esta ação para facilitar a identificação 

do mesmo para o estabelecimento dos cuidados necessários; 

 Lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão; 

 Manter a vítima deitada; 

 Se a picada for nos braços ou nas pernas, mantê-los elevados. 

 Aplicar compressas de água fria ou gelo no local, diminuindo a circulação no 

local; 

 Em caso de picada de cobra aplicar soro antiofídico polivalente; 

 Em caso de picada de escorpião, não aplicar qualquer tipo de soro, 

informando ao socorro médico especializado a coloração do mesmo; 

 Manter a vítima hidratada; 

 Retirar aneis, pulseiras, sapatos ou outros adereços apertados, pois é 

esperado edema (inchaço); 

 Encaminhar a vítima ao atendimento médico especializado com a informação 

do tipo de animal ou inseto envolvido e das ações realizadas (aplicação de 

soro); 

 Atenção:  

 Não fazer torniquete ou garrote; 

 Não cortar o local da picada/ferroada, nem perfurar ao redor do local da 

picada; 

 Não colocar folhas, pó de café ou outros contaminantes na ferida; 

 Não oferecer bebidas alcoólicas, querosene ou outros tóxicos à vítima. 
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CONTAMINAÇÃO DE CORPO D’ÁGUA FICHA Nº21 

Equipes Envolvidas: Equipe de Combate à Emergência 

Equipamentos de Combate: Kit de Emergência Ambiental, barreira de contenção, 
embarcação de apoio 

EPIs: Calçado de segurança, luvas em PVC, óculos de proteção e proteção 
respiratória adequada (máscara de elemento filtrante contra vapores orgânicos) 

Procedimentos Emergenciais 

 Paralisar as atividades da área; 

 Com o uso da embarcação de apoio (quando necessário) dispor barreiras de 

contenção à jusante à área de vazamento, evitando a dispersão da 

substância. Em locais de sensibilidade ou uso da população a disposição de 

barreiras deve ser reforçada evitando que estas áreas sejam atingidas; 

 Combater o evento fonte (fonte de vazamento), se possível com desvio do 

encaminhamento do produto ao corpo d’água com o uso dos kits ambientais 

ou diques de terra; 

 O Coordenador Geral deve informar a ocorrência de imediato o órgão 

ambiental, avaliando, juntamente com o Coordenador Emergencial, a 

existência de comunidades ou unidades industriais à jusante ao ponto de 

ocorrência do evento, comunicando os mesmos sobre a necessidade de 

paralisação de consumo de água e/ou uso do corpo d’água para 

recreação/lazer; 

 O Coordenador Geral deve prover recursos para suprimento de água da 

população local atingida ou possivelmente atingida; 

 Caso seja necessário deverá ser acionada empresa especializada em 

emergências ambientais; 

 Avaliar a área para posicionamento dos recursos de combate e disposição dos 

resíduos, considerando para isto o decaimento do terreno;  

 Proceder com ações de recolhimento do conteúdo vazado em terra, com 

remoção da camada superficial até que não haja mais indício de substância; 

 Proceder com ações de recolhimento do conteúdo vazado no corpo d’água, 

com o uso de skimers, barreiras e mantas absorventes.  

 Dispor os resíduos em bags para armazenamento temporário adequado e 

posterior destinação adequada; 
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 Definir com o órgão ambiental ações de restruturação do ambiente atingido. 
 

CONTAMINAÇÃO DO SOLO FICHA Nº22 

Equipes Envolvidas: Equipe de Combate à Emergência 

Equipamentos de Combate: Pá, Enxada, Bags para armazenamento de resíduos 

EPIs: calçado de segurança, luvas em PVC, óculos de proteção e proteção 
respiratória adequada (máscara de elemento filtrante contra vapores orgânicos) 

Procedimentos Emergenciais 

 Paralisar as atividades da área; 

 Com o auxílio de pás e enxadas, remover a camada superficial do solo seja 

atingida até que não haja mais indício de substância. 

 Combater o evento fonte (fonte de vazamento), se possível; 

 O Coordenador Geral deve informar a ocorrência de imediato o órgão 

ambiental, avaliando, juntamente com o Coordenador Emergencial, a 

existência de comunidades, comunicando os mesmos sobre a contaminação 

do solo; 

 Caso seja necessário deverá ser acionada empresa especializada em 

emergências ambientais; 

 Avaliar a área para posicionamento dos recursos de combate e disposição dos 

resíduos, considerando para isto o decaimento do terreno;  

 Dispor os resíduos em bags para armazenamento temporário adequado e 

posterior destinação adequada; 

 Definir com o órgão ambiental ações de restruturação do ambiente atingido. 

 

  



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Anexo C – Plano de Ação de Emergência 

 
 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PGR - DOC Nº 015/2019 – REV 00 76 
 

 

ANEXO B: LISTA DE ACIONAMENTO DA EOR 
 

ESTA LISTA DE ACIONAMENTO DEVE SER PREENCHIDA COM AS INFORMAÇÕES DOS INTEGRANTES DA 
EOR 

TELEFONES PARA ACIONAMENTO DA  
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA 

FUNÇÃO NO PAE NOME TELEFONE 

Coordenador Geral   

Coordenador Emergencial   

Líder da Brigada de Emergência   

Equipe de Abandono de Área   

Equipe de Abandono de Área   

Equipe de Abandono de Área   

Equipe de Combate à Emergência   

Equipe de Combate à Emergência   

Equipe de Combate à Emergência   

Equipe de Combate à Emergência   

Equipe de Combate à Emergência   

Equipe de Combate à Emergência   

Equipe de Busca, Resgate e 
Primeiros Socorros 

  

Equipe de Busca, Resgate e 
Primeiros Socorros 

  

Equipe de Busca, Resgate e 
Primeiros Socorros 

  

Equipe de Busca, Resgate e 
Primeiros Socorros 

  

Equipe de Apoio   

Equipe de Apoio   

Equipe de Apoio   

Equipe de Apoio   
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ANEXO C: LISTA DE ACIONAMENTO DE RECURSOS EXTERNOS 
 

 

TELEFONES EXTERNOS DE EMERGÊNCIA 

ÓRGÃO TELEFONE 

BOMBEIROS 
CORPO DE BOMBEIROS 193 

SAMU 192 

DEFESA CIVIL ESTADUAL 199 

ÓRGÃO AMBIENTAL SEMACE 
0800 275 22 33 
(85) 3101-5515 

POLÍCIAS 

POLÍCIA MILITAR 190 

POLÍCIA RODOVIÁRIA 
ESTADUAL 198 

POLÍCIA RODOVIÁRIA 
FEDERAL 191 

HOSPITAIS 

HOSPITAL SÃO RAIMUNDO 
Limoeiro do Norte (88) 3423-4089 

HOSPITAL GERAL DO  
VALE DO JAGUARIBE 

Limoeiro do Norte 
(88) 2141-0800 

HOSPITAL DR. DEOCLÉCIO 
LIMA VERDE 

Limoeiro do Norte 
(88) 2142-0237 

HOSPITAL E MATERNIDADE 
CELESTINA COLARES 

Tabuleiro do Norte 
(88) 3424-2680 
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ANEXO D: FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL 
 

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL 

Local: Formulário Nº 
Data:     /     /      Turno: Horário:        : 
Atendimento Realizado por: 
 
(  ) Acidente com Vítimas. Nº de Vítimas: (  ) Acidente sem Vítimas 
Emergência Envolvendo: 
(  ) Vazamentos de Substâncias Químicas (gases, líquidos ou sólidos) 
(  ) Acidentes ocupacionais 
(  ) Fatalidades 
(  ) Incêndios. Citar o local / equipamento: 
(  ) Outros. Especificar: 
Descrição da Ocorrência: 
 
 
 

Causa Provável do Acidente: 
 
 
 
Descrição das Ações de Combate: 
 
 
 
Entidades Externas Acionadas / Presentes: 
 
 
 
Informações Adicionais / Relatos da Ocorrência: 
 
 
 
Emitido por: Data:    /     /     _ 
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ANEXO E: FORMULÁRIO DE REGISTRO DE EXERCÍCIO SIMULADO 
 

FORMULÁRIO DE EXERCÍCIO SIMULADO 

Local: Formulário Nº 
Data:     /     /      Hora:  
Tipo de Simulado: 
 
 

Equipes 
Envolvidas 

Abandono de Área (  ) 
Combate a Emergência (  ) 
Busca, Resgate e Primeiros Socorros (  ) 
Apoio (  ) 

Entidades 
Externas 

Envolvidas 

  
  
  
  
  

Avaliadores 
(Nome e 

Cargo/Função) 

  
  
  
  

Ações Desencadeadas: 
 
 
 
Recursos Utilizados: 
 
 
 

Avaliação das 
Ações 

Desencadeadas 

Ruim (  )    Regular (  )    Satisfatório (  )    Excelente (  )     
Oportunidades de Melhoria: 
 
 
 

Próximo 
Evento 

Tipo de Simulado:  
Data:     /     /     _ Local: 

Emitido por: 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
O presente Programa de Comunicação Social (PCS) é parte integrante do Projeto 

Básico Ambiental que está sendo apresentado para essa fase do Licenciamento de 

Implantação (LI), como solicitado no Termo de Referência No 208/2018 – DICOP / 

GECON que subsidiou a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) / 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para o Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

compreendendo aí as UFVs Alex I, III a X, a ser implantado nos municípios de 

Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, estado do Ceará. 

 
 
 
 

 
  

ELABORAÇÃO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Responsável Técnica Registro Profissional 

Cadastro 
Técnico 

Federal – 
IBAMA 

Assinatura 

Cristiana Pharaoh Aouad CRESS 5a região: 03979 Nº 244578 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Comunicação Social (PCS) 
 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PCS - DOC Nº 002/2019 – REV 00 5 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O presente Programa de Comunicação Social (PCS) foi construído com base no 

EIA, considerando as características socioambientais e perfil dos públicos-alvo da 

Área Diretamente Afetada (ADA) e da Área de Influência Direta (AID) do 

empreendimento, as diretrizes que instruem os processos de licenciamento e 

fiscalização ambiental de empreendimentos modificadores do meio ambiente e toda 

a legislação vigente. 

 

O PCS foi criado com o objetivo de evitar a ausência de informação e de 

conhecimento sobre os processos relacionados à instalação do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex, minimizando a possibilidade de geração de conflitos entre o 

empreendedor e as comunidades existentes nas áreas de influência. 

Adicionalmente, o Programa contribuirá para a ações de todos os demais programas 

e planos ambientais que serão implementados, de modo que a população possa ter 

acesso fácil e rápido às informações referentes à fase de implantação eseus 

impactos. 

 

A seguir apresenta-se o detalhamento das atividades do Programa, a metodologia 

utilizada, o cronograma de atividades e a equipe técnica responsável. A partir daí 

será possível compreender todas as ações que serão implementadas e a forma 

como serão desenvolvidas, considerando o período de12 meses para 

implementação do PCS. 

 

A organização das atividades foi proposta com o intuito de estabelecer um canal de 

comunicação dos públicos-alvo com o grupo empreendedor, de forma a direcionar 

os resultados quantitativos e qualitativos do Programa para as potencialidades das 

comunidades da AIDvisando um maior alcance dessas iniciativas. 

 

Vale ressaltar que as ações deste Programa ocorrerão quando da emissão da LI, 

concedendo o início das obras civis, conforme cronograma apresentado. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

A incorporação de ações de comunicação social no processo de implantação do 

empreendimento é indispensável, tendo em vista as perspectivas de mudanças na 

dinâmica socioeconômica que podem ocasionar à região onde se pretende implantar 

o Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

Uma vez estabelecidaa comunicação, abre-se um canal de diálogo possibilitando a 

troca de informações entre as partes, minimizando a geração de expectativas e 

incertezas da população impactada, contribuindo para o esclarecimento de dúvidas. 

A divulgação das características do empreendimento, das etapas construtivas, 

possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras, compensatórias e 

maximizadoras, repercute de forma positiva junto aos diversos públicos. O acesso a 

uma análise mais técnica do projeto e das especificidades da obra no cotidiano da 

população das áreas de influência, contribui para que o indivíduo seja integrante e 

contributivo ao processo, reduzindo possíveis conflitos entre as partes. 

 

Neste sentido, o planejamento e a sistematização de todas as atividades e 

ferramentas de comunicaçãodo empreendimento tornam-se não só importantes, 

como imprescindíveis, uma vez que é fundamental respeitar as especificidades e 

características dos diversos públicos-alvo e utilizar diferentes linguagens (verbal, 

escrita e visual), para que seja estabelecida uma comunicação efetiva. 

 

Segundo Fortes (1998), a informação unilateral não é suficiente para a perpetuação 

do processo. É apenas o elemento desencadeador do primeiro ciclo "mensagem-

resposta". O prosseguimento dependerá da existência de canais entre dois 

elementos e da resposta dada a mensagem pelo público. Se esse retorno é 

realizado de acordo com as intenções preestabelecidas do emissor, no caso do 

empreendedor, diz-se, segundo algumas teorias, que houve comunicação.  
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Outras teorias consideram demasiadamente simplista esta conclusão e asseveram 

que somente ocorrerá comunicação se, além da troca de informações em um 

mesmo canal, acontecer um significado comum entre as partes. Mas o que interessa 

nesse momento é que a comunicação é a condição primordial para o 

interrelacionamento entre o emissor (empreendedor) e o receptor (população). 

 

Portanto, o acesso à informação como forma de qualificação do exercício da 

cidadania justifica a realização do Programa de Comunicação Social (PCS). A 

criação de um canal de conversação socioambiental entreo empreendedor, 

trabalhadores e prestadores de serviço, entidades e população residente nas áreas 

de influência é outro elemento que endossa a implementação deste Programa. 
 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GERAL 
 

O PCS objetiva criar e manter os canais de comunicação necessários para o bom 

relacionamento entre o empreendedor e os diversos públicos inseridos no processo 

de instalação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, de maneira que as informações 

sobre o andamento da obra, eventos relacionados aos outros planos e programas e 

demais questões ambientais sejam divulgadas adequadamente, e que os 

interessados possam contatar o empreendedor com facilidade. 

 

Visa ainda a produção e disponibilização contínua de informações, por meio de 

canais e diversas ferramentas de comunicação, para a interação e diálogo entre o 

empreendedor e a sociedade, com o objetivo de mitigar os eventuais atritos e 

desgastes, oriundos dos inevitáveis transtornos causados pela implementação das 

obras.  
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Estabelecer um sistema de comunicação eficaz, de modo a manter as partes 

interessadas informadas acerca das características do empreendimento, do 

cronograma de obras, dos possíveis impactos, das soluções técnicas e das 

medidas mitigadoras, compensatórias e potencializadoras socioambientais, 

assim como informações sobre os demaisplanos e programas ambientais a 

serem implementados; 

 Integrar o PCS com ações dos demais PBAs, realizando o repasse de 

informações pertinentes e auxiliando no alcance da maior eficácia das ações 

e atividades desenvolvidas; 

 Estabelecer estratégias participativas de comunicação voltadas para o 

contato direto com os públicos-alvo e para a divulgação de ações necessárias 

à efetivação do empreendimento, dando conhecimento dos resultados dos 

estudos ambientais realizados, bem como dos planos e programas de 

mitigação e compensação dos impactos negativos e de potencialização dos 

impactos positivos; 

 Planejar e manter meios de informação para garantir uma comunicação 

eficiente, divulgando e dando publicidade a fatos, ações técnicas e 

ambientais, prevenindo a propagação de informações duvidosas e incorretas 

sobre o empreendimento, que possam gerar situações de conflito; 

 Estabelecer um mecanismo consistente de gestão social, evitando o 

surgimento de conflitos relacionados ao empreendimento, desenvolvendo 

ações de mediação e resolução, sempre que necessário; 

 Criar gestão deproximidade com moradores das áreas de influência, por meio 

de encontros periódicos. 
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4. METAS 
 

 Manutençãodos canais de comunicação para manter 100% dos públicos-alvo 

informados sobre as ações, agenda, dos PBAs; 

 Estabelecimento de 100% de relações sólidas e confiáveis com os meios de 

comunicação e seus agentes, a fim de se tornar fonte de informação 

respeitada e requisitada; 

 Implantação de mecanismo de recebimento e resposta às dúvidas, 

reclamações, sugestões e solicitações ao longo de todo o período de 

implementação do empreendimento; 

 Adequaçãoda linguagemdas ferramentas de comunicação para cada público-

alvo, visando obter os resultados desejados; 

 Realização de reuniãosocial emtodas as localidades que integram a área de 

influência direta do empreendimento; 

 Elaboração e distribuição de quatro edições do Boletim Informativo. 

 

 
5. INDICADORES 
 

A seguir serão apresentados os indicadores a serem monitorados durante a 

implementação do PCS. 
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Quadro 1 – Indicadores a serem monitorados do Programa de Comunicação Social (PCS) 

OBJETIVO GERAL 
DO PCS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PCS 

ATIVIDADES/ 
FERRAMENT

AS 
OBJETIVOS DAS 

ATIVIDADES/ FERRAMENTAS 
INDICADORES A SEREM 

MONITORADOS 

Criar e manter os 
canais de 
comunicação 
necessários para o 
bom relacionamento 
entre o 
empreendedor e os 
diversos públicos 
inseridos no 
processo de 
instalação do 
Complexo Solar 
Fotovoltaico Alex, de 
maneira que as 
informações sobre o 
andamento da obra, 
eventos 
relacionados aos 
outros planos e 
programas e demais 
questões ambientais 
sejam divulgadas 
adequadamente, e 
que os interessados 
possam contatar o 
empreendedor com 
facilidade. 

Planejar e manter meios de informação 
para garantir uma comunicação 
eficiente, divulgando e dando 
publicidade a fatos, ações técnicas e 
ambientais, prevenindo a propagação 
de informações duvidosas e incorretas 
sobre o empreendimento, que possam 
gerar situações de conflito 

Planejamento
Inicial 

Realizar visita às instituições e órgãos 
públicos para definição de agendas para 
as atividades previstas no escopo deste 
PCS, sendo o agendamento por município 
e localidade, definindo local, dias e 
horários de acordo com os públicos 
envolvidos. Nesse momento também 
serão iniciados o desenvolvimento de 
conteúdos e arte gráfica das ferramentas 
de comunicação. 

 Agenda de eventos programada; 
 Conteúdos e arte gráfica das 

ferramentas de comunicação 
desenvolvidos. 

Estabelecer um sistema de 
comunicação eficaz, de modo a manter 
as partes interessadas informadas 
acerca das características do 
empreendimento, do cronograma de 
obras, dos possíveis impactos, das 
soluções técnicas e das medidas 
mitigadoras, compensatórias e 
potencializadoras socioambientais, 
assim como informações sobre os 
demais planos e programas ambientais 
a serem implementados 

Oficinas 
Prévias 

Realizar o lançamento oficial do PCS e 
dos outros plano e programas do PBA 
para população das áreas de influência do 
empreendimento, com apresentação 
formal dos objetivos e das ações 
contempladas no escopo dos programas. 

 Avaliação de manifestações dos 
públicos de interesse a respeito 
da empresa, com inserção das 
informações em planilhas de 
registro; 

 Número de pessoas 
participantes; 

 Apresentação dos PBAs. 

Criar gestão de proximidade com 
moradores das áreas de influência, por 
meio de encontros periódicos 

Reunião 
Social nas 

Comunidades 
da AID (zona 

rural) 

Compartilhar informações com os públicos 
sobre os aspectos gerais do 
empreendimento, etapas da obra, 
questões de segurança, planos e 
programas ambientais que estão sendo 
implementados, entre outras informações 
de interesse das comunidades locais. 

 Quantidade de reuniões 
realizadas; 

 Quantidade de pessoas 
presentes. 

Estabelecer estratégias participativas de 
comunicação voltadas para o contato 
direto com os públicos-alvo e para a 

Identidade 
visual para os 
meios de 

Criar uma identidade visual para os meios 
de comunicação. 

 Identidade visual para os meios 
de comunicação criada 
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divulgação de ações necessárias à 
efetivação do empreendimento, dando 
conhecimento dos resultados dos 
estudos ambientais realizados, bem 
como dos planos e programas de 
mitigação e compensação dos impactos 
negativos e de potencialização dos 
impactos positivos 

comunicação 

Definição da 
Marca para 
os PBAs 

Definir Marca para os PBAs.  Marca dos PBAs definidas 

Grupo de 
WhatsApp 

Criar uma espécie de fórum cuja 
participação se dá através de mensagens.  
A ideia é estabelecer painéis de 
discussão, o que facilita a interagir com 
outras pessoas com interesses 
semelhantes ou se comunicar com grupos 
de trabalho. 

 Grupo de WhatsAppcriado em 
funcionamento 

Integrar o PCS com ações dos demais 
PBAs, realizando o repasse de 
informações pertinentes e auxiliando no 
alcance da maior eficácia das ações e 
atividades desenvolvidas 

Banner Divulgar mensagens de teor 
informativo relacionadas às atividades 
dos PBAs 

 Quantidade de Banners 
produzidos 

Folder  Quantidade de Folders 
produzidos 

Boletim 
Informativo 

Esclarecer dúvidas e principalmente 
divulgar informações atualizadas por meio 
de matérias informativas, abordando 
temas, como o andamento do projeto de 
implantação e o calendário de eventos 
dos planos e programas ambientais à 
população da área de influência do 
empreendimento. 

 Quantidade de material produzido 
e distribuído. 

Carro de Som 
Divulgar informações relativas aos planos 
e programas e demais atividades do 
empreendimento. 

 Volume de informações 
divulgadas. 

Estabelecer um mecanismo consistente 
de gestão social, evitando o surgimento 
de conflitos relacionados ao 
empreendimento, desenvolvendo ações 
de mediação e resolução, sempre que 
necessário 

Canal de 
Comunicação 

Manter um telefone que funcionará como 
a ouvidoria geral. Este canal deverá ser 
amplamente divulgado, tornando-o uma 
ferramenta eficaz para esclarecer dúvidas, 
ouvir sugestões e reclamações. 

 Quantidade de sugestões e 
reclamações 
registradas/atendidas. 
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Todos Elaboração 
de Relatório 

Descrever o processo de implementação 
das atividades/ ferramentas do PCS 

 Quantidade de relatórios 
elaborados 
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6. PÚBLICO-ALVO 
 

O Programa de Comunicação Social (PCS) foi elaborado para atender aos seguintes 

públicos-alvo: 

 

 Trabalhadores contratados e prestadores de serviços do empreendimento; 

 As sedes dos municípios de Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte/CE 

 Moradores da Área de Influência Direta (AID), abrangendo: 

 
Quadro 2 – Localidades da Área de Influência Direta do empreendimento 

 

7. METODOLOGIA 
 

A implementação do PCS será baseada na elaboração, integração, 

acompanhamento e monitoramento das medidas propostas, tanto de caráter 

socioambiental, quanto institucional. O PCS contempla em seu escopo as atividades 

preparatórias, estruturais e aquelas a serem executadas para subsidiar a 

implementação das atividades dos demais planos e programas do empreendimento. 

 

Com base na caraterização da AID no EIA foi possível sugerir alguns locais para 

realização das atividades, cabendo à equipe do PCS, verificar a disponibilidade 

quando da implementação. 

Município Localidades Número de 
Famílias 

Tabuleiro do Norte 

Cabeça da Ladeira 74 

Lagoa Escondida 16 

Poço dos Pintos 12 

Pedra Preta 80 

Sítio Raimundo Antônio 8 

Sítio Saco Verde 88 

Limoeiro do Norte 
Santa Maria 100 

Sítio Baixa Grande 90 

Total 468 
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Quadro 3 - Sugestão de Locais para realização das atividades do Programa de 
Comunicação Social (PCS) 

PÚBLICOS-ALVO LOCAL 

Localidades da AID 

Localidades de Tabuleiro do Norte 

Pedra Preta: Escola Municipal Otílio Nobre de Brito 

Cabeça da Ladeira: Sede da Associação dos moradores 

Poço dos Pintos: Sede da Associação dos Produtores 

Rurais da localidade 

Localidades de Limoeiro do Norte 

Santa Maria: Posto de Saúde local, no espaço do antigo 

prédio escolar 

Sítio Baixa Grande: no prédio da antiga escola da 

localidade 

 

 

A seguir será apresentado um fluxograma com indicação das atividades do PCS e 

posteriormente o detalhamento de cada uma delas. 
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Fluxograma das Atividades do Programa de Comunicação Social (PCS) 
 
LINHA 1 - GESTÃO 

 

LINHA 2 – ATIVIDADES 

 

LINHA 3 – FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 

 
 

 
 

Elaboração de RelatóriosPlanejamento Inicial

Reunião Social nas Comunidades da AID Oficinas Prévias

Definição da Marca para os PBAsIdentidade visual para os meios 
de comunicação Grupo de WhatsApp

Carro de SomBanner Boletim Informativo Canal de 
ComunicaçãoFolder



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Comunicação Social (PCS) 
 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PCS - DOC Nº 002/2019 – REV 00 16 
 

8. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/FERRAMENTAS 
 
LINHA 1 - GESTÃO 
 

8.1. Planejamento Inicial 
 

O planejamento inicial do Programa de Comunicação Social (PCS) tem o objetivo de 

realizar visita às instituições e órgãos públicos para definição de agendas para as 

atividades previstas no escopo deste PCS, sendo o agendamento por município e 

localidade, definindo local, dias e horários de acordo com os públicos envolvidos. 

Nesse momento também serão iniciados o desenvolvimento de conteúdos e arte 

gráfica das ferramentas de comunicação. 

 

8.1.1. Recursos Necessários 
 

A implantação do PCS inclui a relação dos seguintes materiais e equipamentos: 
 
Quadro 4 – Recursos Necessários para implementação do PCS 

ATIVIDADE 
/FERRAMENTA MATERIAL EQUIPAMENTO 

Planejamento 
Inicial 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, Papel Flip Chart folhas 
individuais brancas, pinceis 
atômicos cores diversas, fita 
adesiva larga, prancheta. 

Impressora, Máquina 
fotográfica, equipamento de 
som, Notebook,Aparelho de 
Celular Smartphone com 
Internet 

Oficinas Prévias 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, Papel Flip Chart folhas 
individuais brancas, pinceis 
atômicos cores diversas, fita 
adesiva larga, prancheta, papel de 
fotografia e lanche 

Impressora, Máquina 
fotográfica, equipamento de 
som, Notebook, Projetor, Tela 
de Projeção. 
Aparelho de Celular 
Smartphone com Internet 

Reunião Social nas 
Comunidades da 
AID (zona rural) 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta e prancheta. 

Impressora, Máquina 
fotográfica, equipamento de 
som, Notebook, Projetor, Tela 
de Projeção. 
Aparelho de Celular 
Smartphone com Internet 

Identidade visual 
para os meios de 
comunicação 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, grampeador e 
classificador. 

Impressora, Máquina 
fotográfica, Notebook. 
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8.2. Elaboração de Relatórios 
 

Mensalmente serão elaborados relatórios executivos. Ao término de cada campanha 

do PCS será elaborado um Relatório contendo as informações, consolidadas, de 

todas as atividades/ferramentas desenvolvidas com descrição de todo o processo 

realizado. Ao final dos 12 meses será elaborado um relatório final com intuito de 

subsidiar a Licença de Operação (LO). 

 

  

Definição da marca 
para os PBAs 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, grampeador e 
classificador. 

Impressora, Máquina 
fotográfica, Notebook. 

Grupo de 
WhatsApp  Notebook, Aparelho de Celular 

Smartphone com Internet 

Banner  
Impressora para A0 ou A1, 
Máquina fotográfica, suporte 
para Banner,Notebook. 

Folder 
Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, prancheta, papel de 
fotografia. 

Impressora, Máquina 
fotográfica, Notebook. 
Aparelho de Celular 
Smartphone com Internet 

Boletim 
Informativo 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, prancheta, papel de 
fotografia. 

Impressora, Máquina 
fotográfica, Notebook, 
Aparelho de Celular 
Smartphone com Internet 

Canal de 
Comunicação 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, grampeador e 
classificador. 

Notebook, Aparelho de Celular 
Smartphone com Internet 

Carro de Som 
Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, grampeador e 
classificador. 

Notebook, Gravador Aparelho 
de Celular Smartphone com 
Internet 

Elaboração de 
Relatórios 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, grampeador e 
classificador. 

Impressora e Notebook. 
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Quadro 5 - Resumo da atividade: Elaboração de Relatórios 

 

 
LINHA 2 – ATIVIDADES 

 

8.3. Reuniões Prévias 

 
As reuniões Préviasvisam realizar o lançamento oficial do PCS e demais planos e 

programas que integram o Plano Básico Ambiental (PBA) para a população das 

áreas de influência, com apresentação formal dos objetivos, metas, indicadores, 

públicos-alvo e as ações contempladas no escopo dosPBAs que serão executadas 

durante o período de implantação do empreendimento. Para isso, ocorrerão 04 

(quatro) encontros, previamente agendados, cuja participação da população da AID 

é fundamental. O encontro terá carga horária de 02 horas cada. 

 

A convocação e mobilização das comunidades para os eventos seão realizadas por 

meio de divulgação em carro de som; folders; entrega de convites aos moradores 

das localidades da AID e ofícios para os representantes do poder público dos 

municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte/CE. 

 

Nesse evento serão apresentadas as ferramentas a serem utilizadas no PCS 

durante o período de implantação, destacando os meios de comunicação que 

estarão disponíveis para que sejam obtidas informações sobre o andamento da 

obra, o esclarecimento de dúvidas e a realização de reclamações. 

 

QUANTIDADE PERIODICIDADE 
Relatórios executivos mensais 

Três relatórios (sendo 1 para cada campanha) 

Relatório Final para subsidiar a LO 

Trimestral 
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Quadro 6 - Resumo da atividade: Seminário Inicial 

PÚBLICO-ALVO QUANT. CARGA 
HORÁRIA 

MEIOS DE 
DIVULGAÇÃO PERÍODO 

Moradores da 
AID do 
empreendimento 
(lideranças, 
educadores, 
moradores, 
agentes de 
saúde etc.) 

05 (cinco) 
Reuniões Prévias 
sendo uma em 
cada localidade: 
Pedra Preta; 
Cabeça da 
Ladeira; Poço 
dos Pintos; Santa 
Maria e Sítio 
Baixa Grande 

02 (duas) 
horas 

• Carro de Som 
• Grupo de 

Whatsapp 
• Convites para 

moradores da AID 
• Ofícios para 

representantes do 
poder público 

Na 1a 
campanha 

 

8.4. Reunião Social nas Comunidades da AID (zona rural) 
 

Estão previstas a realização de20 reuniões com as lideranças comunitárias e 

moradores das comunidades da AID, sendocinco a cada campanha. O objetivo 

desta ação é compartilharinformações com os públicos sobre os aspectos gerais do 

empreendimento, etapas da obra, questões de segurança, planos e programas 

ambientais que estão sendo implementados, entre outras informações de interesse. 

Poderão ainda ser realizadas pela equipe de comunicação social, outras reuniões 

informais visando o esclarecimento de dúvidas que venham a surgir em decorrência 

das atividades dos PBAs. 

 
Quadro 7 - Resumo da atividade: Reunião Social nas Comunidades da AID 

PÚBLICOS-
ALVO QUANTIDADE CARGA 

HORÁRIA 
MEIOS DE 

DIVULGAÇÃO PERIODICIDADE 

Moradores das 
localidades da 
zona rural. 

20 reuniões, 
sendo 05 em cada 
campanha: sendo 
uma em cada 
localidade: Pedra 
Preta; Cabeça da 
Ladeira; Poço dos 
Pintos; Santa 
Maria e Sítio 
Baixa Grande 

02 (duas) 
horas cada 

• Carro de Som 
• Grupo 

deWhatsApp 
Trimestral 
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LINHA 3 – FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 

 

Algumas ferramentas foram definidas para este PCS como instrumento de 

comunicação entre o empreendedor e população da AID do empreendimento, quais 

sejam: 
 

Quadro 8 - Ferramentas de Comunicação 

COMUNICAÇÃO EXTERNA 

- Identidade visual para os meios de comunicação 
- Definição da marca para os PBAs 
- Grupo de WhatsApp 

- Banner 

- Folder 
- Boletim Informativo 
- Canal de Comunicação 
- Carro de Som 

 

A seguir será apresentado o detalhamento das ferramentas como instrumentos de 

comunicação sugeridos para o PCS. 

 

8.5. IdentidadeVisual para os meios de Comunicação 
 

A identidade visual é tudo que representa a marca e identidade de uma empresa. 

Isso vai desde a produção do logotipoaté a criação de propagandas, material 

informativo, sites, etc. É importante ter um Manual de identidade próprio para o 

empreendimento. 

 

8.6. Definição da Marcapara os PBAs 
 

A marca envolve a definição do seu logotipo, imagem e missão. Toda marca deve 

ser bem avaliada, pois geralmente as marcas são elaboradas para divulgar uma 

imagem ou um posicionamento de uma empresa, Plano, Programa ou Projeto. 
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8.7. Grupo de WhatsApp 
 

A proposta do grupo é de servir como uma espécie de fórum cuja participação se dá 

através de mensagens. A idéia é estabelecer painéis de discussão, o que facilita a 

interagir com outras pessoas com interesses semelhantes ou se comunicar com 

grupos de trabalho. 

 

Para tanto, será criado um grupo de WhatsApp para quem tiver disponibilidade e 

interesse, sendo representantes das localidades da AID, do poder público dos 

municípios da área de influência do empreendimento. 

 

Para tanto será necessário 01 (um) aparelho móvel para funcionamento nos 

seguintes horários: Segunda a sexta-feira das 09 às 16h. 

 

8.8. Banner 
 

Os Banners são o contato mais exposto do público com o empreendimento, servirão 

como um tipo de mini outdoor e devem gerar interesse para atrair a atenção do 

público. 

 

8.9. Folder 
 

O folder é utilizado quando se quer passar alguma mensagem de teor informativo. 

Para divulgação das ações realizadas é sugerido que sejam impressos o número 

que represente no mínimo 10% da população residente na área. O formato indicado 

é 15 X 21cm / colorido. 

 

8.10. Boletim Informativo 
 

O Boletim informativo deve buscar ser regular e manter distribuição ampla entre o 

maior número possível do público-alvo. O Boletim deve levar informações 

pertinentes e atuais. E deve ter uma versão eletrônica, ou seja, que possa ser 
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distribuída por e-mail amplamente. 

 

Durante a fase de instalação serão disponibilizadas as principais informações sobre 

as obras e que interferem no cotidiano da população da AID, a exemplo das 

modificações significativas no tráfego. Por esta razão, o boletim informativo terá o 

objetivo de esclarecer dúvidas e principalmente divulgar informações atualizadas por 

meio de matérias informativas, abordando temas, como o andamento do projeto de 

implantação e o calendário de eventos dos planos e programas ambientais. 

 

As fases de execução do boletim informativo incluem a criação do projeto gráfico 

que norteará todas as edições e na definição da pauta de temas a serem abordados, 

levantamento de informações, redação de textos, fotos, ilustrações, edição, 

diagramação/arte-final, impressão e distribuição. 

 

A distribuição do material será de forma orientada, visando a eficácia do seu uso 

pelas lideranças locais, além da disponibilização em pontos estratégicos, a exemplo 

do escritório local, sede da prefeitura, secretarias municipais, câmara de vereadores, 

escolas, associações e sindicatos. 

 

O formato do material impresso poderá ser no tamanho A4, com impressão frente e 

verso ou tamanho A3, com dobra, colorido. Sugere-se que a quantidade seja uma 

tiragem de 1.000 exemplares por edição trimestral, sendo quatro edições durante 

todo o período de obra. 

 

8.11. Canal de Comunicação 
 

Durante a implementação dos planos e programas ambientais será mantido um 

telefone que funcionará como a ouvidoria geral. Este canal de comunicação deverá 

ser amplamente divulgado, tornando-o uma ferramenta eficaz para esclarecer 

dúvidas, ouvir sugestões e reclamações da população da AID do empreendimento. 
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Para tanto será necessário 01 (um) telefone fixo ou móvel para atendimento nos 

seguintes horários: Segunda a sexta-feira das 09 às 16h. 

 

8.12. Carro de Som 
 

Esta ferramentadeverá ser amplamente utilizada no processo de disseminação de 

informações relativas aos planos e programas e demais atividades do 

empreendimento. O motivo principal é a suanotoriedade na região devido à 

capacidade de circulação em áreas com sinal de internet restrito, resultando 

positivamente na divulgação. 

 

As mensagens utilizadas (spots) deverão ter linguagem acessível e de fácil 

compreensão, tendo, em média, até 40 segundos de conteúdo gravado. 

 

A quantidade e periodicidade serão definidas de acordo com as demandas de 

divulgação das atividades deste PCS e demais PBAs a serem implementados. 

 

 

9. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS OU PROGRAMAS 
 

O PCS se relaciona com os demais e programas ambientais e, exatamente por ser 

de natureza transversal, é uma possibilidade real de interação e aprendizagem. A 

saber: 

 

 Programa de Educação Ambiental (PEA); 

 Programa de Educação em Saúde (PES); 

 Programa de Controle de Tráfego; 

 Programa de Capacitação e Integração de Mão de obra e Fornecedores 

Locais. 
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O PCS possui uma característica própria de interagir de maneira transversal com 

todos os outros planose programas ambientais na medida em que ele divulga as 

ações; na publicação de materiaissubsidia o conteúdo (folders, boletim informativo) e 

é responsável pela elaboração (criação, diagramação, layout, design, impressão) 

além de definir mídia adequada. 

 

O PCS e o PEA, contudo, se envolvem de uma maneira bastante particular, por 

vezes atuando em conjunto e em outras com atividades. Na inter-relação entre os 

programas pratica-se o conceito de Educomunicação, ou seja, Comunicação para a 

Educação Ambiental, que é definida pelo ProNEA/ 2003 como ações para “produzir, 

gerir e disponibilizar, de forma interativa e dinâmica, as informações relativas à 

Educação Ambiental. 

 

 

 

10. CRONOGRAMA EXECUTIVO 
 

O cronograma de execução do Programa foi elaborado de acordo com a 

necessidade de execução das ações realizadas para mitigação, compensação e 

maximização dos impactos ambientais relativos à implantação do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex. A fase de instalação tem previsão de 12 meses. As ações serão 

iniciadas quando da emissão da LI. 

 

Cabe mencionar que no decorrer da execução do Programa poderão ocorrer 

alterações na periodicidade das ações, em função de novas demandas ou situações 

não previstas, considerando a dinâmica do cenário de trabalhos. 
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Quadro 9 - Cronograma do Programa de Comunicação Social (PCS) 

ATIVIDADE MÊS 
1 

MÊS 
2 

MÊS 
3 

MÊS 
4 

MÊS 
5 

MÊS 
6 

MÊS 
7 

MÊS 
8 

MÊS 
9 

MÊS 
10 

MÊS 
11 

MÊS 
12 

Planejamento Inicial X            

Oficinas Prévias  X           
Reunião Social nas Comunidades da AID (zona 
rural)  X   X   X   X  

Identidade visual para os meios de comunicação X            

Definição da marca para os PBAs X            

Grupo de WhatsApp  X X X X X X X X X X X 

Banner  X   X   X   X  

Folder  X   X   X   X  

Boletim Informativo  X   X   X   X  

Canal de Comunicação  X X X X X X X X X X X 

Carro de Som  X   X   X   X  

Elaboração de Relatórios   X   X   X   X 
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11. EQUIPE TÉCNICA 
 

Para este Programa propõe-se a seguinte equipe técnica, podendo a mesma 

ser alterada em função das necessidades do projeto. 

 

Quadro 10 - Equipe Técnica do Programa de Comunicação Social (PCS) 

 
 

  

FORMAÇÃO QUANT. FUNÇÃO 

Profissional da área social com vasta 

experiência em comunicação social 
01 

Coordenação do Programa e da equipe; 

Planejamento e organização de 

atividades em campo; Redigir, revisar, 

aprovar os materiais e relatórios; 

Interação com o coordenador geral dos 

PBAs; Interação com a gerência de meio 

ambiente e de comunicação institucional 

do grupo empreendedor. 

Designer gráfico 01 
Desenvolver a parte gráfica das 

ferramentas de comunicação. 

Técnico de Comunicação Social 02 

Apoio às atividades de campo e auxílio 

na compilação dos dados para 

elaboração dos relatórios. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente Programa de Educação em Saúde (PES) é parte integrante do Projeto 

Básico Ambiental que está sendo apresentado para essa fase do Licenciamento de 

Implantação (LI), como solicitado no Termo de Referência No 208/2018 – DICOP / 

GECON que subsidiou a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) / 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para o Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

compreendendo aí as UFVs Alex I, III a X, a ser implantado nos municípios de 

Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, estado do Ceará. 
 
 
 

 

 
  

ELABORAÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Responsável Técnica Registro Profissional 

Cadastro 
Técnico 

Federal – 
IBAMA 

Assinatura 

Cristiana Pharaoh Aouad CRESS 5a região: 03979 Nº 244578 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Este Programa de Educação em Saúde (PES) foi construído com base no EIA, 

considerando as características socioambientais e perfil do público da Área 

Diretamente Afetada (ADA) e de Influência Direta (AID) do empreendimento; as 

diretrizes que instruem os processos de licenciamento e fiscalização ambiental de 

empreendimentos modificadores do meio ambiente e; toda a legislação vigente. 

 

O conjunto de ações do PES visa informar à população quanto à prevenção 

combinada da gravidez precoce; das Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST)1/HIV/Aids e das Hepatites Virais (HV); da prostituição e principalmente da 

violência sexual, visa também prevenir e/ou reduzir as consequências negativas de 

certos comportamentos relacionados ao uso de substâncias psicoativas (drogas) 

bem como alertar o público-alvo deste Programa sobre os danos à saúde 

associados ao consumo de drogas. 

 

A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passa a ser adotada em 

substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque 

destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem 

sinais e sintomas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

 

Nesse contexto se vislumbra a prioridade de enfrentar esses aspectos na promoção 

da saúde sexual definido do público-alvo deste Programa. Vale ressaltar que este  

                                                 
1Desde Novembro de 2016 o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, do 
HIV/Aids e das HepatitesVirais passou a utilizar nomenclatura “IST” no lugar de “DST”. 
IST:Infecções sexualmente transmissíveis. Infecções causadas por vírus, bactérias ou outros 
organismos e transmitidas por contato ou relação sexual. 
HIV:É a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da aids. O HIV é um 
retrovírus, vírus que possui material genético e que se multiplica com o auxílio de enzimas. 
Aids:Doença que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de outras 
doenças e infecções. 
Soropositivo:Indivíduo que possui o vírus HIV no corpo, mas não necessariamente apresenta 
sintomas ou doenças. Apesar de estar com a doença controlada, ou em fase assintomática, pode 
transmitir o vírus pela gravidez, por meio de relações sexuais, sendo necessário o uso de camisinha, 
ou compartilhamento de perfuro-cortantes. 
Doente com Aids:Paciente soropositivo que está com baixa imunidade e pode ser acometido por 
outras doenças. 
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PES está em consonância com o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes, que reafirma o compromisso de defesa 

intransigente dos direitos de crianças e adolescentes, sobretudo daqueles/as que se 

encontram circunstancialmente em situação de ameaça ou violação ao direito 

fundamental de desenvolvimento de uma sexualidade segura e saudável. 

 

O PES também tem base no Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/AIDS (UNAIDS) o qual lidera e inspira o mundo para alcançar sua visão 

compartilhada de zero nova infecção por HIV, zero discriminação e zero morte 

relacionada à AIDS. O UNAIDS une os esforços de 11 organizações – ACNUR, 

UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mulheres, OIT, UNESCO, OMS e 

Banco Mundial – e trabalha em estreita colaboração com parceiros nacionais e 

globais para acabar com a epidemia da AIDS até 2030 como parte dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

Vale ressaltar que este PES tem como base também o Decreto no 4.345, de 26 de 

agosto de 2002 que Institui a Política Nacional Antidrogas e dá outras providências e 

está em consonância com o Programa Federal denominado “Ações Integradas de 

Prevenção ao Uso de Drogas e Violência” e também com a lei estadual nº 

16.694/18, que institui o Dia do Ceará sem Drogas. A data é celebrada, anualmente, 

em 31 de janeiro e integra o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Ceará 

como um marco para a prevenção do uso de entorpecentes e o enfrentamento da 

dependência química. 

 

As ações deste Programa serão iniciadas quando da emissão da LI e o início das 

obras civis do empreendimento, conforme cronograma apresentado neste 

documento. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

O porte do Complexo Solar Fotovoltaico Alex trará impactos na dinâmica 

socioambiental nas comunidades da região. Sua fase de implantação está prevista 

para ser realizada em 12 meses, com a mobilização de relativa quantidade de 

trabalhadores. 

 

O Programa expressa o resultado da avaliação dos impactos identificados para o 

empreendimento do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, o qual será desenvolvido 

para dois públicos, quais sejam: funcionários da obra e a população da ADA e AID 

do empreendimento. 

 

As obras do Complexo Solar Fotovoltaico Alex irão absorver um significativo 

contingente de trabalhadores previsto para se instalar nas imediações dos canteiros 

das obras e interagir com a população do entorno. A previsão de mão de obra a ser 

contratada para a fase de implantação é de 800 pessoas, entre fixos e terceirizados. 

O setor da construção civil absorve majoritariamente homens, o que acaba sendo 

um fator de aumento da prostituição (de homens e mulheres) e da exploração sexual 

de menores. Tal cenário diz respeito também ao risco de morbidade por IST/AIDS, 

bem como ao tema da gravidez precoce e indesejada. A exploração sexual está 

também fortemente pontuada nesse contexto. 

 

A Lei Federal no 8.069/90 tipifica a exploração sexual de crianças e adolescentes 

como um crime contra a vida e contra a humanidade, com graves consequências 

para a formação física e psíquica de suas vítimas, afetando seu desenvolvimento 

saudável. O presente Programa abarca diversas ações voltadas à garantia de 

direitos com equidade, prevenção de abusos e educação sexual. 
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Todo o processo de intervenção pressupõe uma mudança social e econômica, 

norteada pelo equilíbrio entre desenvolvimento, sustentabilidade e preservação, o 

que não pode deixar de envolver a participação da população afetada nos processos 

de decisão, estimulando sua autonomia no tocante à própria mobilização social para 

a constituição de um projeto de vida. 

 

Tendo em vista a significativa alteração da dinâmica populacional local, um dos 

possíveis impactos causados pelo empreendimento é a ampliação dos casos de 

prostituição e exploração sexual, experiência identificada em outras grandes obras e 

empreendimentos. Nesse sentido, ações que busquem prevenir a exploração sexual 

de mulheres, homens, crianças e adolescentes são de fundamental importância. 

 

Todo esse processo migratório, mesmo que transitório, traz também o consumo de 

drogas e consequentemente o aumento da violência e da criminalidade. 

 

Para além da violência, o abuso de álcool e de drogas ilícitas causa uma série de 

agravos, como agressões, depressão, distúrbios de conduta, comportamento sexual 

de risco e acidentes de trânsito. É um debate que segue concentrado nas 

dimensões da Segurança Pública e da Justiça do estado do Ceará. 

 

Entendendo que os problemas sociais precisam ser combatidos e só podem ser 

resolvidos ou minimizados com a união de vários esforços, o presente programa tem 

como foco o fortalecimento das ações existentes e a implementação de novas ações 

que atendam às demandas locais, considerando as dimensões socioeconômicas, 

culturais e históricas da região. 

 

Pretende-se com esse Programa, através dos educadores, pais e comunidade em 

geral, prevenir o acesso a drogas lícitas e ilícitas, violência e criminalidade na área 

de influência do empreendimento e estabelecer um compromisso com a mudança da 

realidade social local. 
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Ao lidar com as diferentes faixas etárias pode-se perceber que a preocupação 

existe, mas o conhecimento dos problemas ocasionados pelas drogas é ainda 

ignorado. Por isso, informar a população é uma estratégia importante, da mesma 

forma que o processo de conscientização da prevenção ao primeiro contato pode 

ser capaz de contribuir para a diminuição da violência, da criminalidade e da 

desigualdade social na AID do empreendimento. 

 

Tendo em vista a significativa alteração da dinâmica populacional local, um dos 

possíveis impactos causados pelo empreendimento é o favorecimento de acesso e 

consumo de drogas, identificados em outras grandes obras e empreendimentos. 

Nesse sentido, ações que busquem prevenir o consumo indevido de Substâncias 

Psicoativas de mulheres, homens, crianças e adolescentes são de fundamental 

importância. 

 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Promover ações coletivas para informar e orientara população quanto à prevenção 

da gravidez precoce; das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) / HIV/Aids; 

das Hepatites Virais (HV); da prostituição; da violência sexual;sobre o combate à 

disseminação de drogas, toda forma de violência e criminalidade entre os diferentes 

atores sociais das comunidades afetadas, em especial crianças e adolescentes, em 

prol do respeito pelos direitos e liberdades humanas fundamentais. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Sensibilizar a população da AID e trabalhadores do empreendimento com 

relação às temáticas do PES; 

 Minimizar os riscos associados à prostituição e ao consumo de drogas 

durante a implantação do empreendimento; 
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 Fortalecer as ações coletivas com participação da sociedade civil, entidades 

organizadas dos municípios e poder público em favor da infância e da 

juventude, da prevenção da gravidez precoce; das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) / HIV/Aids e das Hepatites Virais (HV); da prostituição; 

da violência sexual e sobre o combate ao consumo indevido de Substâncias 

Psicoativas (Drogas); 

 Articular e integrar os diversos setores da sociedade civil (famílias, escolas, 

comunidades e instituições públicas) envolvidos com os temas, de forma a 

fortalecer a atuação conjunta em prol do alcance dos objetivos deste PES. 

 
 

4 METAS 
 

 Sensibilização de 80% da população da AID e de trabalhadores do 
empreendimento com relação às temáticas do PES por meio de Oficinas, 

 Minimização dos riscos associados à prostituição e ao consumo de drogas, 
por meio de informações e orientações durante a implantação do 
empreendimento; 

 Fortalecimento das ações coletivas com participação da sociedade civil, 
entidades organizadas dos municípios e poder público em favor da infância e 
da juventude, da prevenção da gravidez precoce; das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) / HIV/Aids e das Hepatites Virais (HV); da prostituição; 
da violência sexual e sobre o combate ao consumo indevido de Substâncias 
Psicoativas (Drogas); 

 Articulação e integração dos diversos setores da sociedade civil (famílias, 
escolas, comunidades e instituições públicas) envolvidos com os temas, de 
forma a fortalecer a atuação conjunta em prol do alcance dos objetivos deste 
PES. 

 

5 INDICADORES 
 

A seguir serão apresentados os indicadores a serem monitorados durante a 

implementação do PES. 
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Quadro 1 – Indicadores a serem monitorados durante a implementação do PES 

OBJETIVO GERAL DO 
PES OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PES ATIVIDADES OBJETIVOS DAS ATIVIDADES INDICADORES A SEREM 

MONITORADOS 

Promover ações 
coletivas para informar e 
orientar a população 
quanto à prevenção da 
gravidez precoce; das 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) / 
HIV/Aids; das Hepatites 
Virais (HV); da 
prostituição; da violência 
sexual; sobre o combate 
à disseminação de 
drogas, toda forma de 
violência e criminalidade 
entre os diferentes 
atores sociais das 
comunidades afetadas, 
em especial crianças e 
adolescentes, em prol 
do respeito pelos 
direitos e liberdades 
humanas fundamentais. 

 Sensibilizar a população da AID e 
trabalhadores do empreendimento com 
relação às temáticas do PES; 

 Minimizar os riscos associados à 
prostituição e ao consumo de drogas 
durante a implantação do 
empreendimento; 

 Fortalecer as ações coletivas com 
participação da sociedade civil, entidades 
organizadas dos municípios e poder 
público em favor da infância e da 
juventude, da prevenção da gravidez 
precoce; das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) / HIV/Aids e das 
Hepatites Virais (HV); da prostituição; da 
violência sexual e sobre o combate ao 
consumo indevido de Substâncias 
Psicoativas (Drogas); 

 Articular e integrar os diversos setores 
da sociedade civil (famílias, escolas, 
comunidades e instituições públicas) 
envolvidos com os temas, de forma a 
fortalecer a atuação conjunta em prol do 
alcance dos objetivos deste PES. 

Ciclo de Oficinas 

Contribuir para a diminuição da frequência de 
atitudes de risco que levam à contaminação por 
doenças sexualmente transmissíveis através das 
temáticas a serem abordadas. 

 Quantitativo de Oficinas 
ministradas; 

 Quantitativo de 
trabalhadores presentes; 

 Quantitativo de Adultos 
e jovens moradores da 
AID presentes. 

Apoio ao “Programa 
Educacional de 
Resistência às 
Drogas (PROERD)”, 
da Polícia Militar 

Contribuir para prevenção das drogas entre o 
público infanto-juvenil por meio de apoio no 
desenvolvimento das atividades do PROERD 
oferecendo desde materiais didáticos, suporte 
pedagógico, execução de atividades 
multidisciplinares como sessão de vídeos, palestras, 
dentre outras. 

 Quantidade de ações de 
apoio realizadas em 
parceria com o 
PROERD. 

Parceria com os 
Munícipios, o 
Estado e a União 
para aquisição e 
distribuição de 
materiais 
informativos/educati
vos/preventivos 

 Disseminar informações sobre as IST/AIDS, as 
formas de transmissão, formas de prevenção e 
os serviços de apoio; 

 Influir sobre as atitudes frente às IST/AIDS, 
criando as condições necessárias à adoção de 
comportamentos e práticas seguras; 

 Esclarecer mitos, preconceitos e tabus que 
envolvem as temáticas do Programa; 

 Divulgar os serviços sociais e de saúde voltados 
para a prevenção das IST/AIDS; e, 

 Inibir a exploração sexual, sobretudo, de 
crianças e adolescentes. 

 Quantidade de materiais 
informativos e 
educativos adquiridos 
nas secretarias 
municipais, estadual e 
União e distribuídos na 
AID do 
empreendimento. 
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6 PÚBLICO-ALVO 
 

O Programa de Educação em Saúde (PES) foi elaborado para atender aos 

seguintes públicos-alvo: 

 

• Trabalhadores contratados e prestadores de serviços do empreendimento; 

• Moradores da Área de Influência Direta (AID), secretarias municipais de saúde, 

educação e assistência social, Unidades de Saúde da Família, instituições e 

órgãos de assistência social (CRAS, CREAS, etc.) dos municípios de Tabuleiro 

do Norte e Limoeiro do Norte/CE, abrangendo: 

 

 
Quadro 2 – Localidades da Área de Influência Direta do empreendimento 

 

  

Município Localidades Número de 
Famílias 

Tabuleiro do Norte 

Cabeça da Ladeira 74 

Lagoa Escondida 16 

Poço dos Pintos 12 

Pedra Preta 80 

Sítio Raimundo Antônio 8 

Sítio Saco Verde 88 

Limoeiro do Norte 
Santa Maria 100 

Sítio Baixa Grande 90 

Total 468 
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7 METODOLOGIA 
 

Os procedimentos para a realização do presente Programa serão desenvolvidos na 

AID e envolverão, a população local, profissionais das áreas de saúde, educação e 

assistência social dos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, 

representantes de órgãos municipais de assistência social e lideranças das 

localidades do entorno. 

 

A equipe responsável pela implementação deste PES ficará encarregada da 

articulação com órgãos municipais a exemplo de Secretaria de saúde, assistência 

social, Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), para contribuir para a 

realização de ações e projetos que estejam em desenvolvimento na AID do 

empreendimento. 

 

A realização das atividades do PES estará integrada ao Programa de Comunicação 

Social, que fornecerá as ferramentas de divulgação, visando atingir todos os 

públicos envolvidos. Deverá também envolver os programas sociais existentes nas 

Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social utilizando materiais como 

folders, cartazes e cartilhas. 

 

Com base na caracterização da AID no EIA foi possível sugerir alguns locais para 

realização das atividades previstas no escopo deste Programa, cabendo à equipe do 

PES, verificar a disponibilidade quando da implementação. 
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Quadro 3 - Sugestão de Locais para realização das atividades do Programa de 

Educação em Saúde (PES) 

PÚBLICOS-ALVO LOCAL 

Localidades da AID 

Localidades de Tabuleiro do Norte 

Pedra Preta: Escola Municipal Otílio Nobre de Brito 

Cabeça da Ladeira: Sede da Associação dos moradores 

Poço dos Pintos: Sede da Associação dos Produtores 

Rurais da localidade 

Localidades de Limoeiro do Norte 

Santa Maria: Posto de Saúde local, no espaço do antigo 

prédio escolar 

Sítio Baixa Grande: no prédio da antiga escola da 

localidade 

 

 

A seguir será apresentado um fluxograma com indicação das atividades do PES e 

posteriormente o detalhamento de cada uma delas. 
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Fluxograma das Atividades do Programa de Educação em Saúde (PES) 

  

  
 

Elaboração de RelatóriosPlanejamento Inicial

Parceria com o Estado 
e União para 

distribuição de 
materiais educativos

Ciclo de Oficinas
Apoio ao “Programa 

Educacional de Resistência 
às Drogas (PROERD)”, da 

Polícia Militar
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8 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

8.1 Planejamento Inicial 
 

O planejamento inicial do Programa de Educação em Saúde (PES) tem o objetivo de 

realizar visita às escolas, às Unidades de Saúde, Associações Comunitárias, Igrejas 

para definição de agendas para as atividades previstas no escopo deste PES, sendo 

o agendamento por município e localidade, definindo local, dias e horários de acordo 

com os públicos envolvidos. Nesse momento também serão elaborados os convites, 

materiais de apresentação das atividades e a apostila para a Oficina de Formação. 

 

8.1.1 Recursos Necessários 
 

A implantação do PES inclui a relação dos seguintes materiais e equipamentos: 

 
Quadro 4 – Recursos Necessários para implementação do PES 

 

AÇÃO MATERIAL EQUIPAMENTO 

Elaboração de 
Relatórios 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, grampeador e 
classificador. 

Impressora e Notebook. 

Ciclo de Oficinas 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, Papel Flip Chart folhas 
individuais brancas, pinceis atômicos 
cores diversas, fita adesiva larga, 
prancheta, papel de fotografia e 
lanche 

Impressora, Máquina 
fotográfica, equipamento de 
som, Notebook, Projetor, Tela 
de Projeção. 
Aparelho de Celular 
Smartphone com Internet 

Apoio ao 
“Programa 
Educacional de 
Resistência às 
Drogas 
(PROERD)”, da 
Polícia Militar 

Papel A4, caneta esferográfica, 
prancheta, Papel Flip Chart folhas 
individuais brancas, pinceis atômicos 
cores diversas, fita adesiva larga, 
prancheta, papel de fotografia e 
lanche 

Impressora, Máquina 
fotográfica, equipamento de 
som, Notebook, Projetor, Tela 
de Projeção. 
Aparelho de Celular 
Smartphone com Internet 

Parceria com o 
Estado e União 
para aquisição e 
distribuição de 
materiais 
educativos 

NA 

Impressora, Máquina 
fotográfica, equipamento de 
som, Notebook, Projetor, Tela 
de Projeção e caixa de Som. 
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8.2 Elaboração de Relatórios 
 

Ao término de cada campanha do PES será elaborado um Relatório contendo as 

informações, consolidadas, de todas as atividades desenvolvidas, levando em 

consideração as atividades realizadas desde a organização da equipe técnica 

responsável pela implementação do Programa, até sua finalização. Será 

apresentada a descrição de todo o processo realizado e a avaliação crítica das 

atividades desenvolvidas. 

 
Quadro 5 - Resumo da atividade: Elaboração de Relatórios 

 

8.3 Ciclo de Oficinas 
 

O Ciclo de Oficinas terá como públicos-alvo os trabalhadores da obra, além de 

adultos e jovens moradores da AID. Os encontros buscam mostrar o aumento da 

conscientização sobre riscos e identificação de formas adequadas de prevenção, por 

meio de uma metodologia pedagógica voltada para a participação e interação dos 

públicos-alvo, tendo em vista estimular atitudes de prevenção das IST/AIDS. 

 

As Oficinas visam contribuir para a diminuição da frequência de atitudes de risco que 

levam à contaminação por doenças sexualmente transmissíveis através das 

temáticas a serem abordadas e orientação sobre os perigos e consequências do uso 

das substâncias psicoativas (drogas) tanto as lícitas quanto as ilícitas. 

 

Para os trabalhadores da obra, as Oficinas serão ministradas trimestralmente. Os 

encontros terão duração de uma hora, tendo em vista que os colaboradores não 

podem estar por um longo período fora do seu trabalho. 

 

QUANTIDADE PERIODICIDADE 

04 relatórios, sendo 1 por trimestre Trimestral 
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As Oficinas para a população da AID serão ministradas com periodicidade trimestral 

sempre com a linguagem adequada ao público, com duração de duas horas. 

 

A metodologia para as Oficinas terá caráter participativo, de forma que os 

participantes possam ouvir informações sobre as temáticas e interagir no sentido de 

colaborar para esclarecimento de dúvidas e/ou conflitos que possam surgir ao longo 

da implementação do empreendimento. Desta forma a equipe do PES poderá 

trabalhar com as demandas da população da AID com relação aos temas abordados 

no Ciclo de Oficinas, quais sejam: 

 

 Conhecendo as IST/AIDS: como são adquiridas, tratamento prevenção e 

medidas de conscientização; 

 Saúde sexual e reprodutiva; 

 Construção social da sexualidade: estigmas e discriminação; 

 Saúde, cidadania e qualidade de vida; 

 Perigos e consequências relacionados ao uso de substância psicoativas 

(drogas), lícitas e ilícitas. 

 
Quadro 6 - Resumo da atividade: Ciclo de Oficinas 

PÚBLICO-ALVO QUANTIDADE CARGA 
HORÁRIA 

MEIOS DE 
DIVULGAÇÃO PERIODICIDADE 

Adultos e jovens 
moradores da 
AID 

08 (oito) Oficinas 
sendo 2 em cada 

campanha 

02 horas 
cada 

• Convite Trimestral Trabalhadores e 
prestadores de 
serviço da obra 

08 (oito) Oficinas, 
sendo 2 em cada 

campanha 

01 hora 
cada 

 

8.4 Apoio ao “Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD)”, 
da Polícia Militar 

 

O PROERD é um Programa Educacional de Resistência às Drogas que constitui 

uma forma de atuação da Polícia Militar desde o ano 2001, voltada para a prevenção 
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ao uso de drogas, violência e as ações de vandalismo e formação de gangues entre 

os jovens. 

 
Em 2009 o PROERD passou a ser reconhecido como de relevante interesse para a 

Segurança Pública no Estado do Ceará, por meio da Lei nº 14.422, publicada no 

Diário Oficial nº 149, de 29 de julho de 2009, elevando assim a maior categoria 

normativa e demonstrando por meio do legislativo a importância e dedicação por 

parte do Estado a ser dispensado quanto à questão da prevenção as drogas e da 

violência, promovido pela Polícia Militar do Ceará. 

 

O PROERD está contemplado no escopo do Plano de Ações Integradas de 

Enfrentamento às Drogas do Ceará publicado em 2011 pela Assembléia Legislativa 

do estado do Ceará. 

 

A missão do PROERD é proporcionar políticas públicas integradas às redes, firmar 

parcerias, com o esforço cooperativo da Polícia Militar, Escolas e Famílias, 

oferecendo atividades educacionais em sala, a fim de prevenir ou reduzir o uso de 

drogas e a violência entre as crianças e adolescente. 

 

O PROERD tem por base o Programa D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education), 

implantado em 1983 em Los Angeles (EUA) pelos Departamentos de Polícia e de 

Educação daquela Cidade. 

 

Hoje, o D.A.R.E estende-se aos mais de 60 países, inclusive no Brasil, sendo 

implantado em 1992, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, e no Ceará em 2001, 

primeiramente aplicado na Capital cearense e a partir de 2002 foi estendido para os 

municípios do interior do Estado, e hoje é adotado em todo o país; que conta com 

três currículos: PROERD no 5o ano e 7o ano do ensino fundamental, PROERD para 

Pais/Responsável e comunidade e atualmente estão sendo implantados os 

currículos para o ensino infantil e séries iniciais, e ensino médio2. 

                                                 
2Instrumento de Pesquisa e Controle de Qualidade – PROERD, 2015. 
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As Estratégias utilizadas pelos instrutores são: Aulas teóricas, aulas práticas, 

encenação das situações-problemas, reflexão por meio de músicas e vídeos. 

 

Sabendo da grande importância do PROERD para prevenção das drogas entre o 

público infanto-juvenil propõe-se aqui o apoio no desenvolvimento das atividades do 

mesmo, oferecendo desde materiais didáticos, apoio pedagógico, execução de 

atividades multidisciplinares como sessão de vídeos e palestras dentre outras. 

 

As ações propostas aqui serão definidas em comum acordo com a coordenação do 

PROERD nos municípios da área de influência da AID do empreendimento. 

 

8.5 Parceria com o Estado e União para aquisição e distribuição de materiais 
educativos 

 

Pretende-se realizar articulação com diversas secretarias estaduais e ministérios 

federativos para a aquisição de materiais informativos e educativos existentes. O 

objetivo é fazer a distribuição de materiais educativos e preventivos como 

camisinhas, cartilhas, folders, etc., visando: 

 

 Disseminar informações sobre as IST/AIDS, as formas de transmissão, 

formas de prevenção e os serviços de apoio; 

 Influir sobre as atitudes frente às IST/AIDS, criando as condições 

necessárias à adoção de comportamentos e práticas seguras; 

 Esclarecer mitos, preconceitos e tabus que envolvem as temáticas do 

Programa; 

 Divulgar os serviços sociais e de saúde voltados para a prevenção das 

IST/AIDS; e, 

 Inibir a exploração sexual, sobretudo, de crianças e adolescentes. 
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Todo material adquirido será distribuído por meio da leitura e interpretação junto ao 

público alvo. 

 

Esta medida contribuirá para aumentar o acesso da comunidade a material 

educativo com o objetivo de dar início ao processo de mobilização social onde todos 

os cidadãos tornam-se corresponsáveis pelo processo de disseminação da 

informação. 

 

A Proposta é que o material adquirido seja distribuído durante os encontros das 

palestras e das atividades do PROERD, onde ocorra a participação da equipe do 

PES. A depender do volume de material adquirido, a equipe procederá com a 

distribuição nas Escolas e Unidades de Saúde da AID, de forma que docentes e 

Agentes Comunitários de Saúde aumentem seus recursos para trabalhar com as 

temáticas deste PES. 

 

 

9. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 
 

São instituições potencialmente parceiras no desenvolvimento do presente 

Programa: Secretarias Estadual e Municipal de Educação e Ação Social; 

Associações de Bairro; Sindicatos; ONGs; Juizado da Infância e Adolescência; 

Universidade; Ministério da Saúde; Polícia Militar; Polícia Civil; Secretaria de Saúde 

do estado e do município;Secretaria de Segurança Pública; Conselho Tutelar (CT); 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CRAS). 
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10.  INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
 

Os impactos relacionados ao Programa de Educação em Saúde e as ações 

pensadas para minimizar seus efeitos possuem forte inter-relação com os outros 

programas, a saber: Programa de Comunicação Social e Programa de Educação 

Ambiental. 

 

 

11. CRONOGRAMA EXECUTIVO 
 

O cronograma de execução do Programa foi elaborado de acordo com a 

necessidade de execução das ações propostas. A fase de instalação tem previsão 

de 12 meses. As ações serão iniciadas quando da emissão da LI. 

 

Cabe mencionar que no decorrer da execução do Programa poderão ocorrer 

alterações na periodicidade das ações, em função de novas demandas ou situações 

não previstas, considerando a dinâmica do cenário de trabalhos. 
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Quadro 7 - Cronograma do Programa de Educação em Saúde (PES) 

ATIVIDADE MÊS 
1 

MÊS 
2 

MÊS 
3 

MÊS 
4 

MÊS 
5 

MÊS 
6 

MÊS 
7 

MÊS 
8 

MÊS  
9 

MÊS 
10 

MÊS 
11 

MÊS 
12 

Planejamento das atividades X            

Elaboração de Relatórios   X   X   X   X 

Ciclo de Oficinas  X   X   X   X  

Apoio ao “Programa Educacional de Resistência 
às Drogas (PROERD)”, da Polícia Militar 

 X   X   X   X  

Parceria com o Estado e União para distribuição 
de materiais educativos X X X X X X X X X X X  
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12. EQUIPE TÉCNICA 
 

Para este Programa propõe-se a seguinte equipe técnica, podendo a mesma ser 

alterada em função das necessidades do projeto. 

 

Quadro 8 - Equipe Técnica do Programa de Educação em Saúde (PES) 

 
 
 
 
  

FORMAÇÃO QUANT. FUNÇÃO 

Profissional da área social ou área 

afim 
01 

Coordenação do Programa e da equipe. 

Planejamento e organização de 

atividades em campo. Redigir, revisar, 

aprovar os relatórios. 

Profissional de nível superior, 

especialista nas temáticas de IST, 

sexualidade e drogas 

01 Realização das atividades de campo. 

Técnico de apoio 01 
Apoiar a realização das atividades de 

campo. 
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APRESENTAÇÃO  

 

O presente Plano de Desmatamento e Limpeza da Área é parte integrante do 

Projeto Básico Ambiental que está sendo apresentado para essa fase do 

Licenciamento de Implantação (LI), como solicitado no Termo de Referência Nº 

208/2018 – DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para o Complexo 

Solar Fotovoltaico Alex compreendendo aí as UFVs Alex I, III a X, a ser 

implantado nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, estado 

do Ceará. 

 

Este documento foi elaborado como parte integrante das condicionantes 

ambientais correspondentes ao estudo de impacto ambiental da etapa de 

licenciamento, no estado do Ceará, por solicitação da SEMACE órgão estadual 

de meio ambiente, com o objetivo de subsidiar os procedimentos técnicos para 

o corte e limpeza da área para implantação e operação do complexo de usina 

solar conectada a uma linha de transmissão.  

 

O plano de desmate consiste na avaliação das áreas que serão ocupadas pela 

atividade, realizada nos imóveis rurais contíguos, denominados fazendas Alex e 

Sabonete. 

 

Este relatório apresenta as informações que compõem o projeto técnico para a 

execução do desmatamento para implantação dos blocos das usinas do 

complexo solar, junto a Secretaria de Meio Ambiente do estado do Ceará, como 

parte integrante do Projeto Básico Ambiental que está sendo apresentado para 

essa fase do Licenciamento de Implantação (LI), como solicitado no Termo de 

Referência Nº 208/2018 – DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

para o Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 
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No escopo do projeto, a abordagem principal consiste na descrição da ocupação 

econômica do imóvel, informando os quantitativos relativos a vegetação nativa, 

áreas degradadas e área a ser ocupada.  

 

Para início do projeto será realizada a caracterização ambiental sucinta do 

imóvel, dos meios físico e biótico.  

 

O estudo apresentará material cartográfico indicando sua localização, com o 

acesso ao imóvel a partir da sede do município mais próxima; sua cobertura 

vegetal e uso do solo, e o posicionamento do empreendimento nas propriedades.  

 

No plano de desmate será especificada a matriz de operações contendo a 

descrição: Inventário Florestal - informando materiais e métodos; fórmulas, 

memória de cálculo e análise estatística; Sistema e intensidade de amostragem, 

tamanho e forma das unidades amostrais, parâmetros e variáveis, materiais e 

equipamentos utilizados e cubagem. 

 

Assim, com o Inventário Florestal foi possível determinar a intensidade e método 

de corte e seu rendimento lenhoso, discorrendo sobre a disposição e o modo de 

aproveitamento do material lenhoso resultante da supressão efetuada. 

 

Serão apresentadas as demarcação das áreas a serem desmatadas, a definição 

dos corredores de escape da fauna e as formas de desmatamento como: corte 

manual do material lenhoso, empilhamento e transporte. 

 

Será abordado os recursos florestais aproveitáveis, com foco na proteção contra 

acidentes e estratégia de ações e operação de salvamento de fauna, assim como 

a realização da reposição florestal. 
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1. INTRODUÇÃO 

O plano de desmatamento e limpeza de área, ora apresentado é composto por 

técnicas e medidas mitigadoras na execução dos cortes e retirada da cobertura 

vegetal, utilizado para dar início a implantação do complexo de usinas de painéis 

solares e linha de transmissão, de modo que venha atender o andamento da 

licença ambiental, documento complementar para o processo de supressão de 

vegetação. 

 

Este relatório refere-se ao plano de desmate que será realizado em trechos de 

propriedades com a remoção da cobertura vegetal e terraplanagem do terreno, 

disponibilizando toda infraestrutura adequada ao projeto de montagem do 

complexo, loteando os talhões para as instalações. 

 

O material lenhoso oriundo da supressão de vegetação das áreas de interesse 

poderá ser aproveitado tanto para produção de energia, como lenha e carvão, 

ou na forma de estacas, mourões, dormentes e toras. Podendo ser utilizado 

pelas propriedades das mais diversas formas, uso para cercas, piquetes e 

construções rurais, ou doação para uso doméstico, como para atendimento ao 

pequeno comércio local, olarias, padarias, etc. 

 

O processo de desmatamento e limpeza de área deve seguir algumas diretrizes 

básicas como: 

 

 Realizar a limpeza da área, com a finalidade de limpar o terreno para 

ocupação do empreendimento; 

 Efetuar os serviços na época da estiagem; 

 Demarcação das áreas a serem trabalhadas; 

 Realizar o desmatamento no sentido que direcione do centro para as áreas 

de remanescentes florestais, favorecendo o afugentamento da fauna local; 
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 Desmatar o estritamente necessário, observado as áreas a ser de 

preservação, com restrição ambiental, como a reserva legal; 

 Será utilizado o sistema de “corte raso” para limpeza total do terreno; 

 Promover o aproveitamento dos recursos florestais oriundos do 

desmatamento da área e realizar o transplantio, caso necessário; 

 Realizar o afugentamento da fauna no trecho de intervenção para áreas 

com remanescentes florestais e proibir a caça ou apanha de animais; 

 

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

O principal objetivo do documento é a apresentação do Plano Operacional de 

Supressão (POS) das formações florestais na área do empreendimento e suas 

especificidades quanto à localização ambiental, o material de extração e a 

disposição do layout para a atividade de geração de energia na propriedade.  

 

Os objetivos específicos são: 

 Permitir o aproveitamento socioeconômico do material lenhoso a ser 

extraído;  

 Assegurar condições de resgate de elementos da fauna e flora, reduzindo 

o impacto sobre estes grupos; e  

 Reduzir eventuais impactos sobre a paisagem a ser formada com as 

usinas operando. 

 

A justificativa técnica do projeto é apresentar ao órgão ambiental estadual, o 

projeto técnico da supressão da cobertura vegetal das propriedades rurais, nos 

trechos licenciados do empreendimento, no município de Limoeiro e Tabuleiro 

do Norte-Ceará, visando abordar as principais características dendrométricas, 

que subsidiará um desmate racional, com o aproveitamento do material 

desmatado na própria obra, evitando a necessidade de transporte e deposição 

dos resíduos em área fora do imóvel. 
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3. ASPECTOS LEGAIS  

 

Além das questões técnicas e ambientais apresentadas nos objetivos deste 

plano, a supressão da vegetação na área do empreendimento apresenta 

também as seguintes justificativas de ordem legal e infra legal que constituem, 

portanto, o arcabouço legal e normativo para a elaboração do referido POS: 

 

 Portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA) n° 253, de 18 de agosto de 

2006, e Portaria da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), que institui, 

no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), o Documento de Origem Florestal (DOF) em substituição 

à Autorização para Transporte de Produtos Florestais (ATPF);  

 Portaria IAP n° 193, de 06 de novembro de 2006, que dispõe sobre 

Autorizações Florestais para Planos de Manejo Florestal em Regime Sustentado 

e Corte Raso em áreas superiores a 10 hectares; 

 

 Cumprimento do Programa “Limpeza e Desmatamento”, proposto no Plano 

Básico Ambiental (PBA) do empreendimento solar;  

 

Este plano de corte apresentará todas as informações sobre a atividade, focando 

pontos específicos necessários para apreciação e o entendimento adequado da 

atividade proposta, bem como, fornecerá informações referente a supressão de 

vegetação do Complexo Solar Fotovoltaico, que constará na Portaria da Licença 

de Instalação (LI) emitida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – 

SEMACE. 
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3.1 Empreendedor   

 

NOME: Energias Renováveis do Apodi Ltda 

CNPJ: 22.576.002/0001-66 

ENDEREÇO: Av. Engenheiro Santana Junior. nº 3000 – Sala 2205, bairro Cocó 

– CEP. 60.192-200 - Fortaleza/CE - Contatos - (85) 3044-9510 / 4005- 9500. 

 

3.2. Imóvel rural 

 

NOME DO IMÓVEL: Fazendas Alex e Sabonete. 

ENDEREÇO: Próximo a comunidade Cabeça de Ladeira, Tabuleiro do Norte/CE. 

Coordenada Geográfica: 05°15'36.46"S, 37°58'49.29"O. 

ÁREA TOTAL DO IMÓVEL: 2.668,30 ha. 

ÁREA DO EMPRENDIMENTO:  

Área do complexo: 933,57 ha. 

Área da LT: 27,56 ha. 

 

 

 

3.3. Localização e acesso 

 

Segundo o diagnóstico ambiental do empreendimento, a área do Complexo 

Solar Fotovoltaico Alex situa-se na fazenda Alex e parte da linha de transmissão 

que segue até a fazenda Sabonete, zona rural dos municípios de Limoeiro do 

Norte e Tabuleiro do Norte, microrregião do Baixo Jaguaribe e Nordeste do 

Estado do Ceará. (FIGURA 1). 

 

O acesso para a fazenda Alex é a partir da capital Fortaleza até a sede 

do município de Limoeiro do Norte, que se dá através da Rodovia Santos 

Dumont, BR-116, por cerca de 201 km. O tempo estimado do percurso da viagem 

entre as duas cidades é de 3h. 
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Figura 1 - Localização do empreendimento. 

Fonte: RAS Licença Prévia, adaptado do Bing Maps. 
 

A partir da sede municipal de Limoeiro do Norte, mais precisamente na 

rotatória da entrada da cidade (monumento do Rotary Club de Limoeiro do 

Norte), pegando o acesso a Quixeré pela Avenida Contorno por cerca de 

aproximadamente 5,0 km, pegando daí a direita numa rotatória com direção a 

Vila Cabeça Preta (placa) e depois segue por 4,0 km na direção Sudoeste, 

passando pela ponte sobre o Rio Jaguaribe, subindo a serra do Apodi e seguindo 

por mais 8,0 km pela CE 265 até pegar o acesso, em barro, por cerca de 6,0 km 

em direção a comunidade Cabeça de Ladeira, onde chega ao início da 

propriedade Fazenda Alex, área do projeto. O percurso total tem 

aproximadamente 23,0 km. (FIGURA 2). 

 

Limoeiro do Norte 

Tabuleiro do Norte 
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Figura 2 - Acesso ao Complexo Fotovoltaico Alex (projeto). 
 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Desmatamento e Limpeza da Área 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PLANO DE DESMATE E LIMPEZA DA ÁREA – DOC Nº 006/2019 – VER 00 17 

 

4. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

 

Para a definição das fisionomias e áreas a serem suprimidas foram avaliados 

três fatores, entre os quais: 

 

4.1 Aproveitamento econômico do material lenhoso 

 

Os recursos florestais, em especial aqueles madeireiros, vêm se tornando 

escassos na área e regiões do entorno. Embora as áreas ocupadas por 

remanescentes florestais na porção da ADA, correspondente à formação do 

futuro empreendimento, sendo de grande extensão as fitofisionomias nas 

propriedades – 841,41 ha de caatinga arbustiva e 2.453,14 ha de caatinga 

arbórea - e mesmo com as supressões propostas, a produção de material 

lenhoso a ser obtida durante o processo de supressão deverá ser significativa 

na região, com área total de 961,13 ha.  

 

Mesmo que a maior parte deste volume tenha como principal destinação a 

utilização como lenha, não se justifica sua perda sem que haja qualquer tipo de 

aproveitamento econômico. Assim, a opção pelo aproveitamento deste material 

e sua utilização comercial é uma variável importante para a definição da forma 

de suprimir a vegetação da área. 

 

 

4.2  Quanto à sinergia entre as atividades de supressão vegetal e aquelas 

de salvamento de germoplasma, resgate e afugentamento da fauna 

silvestre 

 

Deverá ser considerado que, embora os remanescentes de formações arbóreas 

existentes encontrem-se bastante fragmentados e, em muitos casos, com 

elevado grau de antropização, ainda são refúgios para a fauna local. Assim, o 

procedimento de supressão vegetal conduzido em sincronia com as atividades 

de resgate e deslocamento da fauna poderá contribuir de maneira significativa 
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nesta operação. Também o resgate de germoplasma (sementes e propágulos) 

e de epífitas poderá ser realizado com eficiência antecedendo as atividades de 

supressão. 

 

 

4.3  Riscos operacionais da supressão vegetal  

 

A realização das atividades de supressão é considerada atividade de risco 

operacional em relação à segurança dos trabalhadores, uma vez que envolve 

processos mecanizados e manuais de derrubada de árvores, enleiramentos, 

arrastes e transporte de material lenhoso, nem sempre realizados em condições 

favoráveis de solos e de relevo. O terreno da propriedade é relativamente plano, 

sem obstáculo que possam impedir os trabalhos de corte e transporte do material 

lenhoso, tendo que ser realizados em períodos de estiagem.  

 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL 

 

O Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão estão situados sobre terrenos 

do topo da Chapada do Apodi, a leste da cidade de Tabuleiro do Norte, próximo 

à divisa entre os Estados do Ceará e Rio Grande do Norte. 

 

A morfologia local é caracterizada por um baixo planalto na forma de uma 

chapada de topo plano sustentada por rochas sedimentares carbonáticas da 

Formação Jandaíra.  

 

No seu limite sudoeste, a cerca de 400 metros do terreno destinado ao Complexo 

Solar, após a localidade de Cabeça de Ladeira, a topografia plana do topo da 

chapada é interrompida abruptamente por escarpas voltadas em direção ao vale 

do Rio Jaguaribe, configurando um relevo do tipo cuesta. 
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O perfil topográfico regional apresentado na Figura 3 mostra a 

compartimentação das duas unidades geomorfológicas e o posicionamento do 

Complexo Solar Alex e Linha de Transmissão. 

 

 

Figura 3 – Perfil topográfico regional mostrando a localização do Complexo Solar e Linha 
de Transmissão. 
 

A área do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e Linha de Transmissão caracteriza-

se por apresentar terrenos de topografia plana, de superfície uniforme, sem 

incisão de drenagem superficial e com relevo cárstico em estágio juvenil 

correlacionado a litotipos dominantemente carbonáticos da Formação Jandaíra. 

 

Na Área Diretamente Afetada (ADA) pelo Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

ocorrem os solos do tipo Cambissolo Háplico eutrófico Ta (CXve7), 

desenvolvidos sobre litotipos carbonáticos da Formação Jandaíra. 

 

Os solos do topo da Chapada do Apodi recebem a classificação de Cambissolos 

de forma generalizada como sendo a classe dominante, entretanto, nestas áreas 

podem ocorrer como inclusões manchas de Argissolos, Latossolos e Neossolos 

litólicos, este último associado à presença de afloramentos rochosos. Segundo 

Girão (2011), outras classes de solo têm sido observadas em trabalhos feitos em 

escalas maiores, com variações significativas em perfis com poucos metros de 

distância.  

 

Os Cambissolos latossólico (Bw) em áreas de relevo plano se apresentam como 

solos profundos, bem drenados e acentuadamente drenados com argila de 

atividade alta, eventualmente apresentando fase cascalhenta, pedregosa e até 

mesmo rochosa. 
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Os Cambissolos são solos de media a alta fertilidade natural, muito cultivados, 

que apresentam relevo favorável ao uso de máquinas agrícolas e à irrigação. Na 

região da Chapada do Apodi a maior limitação natural ao uso destes solos está 

relacionada à falta d'água, face às baixas e irregulares precipitações 

pluviométricas. 

 

O clima é marcado por período seco prolongado. A fitofisionomia típica das 

Caatingas nordestinas no que se refere ao caráter xeromorfo (caracteriza-se por: 

elementos lenhosos decíduos, embora geralmente sem espinhos, ausência de 

gramíneas no período desfavorável e com cactáceas, embora raras, 

representadas pelos gêneros Cactaceae e Bromeliaceae. 

 

Dentre o conjunto de formações integrantes da Savana-Estépica / Caatinga, a 

vegetação da área de estudo se enquadra, segundo a terminologia adotada pelo 

IBGE (1993, 2012), na fitofisionomia denominada “Savana-Estépica Arborizada 

(Ta) - Caatinga Arbórea e Caatinga Arbustiva Densa”, (FIGURA 4). 
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Figura 4 – Mapa Unidades fitoecológicas nas áreas de influência da fazenda Alex. Datum Sirgas 2000, 24M. Fonte: Azevedo Jr, 2018. Base: 

http://atlas.srh.ce.gov.br/, 2018. 
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A propriedade se encontra ocupada de fragmentos florestais remanescentes, 

com vegetação secundária em estágios inicial e médio de regeneração, segundo 

parâmetros seguidos pela Resolução nº 10/93 do Conama, em uma área de 

961,13 ha, representando apenas 36% da área total para supressão de 

vegetação das áreas para o complexo e do traçado da linha de transmissão, 

conforme descrição no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Distribuição das áreas conforme uso do solo na implantação do 
empreendimento. 

Uso do solo Área (ha) % 
Remanescentes florestal  1.173,51 44 
Área de Supressão - Projeto 933,57 35 
Área de Supressão - LT 27,56 1 
Reserva Legal  533,66 20 

TOTAL 2.668,30 100 

 

Através de levantamentos quatiquantitativos da cobertura vegetal na 

propriedade foram feitas análises fitossociológica e cálculos dendrométricos, por 

meio de parâmetros estatísticos, nos trechos que terão sua cobertura vegetal 

removida para implantação do empreendimento. 

 

As figuras 5 e 6 mostram áreas com ocorrência da caatinga arbustiva e outra 

com caatinga arbórea. Estas áreas encontram-se em estágio médio de 

regeneração, mas com certo graus de antropização pela retirada de espécies 

arbóreos de interesse comercial gradativamente, ocasionando clareiras nos 

fragmentos florestais. 
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Figura 5 - Caatinga arbustiva densa. 

 

 

Figura 6 - Caatinga arbórea. 

 

 

As áreas inventariadas foram georreferenciadas e apresentam as seguintes 

coordenadas da poligonal de interesse no desmatamento na fazenda Alex, 

Quadro 2. 
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Quadro 2 – Vértices da área para supressão de vegetação na Fazenda Alex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Quadro 3 informa as coordenadas do eixo de instalação da linha de 

transmissão nas fazendas Alex e Sabonete. 

 

Quadro 3 – Coordenadas do eixo no traçado da LT para supressão de vegetação nas 
Fazendas Alex e Sabonete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V01 -    X = 611954.5818     Y = 9421664.7911 

V02 -    X = 612860.8200     Y = 9421971.6629 

V03 -   X = 614491.9351     Y = 9420750.8188 

V04 -   X = 614497.9153     Y = 9417291.4461 

V05 -   X = 614391.4700     Y = 9417131.0230 

DATUM –SIRGAS 2000, Zona 24LM 

 

E1 - X = 614480.5899     Y = 9417277.3698 

E1 - X = 614749.0354     Y = 9417113.8963 

E1 - X = 616134.7330     Y = 9416176.7389 

E1 - X = 617019.8447     Y = 9415260.2319 

E1 - X = 616709.6658     Y = 9414915.7049 

E1 - X = 617823.8468     Y = 9415091.6953 

DATUM –SIRGAS 2000, Zona 24LM 
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6. INVENTÁRIO FLORESTAL 

 

6.1  Metodologia de amostragem 

 

As unidades amostrais, chamadas de parcelas, foram distribuídas no campo pelo 

método aleatório. Esta amostragem requer que todas as combinações possíveis 

de unidades amostrais da população tenham igual chance de serem amostradas, 

sendo que a seleção de cada unidade amostral deve ser livre de qualquer 

escolha e totalmente independente da seleção das demais unidades da amostra. 

 

Foram instaladas nove blocos amostrais, com dez parcelas em cada bloco, 

exceto no VI, com nove U.A., que foram distribuídas de modo que abranja todas 

as áreas de interesse projetadas para o empreendimento, sobre fragmento 

florestal nativo da caatinga, como mostram nas Figuras 7 e 8. 

 

  
Figura 7 – Blocos de amostragem florestal na propriedade Alex. Fonte. Autor.  

I 

III 

VI 

IV 
V 

VI
VII

IX 

X 
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Figuras 8 – Ilustrativas do aspecto geral das parcelas amostrais nos fragmentos com 

vegetação remanescente, dentro das propriedades Alex e Sabonete. Fonte. Autor. 
 

Cada unidade amostral foi marcada e identificada em campo, medindo todas as 

espécies vegetais dentro das parcelas. 

 

Nesse processo, a área florestal a ser inventariada é tratada como uma 

população única. Os principais parâmetros e estimativas obtidos através da 

amostragem aleatória simples são: média aritimética, desvio-padrão, variância 

da média, erro padrão, coeficiente de variação, erro de amostragem, intervalo de 

confiança para média e total da população. 

 

De posse de imagens de satélite Google Earth, ano base 2018 e planta 

georrefenciada da área foram realizadas expedições de reconhecimento do 

local, sendo tomadas coordenadas UTM para distribuir aleatoriamente as 

parcelas nos fragmentos florestais, com o auxílio de GPS (Global Positioning 

System), Garmin - ETrex. 

 

Fazenda Alex 

Fazenda Sabonete 

AA 

CArbo 

CArbu 
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Nas amostragens foram instaladas parcelas de 20m x 20m de forma aleatória 

nas porções arbóreo-arbustiva e arbustiva-herbácea. Estiveram passíveis de 

inclusão todos os indivíduos com circunferência do tronco a 1,30 m do solo (CAP) 

igual ou superior a 10 cm, (SOARES, 2006), como mostra a Figura 9.  

 

De cada indivíduo arbóreo foi anotado o CAP com uma fita centimétrica e as 

alturas comerciais e totais obtidas por meio de instrumentos baseados em 

relações trigonométricas (Figura 10) e realizado cadastramento das espécies 

vegetais, conforme Lorenzi (2002 e 2003) e Carvalho, 2008. 

 

 

 
a. Medição dendrométrica da espécie do Freijois. Bloco I - P09 
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b. Medição dendrométrica da espécie Angico dentro da parcela bloco VII – P06. 

Figura 9 – Identificação de CAP e altura das espécies florestais no interior das unidades 
amostrais. 

 

 

 
Figura 10 – Medições das alturas com relações trigonométricas das espécies 

inventariadas. Bloco I P02. 
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As espécies coletadas após identificação foram agrupadas por família, conforme 

o sistema de classificação de CRONQUIST (1981). A Figura 11 mostra a 

demarcação das parcelas com área de 400 m² no trecho da linha de transmissão, 

e a Figura 12 mostra a marcação das faixas com o uso de transectos, que 

consistiu em caminhar ao longo de uma linha predeterminada, registando em 

pontos equidistantes as espécies mais próximas desses pontos.  

 

Desta forma obtêm-se as abundâncias relativas das espécies registradas e a 

Figura 13 mostra a identificação com fita e etiqueta, cadastrando as espécies 

vegetais dentro das unidades amostrais. 

 

 
Figura 11 - Marcação do trecho que será a faixa da linha de transmissão. Coordenada 

UTM 24M: X = 613957 , Y = 9417554. 
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Figura 12 - Uso de trena para demarcação da U.A. e nos trechos dos transectos. bloco IX 

entre P03-P04. 
 

 

 
Figura 13 - Marcação de parcelas: bloco IX – P01. 
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6.2 Intensidade Amostral 
 

A intensidade amostral foi definida através da realização de uma pré-

amostragem, onde se definiu o número de parcelas necessárias para que o erro 

amostral fosse menor ou igual a 10% (dez por cento) para uma probabilidade de 

95% (noventa e cinco por cento). 

 

6.3 Análise Estatística  

 

O erro da amostragem foi abaixo de 10 % em relação à média, calculado pela 

variável volume, portanto abaixo do percentual pré-estabelecido no ITEM 6.2, 

podendo-se considerar a amostragem dentro dos padrões estatísticos 

adequados, com os principais parâmetros e estimativas obtidos da amostragem, 

como: média aritmética, desvio-padrão, variância da média, erro padrão, 

coeficiente de variação, erro de amostragem, intervalo de confiança para média 

e total da população. 

 

Os dados estatísticos foram calculados para determinação da média aritmética 

da população amostrada através das seguintes fórmulas: 

 

– Média Aritmética (m³/ha):                

 

  
– Variância (m³/ha)²:                           

 
– Desvio Padrão (m³/ha): 

 
– Coeficiente de variação (m³/ha):      
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– Erro Padrão da Média:      

 
 – Intervalo de confiança da média para 95% de probabilidade: 

 
– Erro de amostragem cometido, em % da média:   
E (%) = ta sx  /x * 100 
– Número de amostra necessário para 10% de erro:  

 
– Valor de t de Student: t (1-_%; n-1GL) 

 – Estimativa mínima confiável (m³): t (1-2_%; n-1 GL) - EMC 

 

6.4. Descrição das Variáveis de Interesse  

 

As variáveis de interesse do inventário são: 

1. Nome comum, científico e família botânica das espécies florestais; 

2. Diâmetro à Altura do Peito – DAP; 

3. Altura Total - HT. 

 

 

6.5. Relações Dendrométricas Utilizadas   

 

As fórmulas utilizadas para o cálculo da cubagem rigorosa, volume individual 

de cada árvore e dos fatores de conversão foram: 

DAP (cm) = CAP / ¶ 

AB (m²) = (DAP / 100)² * 0,7854 

V (m³) = 0,000076*DAP ²,016671*HT 0,761177 Caatinga arbustiva 

Kc – 0,947 

6.6. Fitossociologia das unidades amostrais 
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A metodologia de estudo foi empregada na distribuição das unidades amostrais, 

trechos florestais com vegetação nativa a ser suprimida, qualificando os 

indivíduos vegetais arbóreos. Este levantamento abrange áreas que serão 

diretamente atingidas pelo empreendimento contendo cobertura vegetal 

remanescente da caatinga arbórea-arbustiva densa. 

 

Para a estimativa dos parâmetros fitossociológicos foram medidas a área basal 

total de cada espécie (ABTi), a frequência relativa (FR), a densidade relativa 

(DR), a dominância relativa (DOR), o índice de valor de importância (VI) e o 

índice de valor de cobertura (VC), pelo seu valor de importância e dominância 

na área da propriedade. 

 

O Valor de Importância constitui um parâmetro de integração dos aspectos 

parciais, de forma a combiná-los em uma expressão única e simples, somando-

se para cada espécie, os valores relativos da densidade, frequência e 

dominância, expondo a importância ecológica relativa de cada espécie. 

 

A dominância ecológica da área foi definida como sendo o grau de concentração 

das abundâncias relativas, a partir da análise comparativa dos valores de índice 

de Valor de Importância (VI) das espécies. 

 

O índice valor de cobertura expressa uma estimativa do quanto esta espécie está 

representada na formação vegetacional em questão em termos de ocupação de 

espaço físico. Todos esses índices seguiram os métodos de Müller-Dombois & 

Ellenberg (1974), sendo efetuados e calculados com o uso do software Mata 

Nativa 4 desenvolvido pela Cientec (Consultoria e Desenvolvimento de 

Sistemas), resultando nos gráficos e quadros fitossociológicos. 

 

A partir dos dados coletados em campo, os valores e índices fitossociológicos 

obtidos da porção vegetal encontrada na área serão apresentados através de 

parâmetros de estrutura horizontal, representados pelas porções florestais. 
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A Estrutura Horizontal caracteriza a organização e distribuição espacial dos 

indivíduos na superfície do terreno. Compreende os valores de densidade, 

frequência, dominância, porcentagens de importância e de cobertura, descritos 

no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Descrição dos campos de resultados do cálculo da média das espécies 
encontradas na área de estudo por Estrutura Horizontal. 

Campo Descrição 

Nome 
Científico  

Nome científico de espécies encontradas.  

Nome Vulgar  Nome vulgar de espécies encontradas.  

N Número médio de indivíduos da espécie correspondente.  

AB  Área Basal.  

DR  Densidade Relativa.  

FR  Freqüência Relativa.  

DoR  Dominância Relativa.  

VC(%)  Percentagem do valor de cobertura.  

VI(%)  Percentagem do valor da importância.  

 

As análises e resultados serão apresentados separados, correspondendo as 

áreas dos blocos individualmente. O Quadro 5 indica as áreas, número de cada 

U.A. e suas parcelas utilizadas nas propriedades:  

 
Quadro 5 – Identificação dos blocos de intervenção, com suas especificações e 
amostragens. 

Blocos Área (ha) Unidades amostrais Parcelas 

1 85,19 10 P01 a P09-P12 

3 83,41 10 P1 a P10 

4 82,11 10 P01 a P10 

5 83,47 10 P01 a P10 

6 83,95 9 P01 a P09 

7 83,77 10 P01 a P10 

8 83,12 10 P01 a P10 

9 84,77 10 P01 a P10 

10 84,77 10 P01 a P10 

Total 754,56 89  
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7. RESUMO DO INVENTÁRIO FLORESTAL – INTENSIDADE E MÉTODO DE 

CORTE E RENDIMENTO LENHOSO 

 

7.1  Resultados e Discussão da fitossociologia na área dos blocos. 

 

Os baixos valores de importância identificados para a maioria das espécies 

refletem a predominância de indivíduos de pequeno porte, ou ainda a presença 

de poucos indivíduos para a maioria dessas espécies. A presença de um grande 

número de espécies com baixo valor de importância é ressaltado por 

MANTOVANI & MARTINS (1993), pelo fato de que o número e o tamanho dos 

indivíduos são os fatores mais importantes. Sendo assim, dados como valores 

de densidade e áreas basais relativas são observados para definir a abundância 

de indivíduos arbóreos na população florestal. 

 

A alta agregação de indivíduos da comunidade como um todo e das populações 

de algumas espécies está provavelmente associada ao modo de regeneração 

do fragmento após intervenções ou corte na área. A maioria das espécies da 

caatinga pode se regenerar facilmente por brotação de estruturas subterrâneas 

e germinação das sementes, muitas vezes gerando diversos indivíduos 

geneticamente idênticos, a partir de um único indivíduo pré-existente. 

 

 

7.2  Resultados e Discussão do Levantamento Dendrométrico. 

 

O inventário estimou uma densidade média de 1.237 fustes/ha, com 

produtividade volumétrica média em toda a área de 18m³/ha, volume médio por 

fuste de 0,018 m³/arv e volume total estimado de 16.912 m³, como mostra a 

Quadro 6. 
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Quadro 6 – Resultado do Inventário Florestal- complexo solar e LT. 

Discriminação Valores 

Área com Vegetação a ser suprimida 961,13 ha 

Densidade (média) 1237 fustes/ha 

Área Basal 0,01 m²/ha 

DAP Mínimo 3,34 cm 

DAP Médio 8,50 cm 

DAP Máximo 27,84 cm 

Altura Total Média 4,43 cm 

Volume/Fuste 0,018 m³/fuste 

Volume Estimado – 961,13 ha (áreas de intervenção) 16.912,00 m³ 

Volume/ha 18,00 m³/ha 

Empilhamento das Toras 25.367,00 estéreo 

Metros Cúbicos de Carvão  8.456 MDC 

 

Na vegetação arbórea há um predomínio de espécies pioneiras com valor de 

importância como a Auxema oncocalyx taub (Freijois), Croton sonderianus Muell. 

Arg. (Marmeleiro), Vitex agmus castus (Jurema branca) e Caesalpinia 

pyramidalis Tul. (Catingueira), dentre outras.  

 

As Figuras 14 e 15 mostram o panorama geral da predominância de 

determinadas famílias e de espécies dominantes que colonizam os fragmentos 

florestais remanescentes.  
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Figura 14 - Percentual das Famílias botânicas correspondentes para toda a área de 

intervenção. 
 

 
Figura 15 - Percentual por espécies encontradas em toda área do empreendimento. 

 

Em relação ao volume de cada espécie amostrada, a Auxema oncocalyx taub 

(Freijois) foi a que apresentou o maior volume, seguido da espécie Caesalpinia 

pyramidalis Tul. (Catingueira), devido à abundância de indivíduos amostrados na 

área e de seu desenvolvimento vegetativo, conforme a Figura 16. 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Desmatamento e Limpeza da Área 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PLANO DE DESMATE E LIMPEZA DA ÁREA – DOC Nº 006/2019 – VER 00 38 

 

 
Figura 16 - Percentual dos volumes para as espécies encontradas na área do 

empreendimento. 
 

O predomínio de espécies pioneiras sugere que essa vegetação se encontra em 

uma condição jovem (ALCALÁ, et all, 2006). A queda de árvores, a degradação 

da área por estar próxima de povoados e sem cerca em seu perímetro, promove 

a entrada de animais para pastejo em um determinado local, propiciando o 

crescimento de espécies pioneiras, criando condições para o desenvolvimento 

sucessional (RODRIGUES, 1995). 

 

A espécie Freijois foi a espécie mais encontrada na área amostrada, isto se 

justifica por se tratar de espécies pioneiras que se adaptam muito bem às 

condições de borda de formação vegetal e à clareiras naturais. As espécies 

Jurema branca, Marmeleiro e Catingueira também são espécies bem 

representadas nos trechos amostrados. 

 

A distribuição dos indivíduos em classes de diâmetros, considerando todas as 

espécies, apresentou uma diminuição da participação das espécies quando 

aumenta o diâmetro das classes. O levantamento aponta uma variação em 

relação às classes diamétricas da cobertura vegetal encontrada nas unidades 

amostrais com 94,4% dos indivíduos com DAP abaixo de 20 cm e 5,6% acima, 

para a área de intervenção, como mostra na Figura 17. 
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Figura 17 - Percentual dos diâmetros das espécies inventariadas. 
 

 

Observa-se uma concentração de indivíduos nas três primeiras classes 

diamétrica e um decréscimo no número de indivíduos em direção as classes 

superiores, refletindo um fragmento florestal composto em sua maioria por 

populações jovens, em pleno desenvolvimento, visto que o critério de inclusão 

adotado (CAP > 10 cm) permitiu a amostragem também dos diferentes estágios 

dos estratos florestais. 

 

A partir da quarta classe ocorre diminuição de indivíduos com diâmetro acima de 

20 cm e uma quantidade irrisória de espécies com DAP acima de 30 cm, com 

porcentagem de 2% do total.  

 

Para a área total, a vegetação arbórea/arbustiva a ser suprimida apresenta 

aproximadamente 90% dos indivíduos com DAP<15 cm e 10% com indivíduos 

de DAP>15 cm. Neste caso, o volume real para aproveitamento do material 

lenhoso no empilhamento das toras rendeu 2.240 st, com 6.045 MDC. 
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7.3  Consideração final do inventário florestal 

 

Foram identificadas 22 espécies pertencentes a 11 famílias botânicas. A 

exemplo das listagens apresentadas para a formação florestal em análise, a 

família Fabaceae é mais diversa, com 9 espécies. Destacam-se também as 

famílias Boraginaceae, a mais populosa, a Cactaceae, que aparece 

esporadicamente, assim como Arecaceae e Bromeliaceae como espécies 

colonizadoras.  

 

Dentre as espécies identificadas no levantamento, endêmicas da Caatinga, 

foram encontradas:  

- Arbóreas: umburana (Amburana cearenses (A. C. Smith)), pau-branco-do-

sertão / freijois (Auxema oncocalyx taub), pau-sabiá (Mimosa paraibana 

Barneby) e angico (Anadenanthera colubrinavar. Cebil).  

- Arbustivas: catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.), jurema-de-embira 

(Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth) e pinhão (Jatropha molíssima (Pohl) 

Baill).  

- Bromeliáceas: macambira-de-flecha (Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & 

Schult.f.).  

- Cactáceas: mandacaru (Cereus jamacaru DC).  

 

Dentre as espécies ameaçadas de extinção (Instrução Normativa n°06/2008) 

foram identificadas no local somente a aroeira (Myracroduon urundeuva 

Allemão) e a carnaúba (Copernicia prunifera (Miller) H.E. Moore)), espécie 

protegida por decreto estadual (Decreto nº 27.413, de 30 de março de 2004).  

Apesar do baixo número de espécies levantadas em relação aos totais da flora 

da Caatinga (cerca de 1.000 espécies) e 179 espécies ameaçadas de extinção, 

há que se considerar dois importantes aspectos:  

 

a) A relativamente baixa diversidade desse tipo vegetacional é um fator natural. 

Pelas características dos trechos de intervenção, no qual se inserem as áreas 

amostradas, há pobreza de espécies arbustivo-arbóreas. A escassez de chuvas 
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que ocorre no local interfere diretamente sobre a ocorrência de espécies na fase 

reprodutiva e até mesmo vegetativa, principalmente de espécies herbáceas. 

Com o período chuvoso, o desenvolvimento vegetativo aflora, proporcionando 

brotações e aumento da biomassa. 

 

b) A prática do desmatamento para retirada do material lenhoso sem um controle 

de manejo interfere diretamente sobre a ocorrência de espécies arbóreas, 

impedindo a regeneração natural de muitas espécies. 

 

A Figura 18 mostra um trecho da área com degradação, onde é possível verificar 

a utilização da prática de queimada para limpeza do terreno e retirada da 

madeira. 

 

 
Figura 18 – Desmatamento. Bloco I (X = 616677 , Y = 9414897). 
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Figura 19 – Queima da cobertura vegetal. - Bloco IX entre P02 e P03 (24 M X = 613619.721     

Y = 9420646.461). 
 

A predominância do volume lenhoso das espécies florestais ocorre 

principalmente para o Freijois, devido sua quantidade na área, e tendo o Angico 

na sequência pela sua qualidade, mesmo em baixa densidade apresentou maior 

volumetria média. 

 

O volume lenhoso médio encontrado na área do traçado da LT mediante 

amostragem foi:  

 Trecho na faz. Alex - 4,94 m³/ha, com volume no traçado de 39,93 m³; e  

 Trecho na faz. Sabonete – 0,78 m³/ha, com 14,69 m³ de material lenhoso 

no trecho.  

Sendo um volume total na área da LT de 54,62 m³.    

 

A quantidade de indivíduos vegetais na área diretamente afetada pela LT foi de 

6.563 unidades, com volume obtido por hectare de aproximadamente 5,71 m³ 

para supressão da cobertura vegetal no traçado da linha de transmissão. 
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Considerando que a área florestal necessária a instalação da LT abrange 

abertura de caminhos para passagem dos cabos durante sua colocação, com a 

permanência de vegetação nestes trechos e suprimindo a cobertura vegetal nos 

locais das estruturas, demonstrando a quase irrelevância desse impacto sobre a 

vegetação existente. 

 

O levantamento aponta o diâmetro das espécies florestais muito abaixo dos 

padrões de uso do material lenhoso, com 5% dos DAP < 15 cm e sua maioria 

com diâmetros maiores que 15 cm. Para o empilhamento das toras serão obtidos 

aproximadamente 4,35 st de aproveitamento e 29 metros cúbicos de carvão 

(MDC). 

 

O item a seguir abordará o plano de corte para planejamento da supressão de 

vegetação na área do empreendimento. 
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8. PROCEDIMENTOS PARA A SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO  

 

O responsável técnico dos trabalhos de supressão irá programar os cortes, 

definindo em cronograma as áreas que deverão ser inicialmente cortadas. No 

planejamento da supressão de vegetação, com base no inventário florestal, os 

trechos serão zoneados e terão uma estimativa da demanda madeireira no 

desmate. Para o planejamento estratégico, as seções poderão determinar as 

especificações dos materiais lenhosos extraídos dos fragmentos florestais 

zoneados. 

 

Definição de corte - são definições tomadas antes do início da supressão florestal 

nas áreas, tendo como base o planejamento de corte e os mapas das áreas.  

 

Será definido pelo engenheiro agrônomo/florestal ou supervisor florestal e será 

repassado para os funcionários e prestadores de serviço.  

 

Os itens definidos serão:  

1 - Sequência dos cortes;  

2 - Reparos em estradas;  

3 - Local do refeitório;  

 

A derrubada das árvores deverá ser feita no sentido de evitar danos a árvores 

com aproveitamento madeireiro e após o afugentamento ou resgate da fauna.  

 

O desgalhe deverá ser feito com machadinha, com o ajudante posicionado da 

forma mais segura, mantendo a árvore entre o corpo e o galho a ser cortado, 

evitando golpes de machadinha em direção ao corpo e mantendo-a segura com 

as duas mãos.  

 

Ao final da operação, a madeira deverá estar livre de saliências (ganchos) 

provenientes dos galhos. A formação de coivaras dos resíduos vegetais não 

aproveitável deverá ser feita de maneira que não obstrua os caminhos, evitando 
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o enleiramento junto às matas nativas e depósitos de madeira, mantendo as 

seguintes distâncias que os galhos deverão ser armazenados conforme segue:  

 

 fios de alta tensão: 5 metros de distância;  

 estradas: 3 metros de distância;  

 cercas: 3 metros de distância;  

 matas nativas: 8 metros de distância;  

 cursos de água e canais: 8 metros de distância;  

 depósito de toras e lenha: 3 metros de distância.  

 

O seccionamento deverá ser realizado com motosserra, sendo que o 

comprimento das toras deverá ser padronizado de acordo com o seu uso.  

 

O processo de seleção da tora e lenha consiste em agrupá-las de forma a facilitar 

o baldeio das mesmas. As pilhas de lenha estaleiradas na estrada deverão ter 

altura de 1,5 m e deve ser mantida distância lateral de no mínimo 50 cm entre 

as mesmas.  

 

O baldeio das toras deverá ser efetuado por tratores agrícolas, arrastando a 

mesma com o uso do mini-skidder, de forma a otimizar a operação, evitando 

assim problemas que possam vir a comprometer a qualidade da mesma para a 

serraria (máximo 48 horas após realizado o corte).  

 

O baldeio da lenha consiste em retirar a mesma dos talhões até as margens das 

estradas, com tratores auto carregáveis e carretas florestais, para que possa ser 

carregada nos caminhões de transporte.  

 

No final do processo a lenha deverá estar empilhada nas laterais das estradas, 

obedecendo uma distância de 3 metros das mesmas, com altura máxima 

admitida de 1 metro, para facilitar o carregamento. 
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A tora que foi baldeada deverá ser agrupada à beira da estrada para facilitar o 

carregamento mecanizado com o uso de carregadeiras. A carregadeira organiza 

as toras aleatoriamente a fim de agilizar o processo de carregamento nos 

caminhões. 

 

O levantamento dendrométrico realizado nas áreas de intervenção apresenta as 

seguintes informações a respeito da volumetria do material lenhoso nos trechos 

diretamente afetados pelo empreendimento: 

 

Volume estimado na área do complexo: 16.857 m³ - 25.286 st e 8.429 MDC 

Volume estimado na área da LT: 55 m³ - 83 st e 28 MDC 

Volume total para supressão do projeto: 16912 m³ - 25.368 st e 8.456 MDC 

 

 

8.1 Procedimentos gerais para o desmatamento 

 

O desmatamento e a retirada da cobertura vegetal da área têm como finalidade 

permitir a implantação do empreendimento, mediante licença ambiental para 

supressão de vegetação junto ao órgão estadual competente, evitando 

transtornos futuros ao meio ambiente.  

 

Para o fragmento florestal, a recomendação é que se retire a vegetação 

necessária da área para a implantação do empreendimento conforme projeto de 

construção. No entanto, devido às características peculiares da vegetação na 

área, no momento da realização dos trabalhos de supressão de vegetação, 

algumas árvores de maior porte, como palmeiras e espécies cactáceas e 

bromeliáceas, mudas e plantas que possam ser retiradas, acondicionadas e 

transplantadas deverão seguir as diretrizes do plano de recuperação de áreas 

degradadas.  

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Desmatamento e Limpeza da Área 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PLANO DE DESMATE E LIMPEZA DA ÁREA – DOC Nº 006/2019 – VER 00 47 

 

Os trabalhos prévios de resgate e afugentamento da fauna serão para a remoção 

de ovos, ninhos, retirada de répteis, anfíbios e mamíferos, e direcioná-los para 

áreas adjacentes preservadas.  

 

Após o afugentamento da fauna e o resgate de parte da flora na porção vegetal, 

o desmatamento na área compreenderá uma série de atividades e 

procedimentos apresentados a seguir: 

 

A) Roçagem – Tem como finalidade a retirada de ervas, cipós, arbustos e 

trepadeiras, facilitando o trânsito e a visão do trabalho pelas equipes de 

desmatamento, que viriam posteriormente. 

 

A roçada fina será caracterizada quando a área a limpar for constituída de 

vegetação rasteira, mato ralo e arbustos, sendo executada com o auxílio da 

foice.  

 

A roçada densa será caracterizada quando a área a ser limpa apresentar 

mato ralo e arbusto com troncos de diâmetro até 15 cm, com grau de 

ocorrência mínima de um tronco a cada 3 m², além de vegetação rasteira. 

Para fins desta especificação, este tipo de roçada será feita a machado. 

 

A roçagem da área antes do início da operação de desmatamento é 

necessária, pois se destina a facilitar o trânsito das equipes de desmate com 

os equipamentos. Sem a roçagem do mato, em geral há muita dificuldade na 

exploração florestal da área, como também facilita a visão do local. 

 

B) Corte das árvores – Será efetuada manualmente, com machado ou 

motosserra, dependendo das condições topográficas. 

 

A derrubada das árvores corresponde ao corte das mesmas a uma 

determinada altura do solo. 
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Com relação à limpeza da área e retirada do material lenhoso, o 

desmatamento requer o corte de toda a vegetação até uma altura de 

aproximadamente 20 cm do solo, já que não necessitará da retirada dos 

tocos, afim de se evitar o revolvimento do solo. 

 

 

C) Desgalhamento, corte do fuste e seleção do material lenhoso – Os ramos 

e galhos finos serão retirados, deixando apenas a parte principal ou fuste, 

que será cortado em tamanho padrão e poderá ser aproveitado de acordo 

com o quadro 1. 

 

Quadro 7 - Classes de circunferência, com relação à destinação comercial. 
Circunferência (cm) Comprimento (m) Destino 

10 – 20 1 Lenha e carvão 

10 – 30 2 Estacas e mourões 

> 30 

< 10 
6 

Serrarias 

Resíduos* 

*Resíduos: árvores mortas, palmeiras, arbustos, herbáceas e demais perfilhos com diâmetro < 
0,10 m (galhos, ramos etc). 

 

 

A galhada de algumas espécies também pode ser utilizada, principalmente 

na forma de lenha ou artesanato. 

 

O desdobramento do fuste é o corte da parte comercializável do tronco da 

árvore em tamanho que se possa empilhar e transportar. Para toras de 

madeira destinadas à serraria, o tamanho padrão é de 06 metros de 

comprimento. Para estacas e mourões o tamanho recomendado é de 02 

metros, e para lenha a madeira deve ser cortada em peças de 01 metro de 

comprimento. 

 

A seleção do material lenhoso consiste em separação do material por classe 

de aproveitamento. A classe é definida em função do diâmetro, tamanho, e 

forma da madeira. 
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Há exemplos que, madeira com diâmetro de 2 a 6 cm é destinada a lenha e 

ou fabrico de carvão, espécies troncos e galhos com diâmetro entre 8 a 17 

cm, podem ser utilizados para estacas, estacões e mourões. Espécies que 

apresentam diâmetro acima de 18 cm podem ser utilizadas para serrarias das 

mais diversas formas, tais como: construção civil, movelaria, artesanato, e 

etc. 

 

Embora se disponha destas estimativas é importante considerar alguns 

aspectos como premissa para a realização do sortimento do volume 

estimado no inventário florestal. Para tanto, foram adotados os seguintes 

parâmetros: 

 
Após a derrubada da madeira, desgalhamento e desdobramento do fuste, 

este material deverá ser transportado para o pátio de estocagem, onde será 

separado por classe de aproveitamento, devidamente acondicionado. 

 
 
D) Transporte – As madeiras que tiverem peso específico maior do que 1 e 

valor comercial deverão ser sinalizadas e levadas para áreas apropriadas.  

 

O transporte do material lenhoso deverá ser feito por acessos existentes, 

apresentando uma distância média de 500 metros, entre os pátios de 

estocagem e o local da derrubada e o tombador (área de manobra e local 

onde os caminhões são carregados). 

 

O material retirado com o desmatamento e roçagem será removido pelo 

empreendedor, para local apropriado, devendo-se tomar todos os cuidados 

necessários à segurança e higiene pessoal e do meio ambiente.  

 

O empreendedor será responsável pela limpeza periódica e final (quando da 

conclusão das obras) dos acessos internos das usinas, onde serão 

implantados em lotes de painéis solares, com serventia nas manutenções 

periódicas, etc., zoneando o complexo com sinalização.  
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A construção de acessos provisórios e caminhos que atingirão as frentes de 

serviços são denominados de caminhos de serviço. Serão usados no início 

para demarcação das áreas de supressão. 

 

 

E) Empilhamento – Após a derrubada, a madeira desgalhada e cortada será 

transportada para um dos pátio de estocagem dentro da área, onde será 

separada por classe de aproveitamento: lenha, empilhando-se em pilhas com 

1x1x1 m (1m³ estéreo); estacas e mourões, por meio do empilhamento 

verticalizado; e toras destinadas à serraria, que serão empilhadas após a 

medição do volume individual de cada peça. Essas madeiras ficarão à 

disposição do proprietário, que fará o uso que julgarem conveniente. 

 

O empilhamento é utilizado para medição ou cubagem da madeira, 

principalmente toros de pequenas dimensões para lenha. Tem-se um método 

intitulado “metro cúbico”, que é representado por um cubo de madeira de 01 

(um) metro de aresta. A dificuldade da aplicação prática dessa medida para 

árvores ou toros roliços, consiste na forma do tronco que em geral são roliços, 

cilíndricos ou achatados e ligeiramente cônica na parte mais fina. 

 

A madeira deve ser empilhada de tal forma que possibilite a medição ou 

cubagem, seguindo determinados padrões. No caso da madeira para estacas 

e mourões a forma de empilhamento é diferente da madeira para lenha e 

carvão, para tanto a madeira deve ser empilhada em pé para evitar 

apodrecimento. A forma de medição para estacas e mourões é contagem, 

pois é comercializada por unidade. 

 

O empilhamento de forma ordenada visa facilitar a medição da madeira no 

próprio campo e concentrá-la em pouco espaço: 
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A lenha deve ser cortada em pedaços de 01 (um) metro e empilhada, 

formando pilhas de 01 (um) metro de altura por 01 (um) de largura. 

 

As madeiras destinadas às estacas e mourões devem ser cortadas com uma 

altura de 2,10 m (dois metros e dez centímetros) e empilhada na forma de 

cruzeta, para aumentar a durabilidade da madeira estocada. 

 

Os dormentes devem ser cortados com uma altura de 1,20 m (um metro e 

vinte centímetros), com 20 (vinte) centímetros de largura por 20 (vinte) 

centímetros de espessura, também devem ser estocadas em pilhas na forma 

de cruzadas. 

 

As toras podem ser estocadas diretamente no solo sem maiores cuidados, 

optando por locais secos, bem drenados e de fácil acesso. 

 

Os restolhos podem ter duas destinações: a primeira pode-se enleirar o 

restolho em coivaras ou armazenar para compostagem com a finalidade de 

reduzir o volume. O melhor local para armazenar os restolhos será nas 

proximidades do canteiro de obras. Pois é uma zona já antropizada e que 

deverá ser de fácil acesso. 

 

Para isso o desmatamento deverá ser manual, que requer a existência de mão-

de-obra farta, além de dar condições para o aproveitamento da madeira extraída. 

Neste caso todas as operações do desbravamento são efetuadas manualmente, 

onde a vegetação é derrubada, desdobrada com machados, foices etc. e 

empilhada para ser retirada da área. As operações de destoca, encoivaramento 

e corte das raízes são efetuadas manualmente, caso necessite. 

 

Não será realizada a queima do material não aproveitável, como galhos e 

resíduos gerados no local. Esses materiais também serão transportados para o 

pátio de estocagem e armazenados em um local específico, ficando disponíveis 
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ao proprietário. Caso não haja interesse em utilizá-los, esse material será 

aproveitado como cobertura morta do solo em áreas degradadas.  

 

Durante as etapas do desmatamento, alguns procedimentos básicos serão 

observados, no intuito de promover a segurança e o bom desempenho das 

atividades, tais como: 

 

 Conscientização ambiental dos trabalhadores; 

 

 Utilização de serviços técnicos especializados e equipamentos de 

segurança; 

 

  Planejamento das operações, de acordo com as características do 

empreendimento; 

 

 Orientação dos trabalhadores quanto aos riscos de acidentes com 

equipamentos e animais. 

 

 

8.2. Realização do desmatamento 

 

Após planejamento e zoneamento das áreas para início do desmatamento, as 

atividades deverão ser executadas de forma padronizada, norteando sua perfeita 

conclusão. 

 

O desmatamento pode ser efetuado contratando os serviços de firmas 

especializadas que possuem conhecimento técnico e equipamentos necessários 

para realizar essas tarefas. 

A atividade do desmatamento também poderá ser feita com assessoramento de 

profissionais devidamente capacitados, que deverão realizar “in loco” a 
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classificação da vegetação e orientar a metodologia do desmatamento, além de 

fazer a seleção da maquinaria e equipamentos a serem utilizados. 

 

Deve-se primeiramente fazer uma análise da área, nas condições sob as quais 

as operações devem ser executadas, o que requer um planejamento muito 

cuidadoso, tal como a natureza do terreno, observando o tipo de solo, 

profundidade, declividade, umidade e presença de rochas. Estas informações 

podem ser encontradas no volume do estudo de impacto ambiental do 

empreendimento. 

 

Os fatores como declividade muito acentuada, abundância de pedras ou área 

úmida, podem aumentar consideravelmente os custos da operação em termos 

de produtividade (rendimento), o que certamente refletirá no tempo de 

desmatamento e limpeza da área a ser trabalhada. Na área do desmate, 

geomorfologia é de planalto, com baixa ocorrência de afloramento rochoso e sem 

trechos com declives. 

 

Com relação às condições climáticas, a pluviosidade afeta os trabalhos de 

desmatamento, empilhamento e destinação final do resíduo, por isso, é 

fundamental o conhecimento das condições meteorológicas, para que as 

operações sejam efetuadas no período de estiagem. 

 

Os métodos e equipamentos que deverão ser utilizados dependerão do tipo e 

classe diamétrica da vegetação que se deseja explorar ou eliminar. 

 

A técnica do desmatamento permite estabelecer certos alinhamentos gerais que 

podem vir a ser modificada segundo as condições do trabalho em questão. No 

entanto, é de grande importância que a seleção de máquinas e equipamentos 

seja a mais apropriada possível, que sirva para a execução dos trabalhos. 

No caso especifico da área do empreendimento, as operações de desmatamento 

devem ser um misto entre o processo manual e mecanizado, a opção pelos dois 
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processos poderá ser realizada pelas boas condições topográficas e pedológicas 

do terreno. 

 

Neste tipo de desmatamento, parte da madeira pode ser aproveitada, sendo que 

as operações para o aproveitamento da madeira são efetuadas em fase anterior 

ao desmatamento mecanizado.  

 

No desmate manual, atividade bastante onerosa, mas pode permitir a 

antecipação de receitas através da comercialização da madeira retirada. Sua 

viabilidade econômica depende da existência de grande quantidade de madeiras 

aproveitáveis, da mão-de-obra existente na região, bem como, do mercado 

consumidor favorável à comercialização dos produtos.  

 

As operações mecanizadas são efetuadas com tratores de esteiras equipados 

com lâminas frontais reguláveis ou não e ancinhos enleiradores. 

 

O tempo consumido pelas máquinas, devidamente equipadas para este tipo de 

serviço, é em função dos seguintes fatores: 

 

 Diâmetros das espécies vegetais; 

 Número de indivíduos presentes na área a ser desmatada; 

 Dureza da madeira a ser cortada; 

 Condições do terreno; 

 

O tempo previsto para a realização de desmate e limpeza do terreno irá 

depender da quantidade de trabalhadores nestas atividades, com estimativa de 

suprimir de oito a dez hectares por dia; sendo que deverá compreender o período 

de estação seca em função das condições climáticas favoráveis, o que resultará 

em um menor índice de regeneração e rebrota, além de facilitar o trânsito de 

veículos e máquinas. 
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A eficiência na operação de desmatamento e limpeza da área depende 

basicamente da direção e experiência do profissional que coordenar os 

trabalhos, a distribuição das equipes, e a determinação das tarefas são de 

fundamental importância no bom andamento da supressão. Cada equipe de 

campo deve estar devidamente treinada e consciente de suas funções e os 

locais onde deverão atuar. Desta maneira evitarão superposição de tarefas em 

certos locais, e falta de trabalhadores em outros. 

 

 

8.2.1. Dimensionamento da maquinaria e da equipe técnica 
 

São inúmeros e variados as máquinas e equipamentos utilizados nas operações 

de desmatamento. Estimando-se um prazo para realização de desmatamento 

em até quatro meses. O dimensionamento da maquinaria e da equipe técnica 

será definido pela empresa empreiteira quando em época da apresentação do 

plano de execução de atividades. Algumas máquinas poderão ser utilizadas 

abaixo. 

 

Maquinaria: 

 Caçambas basculantes; 

 Caminhão de carroceria para transporte das toras; 

 Motosserras; 

 Veículo utilitário; 

 Pá carregadeira; 

 Trator de esteira; 

 Trator de pneus; 

 Facões; 

 Machados; 

 Foices; 

 

A equipe técnica necessária para execução desse serviço poderá ser a seguinte: 
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 Técnico de nível superior; 

 Técnico de nível médio; 

 Operadores de motosserras; 

 Auxiliares de campo; 

 

Os equipamentos de segurança individual necessários para equipe de 

desmatamento são: 

 Fardamento completo (calças e camisas de manga comprida); 

 Botina de segurança com biqueira de aço; 

 Caneleiras; 

 Capacetes; 

 Óculos contra impactos; 

 Luvas; 

 Protetor auricular; 

 Cinto de segurança; 

 Cabos de segurança. 

 

O rendimento estimado de cada motosserra com operador experiente é de 

aproximadamente 12 (doze) estéreo/homem/dia, em uma jornada de oito horas 

de trabalho/dia. 

 

As etapas a serem seguidas no processo do desmatamento da área são: 

 Roçagem; 

 Derrubada das árvores; 

 Desgalhamento; 

 Desdobramento do fuste; 

 Seleção do material lenhoso; 

 Transporte do material lenhoso; 

 Empilhamento; 

 Medição do volume; 
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 Encoivaramento; 

 Compostagem. 

 

O corte do material lenhoso será coordenado pelo gerente de produção, 

auxiliado pelo supervisor de produção. O setor tem como atribuições principais 

à definição do planejamento de corte e as definições para o pré-corte, buscando 

as metas de supressão estipuladas no planejamento estratégico.  

 

O setor de supressão florestal é ainda responsável pelas atividades voltadas 

para a obtenção dos produtos da floresta e no auxílio do resgate e 

afugentamento da fauna: 

 

 Acompanhamento da equipe da fauna e demarcar os trechos para as 

etapas iniciais.  

 Roçada Pré-Corte  

 Derrubada das árvores;  

 Desgalhe;  

 Seccionamento;  

 Seleção;  

 Baldeio/carregamento.  

 

Os procedimentos para supressão florestal estão descritos neste plano 

operacional, elaborado para o empreendimento e estará de posse do gerente, 

do supervisor da supressão, do técnico de segurança e em meio digital na 

gerência.  

 

Tais procedimentos visam à garantia da manutenção das estradas em bom 

estado de conservação mesmo em períodos desfavoráveis, tanto para 

segurança das áreas contra incêndios, quanto para o fluxo de saída do material 

florestal.  
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Baseado no planejamento estratégico, este nível de planejamento é feito pelo 

gerente e repassado aos supervisores e demais envolvidos, para orientar as 

operações de corte e transporte florestal, visando: 

 

 Programar a sequência de atividades;  

 Definir o orçamento para a execução destas atividades. 

 

O planejamento operacional visa orientar a supressão florestal, indicando as 

áreas que devem ser trabalhadas com o corte, limpeza do terreno, 

terraplanagem e a infraestrutura necessária para a sua execução, garantindo a 

qualidade do ambiente. Deverá atentar aos aspectos sociais, uso múltiplo da 

floresta, aspectos da paisagem, fauna, flora e da comunidade local.  

 

8.2.2. Demarcação das áreas a serem desmatadas  

 

A presente especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem 

adotados na execução dos serviços preliminares necessários à execução da 

obra. 

 

Para fins de uso desta especificação serão adotadas as seguintes definições:  

 

• Serviços Preliminares: constituem-se nos serviços de apoio à execução do 

serviço principal. São programados e executados conforme as necessidades da 

obra.  

 

• Desmatamento, Destocamento e Limpeza: constituem-se em serviços que 

objetivam remover a cobertura vegetal das áreas destinadas à implantação do 

complexo solar e linha de transmissão em geral, bem como daquelas 

correspondentes a subestação e canteiro de obras, tais como árvores, arbustos, 

tocos, raízes, entulhos, estruturas, vegetações, etc.  
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• Caminhos de Serviço: constituem-se em vias constituídas na fase de 

implantação de obras, para permitir o tráfego dos equipamentos e veículos em 

operação. 

 

A área das usinas serão loteadas para os trabalhos de corte e limpeza do 

terreno. Deste modo os serviços de supressão de vegetação serão mais bem 

administrados, com a arrumação do material gerado e sua retirada, e 

principalmente na etapa inicial, para o afugentamento da fauna em direção aos 

remanescentes florestais adjacentes.   

 

As figuras 19 e 20 mostram os trechos separados para os trabalhos de 

afugentamento e supressão da cobertura vegetal dos empreendimentos, de 

dentro para fora. 

 

 
Figura 20 – Separação em três lotes de supressão e direcionamento dos trabalhos. 

  

A B 

C 

D 
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Figura 21 – Direcionamento da supressão do eixo do traçado para fora. 

 

 

A Figura 21 indica a trajetória para iniciação dos trabalhos de supressão de 

vegetação, com caminhos de serviços. A área será zoneada para melhor 

controle das atividades e avançando gradativamente, do centro para as 

extremidades da poligonal de supressão, priorizando os trabalhos prévios de 

afugentamento e resgate da fauna e flora. 

E 
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Figura 22 – Esquema de planejamento das atividades de supressão e afugentamento da fauna. 

A 

B 

C 
D 

E 
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Na área central serão instalados três pátios utilizados para armazenamento, área 

de apoio, construção de viveiros e base para os trabalhos de resgate e 

tratamento da fauna. 

 

A fauna será afugentada e direcionada para remanescentes florestais dentro e 

fora da propriedade, que serão áreas de reposição florestal mediante 

enriquecimento com espécies nativas como compensação da supressão 

ocorrida. 

 

No trecho da LT, os trabalhos serão parecidos, com ação do eixo para fora, 

afugentando a fauna para ambos os lados, demarcando a área de domínio, e 

instalando um pátio de apoio entre as fazendas Alex e Sabonete. 

 

Grande parte do afugentamento poderá ser direcionada para a fazenda 

Sabonete que em sua maioria será contemplada com as áreas de reserva legal 

da fazenda Alex e da propriedade.  

 

O desmate será realizado com as equipes em campo distribuídas em quatro 

setores e um grupo no trecho da LT, como mostra no esquema do plano de corte.  



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Desmatamento e Limpeza da Área 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PLANO DE DESMATE E LIMPEZA DA ÁREA – DOC Nº 006/2019 – VER 00 63 

 

9. RECURSOS FLORESTAIS APROVEITÁVEIS  

 

A questão da sustentabilidade para o uso dos recursos florestais é hoje 

fundamental, quando o assunto é o desenvolvimento responsável de uma região 

ou país. 

 

O manejo sustentável dos recursos florestais da Caatinga é uma possibilidade 

real. Tais recursos têm, portanto, um grande potencial para ser explorado, 

ampliando a sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social da 

região nordeste, não só por meio do fornecimento de energia, como também de 

outros bens e serviços fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da 

população, sem prejuízo da sustentabilidade ambiental. 

 

A madeira oriunda do desmatamento da área pode ser utilizada de diversas 

formas: 

 Populações rurais locais; 

 Olarias; 

 Padarias; 

 Prefeituras; 

 Empreiteira. 

 

Esses possíveis consumidores ou usuários também podem auxiliar na retirada 

do material lenhoso das áreas desmatadas. Entretanto para isto, devem-se fazer 

reuniões de orientação técnica.  

 

Serão preservados remanescentes florestais nas propriedades visando manter 

a carga gênica das espécies da flora e fauna presentes na área, disponibilizando 

trechos de acesso, de modo que haja conectividade entre os fragmentos 

florestais dentro dos imóveis rurais. 
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Outra análise importante nesta atividade é propor alternativas de uso de 

madeiras decorrentes de supressão vegetal para aproveitamento em 

recuperação de áreas degradadas. Com a implantação do empreendimento, as 

alternativas de uso de madeira serão a trituração para recuperação de áreas 

degradadas e enriquecimento de áreas em estágio médio de regeneração, com 

a transposição de galharias para abrigos de fauna. As alternativas de 

transposição de galharias para deposição de abrigos de fauna e a trituração para 

cobertura do solo e fonte de matéria orgânica tornam-se excelentes devido a 

simplicidade em aplicação das técnicas e encaixarem dentro dos parâmetros 

legais relacionados. 

 

 

10. PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES 

 

Os programas de supervisão ambiental das obras de implantação do complexo 

solar e linha de transmissão têm por finalidade garantir que os procedimentos, 

as ações e as medidas adotadas para a realização dos trabalhos estejam 

adequadas sob o ponto de vista ambiental, ou seja, que as intervenções ao meio 

ambiente limitem-se às previsões apontadas no estudo de impacto ambiental do 

empreendimento. 

 

Para realizar a supervisão ambiental, a equipe da empresa gestora, 

acompanhará o cotidiano das obras. Para realizar este acompanhamento, a 

equipe monitora em campo todas as ações de construção dos acessos e aplica 

uma lista de verificação (check-list) nos trabalhos de desmatamento, canteiros 

de obra e mão-de-obra/equipamentos, fornecendo materiais para coordenar os 

serviços. As obras e as instalações do empreendimento devem estar de acordo 

com a normativa ambiental brasileira. 

 

O trabalho da Supervisão Ambiental das obras também consiste em assegurar 

que as áreas que sofrem alterações ambientais durante a realização dos 

trabalhos sejam recuperadas, como por exemplo áreas sujeitas à processos 
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erosivos e áreas adjacentes desmatadas. Este tipo de ação faz parte das 

atividades do programa de recuperação de áreas degradadas (PRAD). 

 

Entre os programas da Supervisão Ambiental das Obras também se destaca o 

Programa de Saúde Pública (PSP) cujo o objetivo é evitar que a realização do 

empreendimento cause danos à saúde das populações que estão próximas ao 

empreendimento e aos trabalhadores que estão diretamente envolvidos com as 

obras. Este programa prevê procedimentos, a cargo dos contratados 

responsáveis, que visam a assistência de saúde a todos trabalhadores, medidas 

de proteção contra acidentes de trabalho e campanhas de conscientização para 

comunidades próximas as vias de acesso das atividades de implantação do 

empreendimento, quanto aos cuidados com a saúde e com a segurança durante 

a realização das obras. 

 

Durante o desmatamento, os trabalhadores envolvidos com a operação ficarão 

expostos a acidentes com animais peçonhentos. Dessa forma, medidas de 

prevenção e controle deverão ser adotadas antes e durante a execução do 

desmatamento. Os animais peçonhentos que podem oferecer perigo aos 

trabalhadores e a população são basicamente os seguintes: 

 

 Serpentes:  

• Jararaca (Bothrops erythomelas): animal de hábitos variados pode ser 

encontrada enterrada à beira de rios, ou dentro d’água;  

• Cascavel (Crotalus durissus): vive em campos abertos, regiões secas e 

pedregosas; e, • Coral-verdadeira (Micrurus ibiboboca): vive geralmente em 

buracos e sombra de árvores, prefere caçar à noite, descansa e esconde-se 

durante o dia.  

 

 Aranhas:  

• A maior parte das aranhas, como as que fazem teias aéreas geométricas são 

inofensivas, mas algumas formas, como a caranguejeira, podem provocar 
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acidentes, que felizmente só raramente são fatais. As aranhas são encontradas 

no solo ou junto à vegetação, sendo as espécies perigosas de hábito noturno. 

 

 Escorpiões:  

• Animais pouco agressivos e de hábitos noturnos, procuram esconder-se em 

pilhas de madeira, tábuas, pedras e cupinzeiros.  

 

 Lacraias:  

• Encontradas no solo sob troncos caídos, não representam grande perigo.  

 

Os acidentes provocados por aranhas, escorpiões e lacraias normalmente não 

têm maior gravidade, necessitando apenas de tratamento à base de anestésicos 

locais. No entanto, certas aranhas e escorpiões podem provocar acidentes 

graves e até mesmo fatais, principalmente se a vítima for criança. O tratamento 

deve ser à base de soro antiaracnídico ou de soro antiloxoscélico, contra 

acidentes provocados respectivamente por aranhas e escorpiões.  

 

Colméias de abelhas e vespeiros representam também riscos de acidentes para 

os trabalhadores. No processo de desmatamento estes ninhos devem ser 

removidos por pessoal especializado e devidamente equipado, e transferidos 

para as áreas protegidas.  

 

Os trabalhadores envolvidos na operação de desmatamento deverão utilizar 

botas de cano alto, luvas de material resistente, e se for o caso, ainda perneiras 

e coletes de couro. Ressalta-se que 80% dos acidentes com serpentes atingem 

partes do corpo localizadas abaixo do joelho, e mais de 15% atingem a mão e o 

antebraço.  

 

No local da operação deverá permanecer pessoal treinado na identificação dos 

animais peçonhentos e na prestação de primeiros socorros.  
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No caso de acidentes com cobras durante os trabalhos de desmatamento 

recomenda-se as seguintes medidas de primeiros socorros, até que se chegue 

a uma unidade de saúde para tratamento:  

 

 Não amarrar ou fazer torniquete, pois estes impedem a circulação do 

sangue, podendo produzir necrose ou gangrena. O sangue deve circular 

normalmente;  

 Não colocar na picada folhas, pó de café, terra ou fezes, pois podem 

provocar infecções;  

 Não cortar o local da picada. Alguns venenos podem provocar 

hemorragias. Os cortes feitos no local da picada com canivetes e outros 

objetos não desinfetados favorecem hemorragias e novas infecções;  

 Deve-se evitar que o acidentado beba querosene, álcool, urina e fumo, 

pois além de não ajudarem, podem causar intoxicação; 

 Manter o acidentado deitado em repouso, evitando-se que ele ande, 

corra ou se locomova por seus próprios meios. A movimentação facilita 

a absorção de veneno e, em caso de acidentes com as jararacas, os 

ferimentos se agravam. No caso da picada ser nas pernas ou nos braços, 

é importante mantê-los em posição mais elevada;  

 Após os primeiros socorros, levar o acidentado imediatamente para o 

centro de tratamento ou serviço de saúde para tomar o soro indicado. É 

recomendável que no local da obra seja estocado em refrigerador, soro 

antiofídico, bem como deverá ter uma pessoa preparada para aplicação 

do soro; e,  

 A serpente agressora, se possível, deve ser capturada para que se possa 

identificar com segurança, possibilitando um diagnóstico certo e uso do 

soro específico.  

 

A empresa responsável pela execução do desmatamento deverá manter uma 

mini unidade de saúde para atendimento preliminar aos casos de acidentes 

devendo manter um profissional capacitado para tal atividade. O local deverá ser 

equipado com medicamentos necessários aos primeiros socorros e ter estoques 
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de soros dos tipos antibotrópicos, anticrotálicos, antielpídico, antiaracnídico e 

antiloxoscélico, usados nos casos de envenenamento por respectivamente, 

jararaca, cascavel, coral, aranhas e escorpiões. 

 

O empreendedor deverá contratar uma empresa especializada em 

desmatamento que deverá dispor de técnicos habilitados para gerenciar a ação 

(engenheiros florestais, biólogos, veterinários) e treinar todos os operários que 

trabalharão na ação.  

 

 

 

11. LEVANTAMENTO DA FAUNA 

 

A estratégia de ações de identificação da fauna tem por objetivo minimizar as 

adversidades geradas pela ação da implantação do empreendimento sobre a 

fauna do ecossistema e monitorar a evolução das áreas de entorno e de suas 

comunidades de fauna (principalmente o grupo de vertebrados), identificando as 

áreas ambientalmente sensíveis, de forma a adotar medidas de proteção e 

controle ambiental. 

 

A remoção da cobertura vegetal resultará em efeitos adversos sobre a fauna 

silvestre, sendo necessária a aplicação de operações de salvamento adequadas 

de proteção, manejo e monitoramento da fauna contida nos ecossistemas a 

serem alterados. 

 

 

11.1 Operação de Salvamento de Fauna 

 

Para a otimização das ações de manejo da fauna terrestre, a operação deverá 

ser precedida de levantamento da área, visando definir parâmetros importantes 

para o desenvolvimento da ação, quais sejam:  
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 Reconhecimento de campo; 

 Checagem dos animais já relacionados no diagnóstico ambiental e, se for 

o caso, identificação de outras espécies;  

 Identificação dos tipos mais ariscos e perigosos ao contato humano;  

 Identificação de habitats de difícil acesso como cavidades, locas, fendas, 

tocas, etc.; 

 Identificação dos locais de pouso e reprodução de aves;  

 Identificação de refúgios e caminhos preferenciais dos animais;  

 Indicação dos ambientes potencialmente receptores da fauna migrante; e,  

 Planejamento da metodologia de trabalho.  

 

O programa de manejo deve considerar, ainda, as características ambientais das 

áreas que abrigarão a fauna migrante, sendo que estas áreas deverão 

apresentar condições similares às das áreas que serão desmatadas no que se 

refere a refúgio, alimentação e locais de dessedentação.  

 

A operação de manejo deverá ser acompanhada por equipe técnica 

especializada, podendo ser incorporados a esta equipe trabalhadores da região 

com habilidade na captura de animais silvestres. A formação da equipe deverá 

ser feita desde o início dos trabalhos de reconhecimento de campo, sendo que 

o pessoal da região selecionado para compor a equipe, deverá ser orientado e 

treinado antecipadamente.  

 

A equipe de trabalho deverá contar com estoque de equipamentos apropriados 

(caixa, embalagens, sacos, laços, redes, etc.), estoque de soro e materiais de 

primeiros socorros, salientando-se que para o desenvolvimento desta operação, 

a equipe de salvamento deverá contar com uma casa de apoio, de onde serão 

traçadas diretrizes diárias, estocados materiais, etc.  

 

O manejo da fauna deverá ser realizado antes e durante a operação de 

desmatamento em atividade contínua, até que toda a retirada da vegetação seja 

concluída, (Figuras 22 e 23).  
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Devido a ação de desmatamento e suas implicações, além do próprio 

funcionamento do complexo turístico, propõe-se também o monitoramento da 

fauna, para acompanhamento da evolução das comunidades após a ação de 

desmatamento e avaliação de possíveis impactos durante a operação, 

utilizando-se para isto os bioindicadores.  

 

Os bioindicadores são espécies, grupos de espécies ou comunidades biológicas 

cuja presença, abundância e condições são indicativos biológicos de uma 

determinada condição ambiental. Os bioindicadores são importantes para 

correlacionar com um determinado fator antrópico ou um fator natural com 

potencial impactante, representando importante ferramenta na avaliação da 

integridade ecológica (condição de “saúde” de uma área, definida pela 

comparação da estrutura e função de uma comunidade biológica entre uma área 

impactada e áreas de referência). 

 

A adoção das medidas propostas no Programa de Salvamento da Fauna ficará 

a cargo da empresa que realizará a ação, sendo a responsabilidade do 

empreendedor, que deverá alocar recursos financeiros para tal fim. A empresa 

contratada pelo empreendedor deverá dispor de técnicos habilitados para 

gerenciar a ação (biólogos e veterinários). Sugere-se que sejam firmadas 

parcerias com as universidades da região. A eventual necessidade de manejo 

ou resgate de fauna deverá ser precedida de autorização do IBAMA, nos termos 

da Portaria Normativa IBAMA Nº 10, de 22 de maio de 2009. 
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Figura 23 – Presença de ninhos em árvores dentro das áreas de supressão. 

 

 

 
Figura 24 – Passagem de uma serpente nas proximidades das áreas de interesse. 
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12. REPOSIÇÃO FLORESTAL 

A reposição florestal é determinada pela Lei n° 12.651/2012, regulamentada pelo 

Decreto nº 5.975, de 30 de novembro de 2006 e, ainda, pela Instrução Normativa 

MMA nº 06, de 15 de dezembro de 2006. 

 

O Decreto n° 5.975/2006 determina, em seu art. 13, o conceito da reposição 

florestal: 

Art. 13.  A reposição florestal é a compensação do volume de matéria-prima 

extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resultante de 

plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de cobertura 

florestal. 

 

Ademais, os normativos tratam da obrigação à reposição florestal às pessoas 

físicas e jurídicas que utilizem matéria-prima florestal oriunda de supressão de 

vegetação natural, que detenham a autorização da referida supressão, bem 

como aos responsáveis por explorar vegetação em terras públicas, ou os 

proprietários ou possuidores de área com exploração de vegetação, sob 

qualquer regime, sem autorização ou em desacordo com a autorização. 

 

De acordo com o artigo 17 do referido decreto, tem-se que a reposição florestal 

deverá ocorrer no Estado de origem da matéria-prima utilizada, por meio da 

apresentação de créditos de reposição florestal. A Lei n° 12.651/2012 ainda 

especifica, no § 4º de seu artigo 33, que há preferência ao plantio de espécies 

nativas e que o órgão competente do Sisnama - Sistema Nacional - poderá fazer 

maiores determinações. 

 

Nesse sentido, o órgão competente do estado SEMACE, ainda determinará o 

licenciamento para exploração de florestas nativas e formações sucessoras, que 

deverá ocorrer mediante aprovação prévia de Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas – PRAD, que contemple técnicas de condução, restauração, 

reposição florestal e manejo compatíveis com as fitofisionomias que a cobertura 

vegetal apresente. 
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Assim, o autor do dano irá repor quantitativamente o que retirou das florestas, 

por meio de uma determinação realizada por cálculo aritmético. Os parâmetros 

são dispostos na Instrução Normativa MMA nº 06/2006: 

 

Art. 9º O detentor da autorização de supressão de vegetação natural cumprirá a 

reposição florestal por meio da apresentação de créditos de reposição florestal, 

considerando os seguintes volumes: 

III - para Caatinga e outros biomas: 20 m³ por hectare. 

§ 1º Os volumes especificados no caput deste artigo poderão ser reduzidos, 

mediante apresentação de inventário florestal, que justifique essa alteração. 

§ 2º O detentor da autorização de supressão de vegetação natural cumprirá 

a reposição florestal ou destinará a matéria-prima florestal extraída para o 

consumo até o prazo final da vigência da autorização de supressão de 

vegetação. 

 

Destaca-se que, na prática, a competência para determinar a reposição florestal 

é dos estados, nos órgãos respectivos do Sisnama, e que essa será efetivada 

no estado do local onde foi retirada a matéria-prima a ser reposta.  

 

Portanto, a reposição florestal deve ser aplicada nos casos de retirada arbórea 

nos termos de mera reposição de matéria prima, conforme demonstrado pela 

Instrução Normativa MMA nº 06/2006. É uma regra aplicada de modo nacional, 

com divisão das fiscalizações pelos órgãos regionais. 

 

Legislação 

 

É importante salientar que os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) 

possuem legislações e atuações diferenciados, devendo-se tomar precaução 

dependendo do caso como determinado estado atua. A Constituição Federal diz 

que na área ambiental, como na saúde e saneamento, a legislação estadual 

pode concorrer com a federal desde que seja mais restritiva.  
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13. CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

Para a implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex e LT será 

imprescindível a retirada da cobertura vegetal, principalmente para a abertura de 

vias de acesso; limpeza das áreas destinadas à usinas solares e linha de 

transmissão, canteiro de obras, subestação e bota-fora. 

 

Segundo dados preliminares de projeto, a alocação das estruturas de apoio, 

deverá utilizar ambientes antropizados, que se localizam nas proximidades da 

obra do empreendimento.  

 

Como medida preventiva será implantado um plano de desmatamento 

controlado com a delimitação precisa das áreas que serão desmatadas além de 

realizar a coleta de sementes para formação de banco de germoplasma que 

promoverá a recomposição florestal, com a necessidade da implantação de 

viveiro de mudas nativas.  

 

Como medida compensatória será implantado o Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas (PRAD), contemplando a recuperação de fragmentos 

florestais, bota-fora, canteiro de obras, acessos, etc., assim como implementar 

ações para recuperar e enriquecer as áreas de reserva legal, conforme 

estabelecido na legislação pertinente. 

 

As áreas abertas para a instalação do canteiro de obras e pátios, os novos 

acessos que serão permanentes, a área próxima do complexo solar, a abertura 

do traçado da LT, são áreas que se encontram vegetadas, em diferentes graus 

de sucessão e, portanto, possuem diferentes habitats capazes de abrigar 

diferentes espécimes da fauna local.  

 

Como medida preventiva será realizado o desmatamento das áreas associadas 

à implantação do Projeto, de acordo com o plano de desmate, o qual deverá 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Desmatamento e Limpeza da Área 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PLANO DE DESMATE E LIMPEZA DA ÁREA – DOC Nº 006/2019 – VER 00 75 

 

seguir obrigatoriamente um direcionamento no sentido de propiciar o 

afugentamento dos animais para áreas onde se manterão vegetação nativa. 

 

Será também implementado o Plano de Resgate e Salvamento de Fauna durante 

o desmatamento e monitoramento na operação do empreendimento. Fazer 

capturas e solturas em áreas indicadas (Programa de Resgate e Salvamento de 

Fauna), assim como, realizar o monitoramento de fauna visando avaliar o efeito 

da implantação e operação do empreendimento sobre as populações de fauna 

(Programa de Monitoramento de Fauna). 

 

A supressão de vegetação deverá ocorrer apenas na fase de implantação do 

empreendimento, pois está diretamente relacionada com o estabelecimento de 

mão-de-obra na área onde o empreendimento será construído. O afugentamento 

da fauna está ligado às atividades de supressão da vegetação e de atividades 

geradoras de ruídos durante a implantação do empreendimento, devido ao uso 

de equipamentos e veículos, bem como pela intensa movimentação humana.  

 

Como medida preventiva e medida mitigadora serão implementadas ações 

voltadas à educação ambiental e educação no trânsito para os trabalhadores e 

a comunidade local, sinalizações de trânsito, além de implantar, placa de 

advertência e atenção, obstáculos, como lombadas que visam à redução da 

velocidade dos veículos que trafegam nos acessos e no interior da obra 

(programas de controle da obra e de educação ambiental).  

 

Algumas medidas para evitar a caça da fauna local deverão ser aplicadas 

através do desenvolvimento de ações de educação ambiental e incentivar a 

fiscalização rigorosa contra a caça também serão realizadas conforme Programa 

de Educação Ambiental e de Monitoramento da Fauna. 

 

Durante a fase de implantação as áreas que necessitam ser abertas para fins de 

implantação das diversas estruturas de apoio às obras, bem como para 

ampliação e melhoria do sistema viário local, causam nos remanescente 
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florestais naturais a fragmentação dos ambientes, a mudança da composição 

florística e com consequente efeito de bordas nesses novos fragmentos 

formados. Este fenômeno provoca um aumento da penetração da luz solar e 

maior incidência de ventos no interior da mata, ocasionando a elevação da 

temperatura no ambiente e o consequente aumento da evapotranspiração, 

proporcionando, assim, a diminuição da umidade relativa do solo e do ar, o que 

pode levar a um estresse hídrico. 

 

Como medidas preventivas, serão implementadas algumas técnicas de 

engenharia eficientes para reduzir as interferências nas áreas limites aos 

desmatamentos (Programa de Desmatamento Racional; Programa de 

Recomposição Florestal). Como medidas mitigadoras, será implantado o 

Programa de Recuperação das Áreas Degradadas – PRAD. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente Plano de Controle da Poluição Atmosférica, PCPA é parte 

integrante do Projeto Básico Ambiental que está sendo apresentado para essa 

fase do Licenciamento de Instalação (LI), como solicitado no Termo de 

Referência Nº 208/2018 – DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

para o Complexo Solar Fotovoltaico Alex.  

Esse é formado por 9 (nove) Usinas Fotovoltaicas (UF ALEX I, UF ALEX III, 

UF ALEX IV, UF ALEX V, UF ALEX VI, UF ALEX VII, UF ALEX VIII, UF ALEX 

IX, e UF ALEX X) e 01 (uma) Linha de Transmissão construída ao longo dos 

seus 4,7 km, está localizado no município de Limoeiro de Norte na divisa com 

Tabuleiro do Norte, zona rural, com coordenada central em UTM N 9420089 / 

E 612828 (DATUM SIRGAS 2000). 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

1.1 Identificação do Empreendedor  

Razão Social: PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 

CNPJ: 03.649.036/0001-99 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresarial Limitada 

Endereço do 

Empreendedor: 

Avenida Santos Dumont, 4487, Shopping 

Passeio Norte, sala 223, município Lauro de 

Freitas, Bahia. CEP: 42.700-170 

Fone: (071) 3379-1413// 981032264 

Atividade 

Econômica: 
Serviço de engenharia 

1.2 Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração do Plano 

Responsabilidade     

Técnica:    

SETEG – Serviços Técnicos em Geologia Ltda. 

Endereço:                                 
Avenida Senador Virgílio Távora, 1500 – Sala 906 

– Aldeota – Fortaleza / CE 

CEP 60.170-078  

Fone: (85) 3253-2868 
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Técnico Federal 
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Assinatura 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS DO PROJETO 

O empreendimento refere-se à implantação do Complexo Solar Fotovoltaico 

Alex nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte. Esse 

compreende a geração de energia elétrica a partir de fonte solar. 

O Complexo  Solar Fotovoltaico Alex terá 09 (nove) centrais de geração 

fotovoltaica, denominadas: UF ALEX I, UF ALEX III, UF ALEX IV, UF ALEX V, 

UF ALEX VI, UF ALEX VII, UF ALEX VIII, UF ALEX IX, e UF ALEX X (com 

30,933 MW instalados) e 01 (uma) Linha de Transmissão construída ao longo 

dos seus 4,7 km com estruturas treliçadas metálicas, cabos condutores CAA 

Grosbeak 636 kcmil, Para‐Raios e OPGW. 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex apresentará ligação com a rede básica 

do Sistema Interligado Nacional (SIN) através do seccionamento do Circuito 1 

da LT 230 kV Mossoró II / Banabuiú de propriedade da CHESF. 

2.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A área de interesse deste trabalho está situada nos municípios de Limoeiro do 

Norte e de Tabuleiro do Norte no Estado do Ceará, distante 201 km do 

município de Fortaleza, capital do Estado. Especificamente, o acesso ocorre 

pela BR - 116 em direção a CE- 138, depois acessa a CE-265 até a Avenida 

do Contorno onde se vira à esquerda na CE- 266 numa estrada carroçável até 

o acesso a área do empreendimento (Figuras 1 e 2). 

Destaca-se que, os municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte 

possuem áreas territoriais de 750.068 km² e 861.828 km² (IBGE, 2018), 

respectivamente. Os municípios se limitam na porção norte com os municípios 

de Russas e Quixeré; ao sul com Alto Santo; ao leste com o estado do Rio 

Grande do Norte, a oeste com Morada Nova e São João do Jaguaribe.  
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Especificamente, a área do empreendimento está inserida na zona rural e 

integra o contexto da mesorregião do Jaguaribe com o desenvolvimento 

socioeconômico pautado no agronegócio de frutas tropicais com destaque para 

a produção de melão e banana. 
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Figura 1 – Localização do empreendimento 
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Figura 2 – Via de acesso ao empreendimento 
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2.3 OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex tem como objetivo principal aproveitar as 

potencialidades locais através da implantação de um empreendimento para 

geração de energia elétrica a partir de fonte solar (conversão direta da luz), 

respeitando as limitações naturais e legais do terreno. 

Para tanto, com a construção do complexo, haverá uma diversificação da matriz 

energética brasileira, com a utilização de uma tecnologia sustentável para 

geração de energia elétrica. 

Dentre outros objetivos do empreendimento destacam-se: 

 Aproveitamento de Energia renovável; 

 Investimento em inovação e sustentabilidade; 

 Desenvolver o mercado de energia fotovoltaica. 
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3 CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFERICA  

O Plano de controle da poluição atmosférica é um instrumento gerencial de 

grande valia para o monitoramento de atividades inerentes às obras de 

implantação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. Nele são designadas as 

diretrizes, assim como, as técnicas básicas recomendadas para serem 

empregadas durante a fase de implantação das obras, abordando tópicos 

relacionados aos métodos de construção padronizados e especializados 

pertinentes.  

A análise dos impactos ambientais identificados para implantação do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex demonstrou que, estes são, na sua maioria, 

de duração restrita ao período da implantação das obras, podendo ser 

minimizados com as diretrizes e orientações constantes neste plano. 

Destaca-se que, a produção de gases atmosféricos/emissões de particulados 

na etapa de implantação do complexo originará da dispersão desses através 

dos escapamentos dos veículos e maquinários em trânsito durante a 

operação do canteiro de obra e nas vias de acesso para o transporte de 

materiais, peças e trabalhadores. 

Fatores como a localização geográfica, topografia e condições climáticas 

locais (intensidade e direção dos ventos) podem influenciar na qualidade do 

ar. 

As ações de desmatamento, terraplenagem, movimentação de terra, 

fundações e aberturas de estradas durante a implantação irão contribuir para 

emissão de particulados (poeiras) e fuligens. 

Esses impactos são percebidos na fase de implantação, neste sentido, 

algumas considerações para o empreendimento devem ser observadas. 

Destacam-se: 
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 Queima de combustível por veículos, máquinas e equipamentos; 

 Suspensão de material particulado pela movimentação de veículos 

pesados (emissão de partículas totais em suspensão e partículas inaláveis). 

Contudo, faz-se necessária a implementação de técnicas eficientes para 

evitar ou reduzir as emissões, conforme descrito neste programa.  

3.1 Objetivo 

O principal objetivo deste Plano é apresentar as diretrizes e orientações a 

serem seguidas pelo empreendedor e seus contratados durante as fases de 

implantação das obras que compõem o empreendimento.  De modo a 

assegurar que as obras sejam implantadas e operem em condições de 

segurança.  

Os objetivos específicos do plano são os seguintes:  

 Assegurar o cumprimento da legislação ambiental federal, estadual e 

municipal vigente; 

 Definir e apresentar as diretrizes ambientais associadas aos 

procedimentos executivos de obras, visando, sobretudo, a eliminação ou 

mitigação de impactos ambientais e sociais; 

 Monitorar as especificações técnicas e manutenções preventivas de 

máquinas e equipamentos, especificamente na geração de material 

particulado; 

 Analisar parâmetros indicadores de emissão de material particulado em 

áreas afetadas pela implantação; 

 Medir periodicamente e de forma sistematizada os níveis de emissão na 

área do empreendimento e no entorno imediato. 
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3.2 Justificativa 

O conjunto das obras principais, acessórias e de apoio para implantação do 

empreendimento como a abertura de acessos, a implantação de canteiros de 

obras, a realização de escavações e concretagens, entre outras, pode afetar 

o meio ambiente devido a ação dos seguintes agentes: demolição, geração 

de resíduos e efluentes, poeiras e ruídos. 

Mesmo o empreendimento estando inserido em zona estável, as intervenções 

previstas, como a supressão vegetal e a terraplenagem que ocorrerão na fase 

de instalação poderão gerar emissões atmosféricas. Assim, é importante que 

medidas preventivas e de controle sejam adotadas visando manter a 

estabilidade ambiental da área. 

Dessa forma, destaca-se que este Plano visa o controle e monitoramento da 

emissão atmosférica na geração de material particulado. Por sua vez, os 

particulados referem-se a micropartículas sólidas ou líquidas que algumas 

vezes podem ser vistas a olho nu, como exemplo a poeira ou resíduos 

(fuligem).  

Esse material pode ser emitido diretamente na atmosfera ou consolidar-se a 

partir da emissão de gases (primários). A inalação de particulados pode 

acarretar problemas respiratórios, relacionando-se a doenças nos pulmões e 

coração, tais como: asmas, bronquites, alergias, arritmia cardíaca etc., essas 

afetam, principalmente, crianças e idosos.  

Do ponto de vista ambiental, a emissão de particulados podem causar 

redução de visibilidade, poluição dos solos e das águas.  Na vegetação podem 

interferir nos níveis de pigmentação da planta, além de trazer interferências 

na fotossíntese e no crescimento dessas. 

A justificativa para implantação do Plano de controle da poluição atmosférica 

refere-se à necessidade de manejo das intervenções de engenharia na 
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construção do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, que podem trazer impactos 

ao ambiente natural e às comunidades circunvizinhas, quando não 

monitorado adequadamente. 

Esses vetores possuem potencial impactante, uma vez que podem alterar as 

características da paisagem local. Assim, faz-se necessário a adoção de 

procedimentos e medidas para minimizar os possíveis impactos que venham 

a ser ocasionados ou para atenuar sua magnitude. 

3.3 Público alvo 

Tem-se como público alvo do plano de controle da poluição atmosférica: 

  O empreendedor e sua equipe; 

  A empresa responsável pela obra e suas subcontratadas. Ressalta-se 

que estão incluídos no grupo de trabalhadores da obra, todos os níveis 

hierárquicos dos quadros de profissionais da construtora, fornecedores e 

demais prestadores de serviço; 

 A população residente no entorno do empreendimento, durante a fase 

de instalação. 

3.4 Atendimentos a Requisitos Legais 

O programa deve considerar as normas regulamentadoras inerentes à 

atividade executada no Complexo Solar Fotovoltaico Alex. Compreendendo 

os padrões de qualidade do ar pela concentração máxima admissível de 

determinados poluentes, de acordo com a Resolução CONAMA nº 491 de 19 

de novembro de 2018 (Revoga a Resolução CONAMA nº 003 de 28 de junho 

de 1990 e os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução CONAMA nº 005 de 15 de junho 

de 1989). 

De acordo com a Legislação ambiental a poluição atmosférica refere-se a 

qualquer forma de matéria em quantidade, concentrações que podem 
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transformar o ar impróprio ou nocivo à saúde. A legislação expressa ainda que 

o Plano de controle das emissões atmosférica deve apresentar a 

i8dentificação das fontes, os objetivos e prazos, observando as estratégias 

estabelecidas no Programa Nacional de Controle da Qualidade do AR – 

PRONAR.   

3.5 Metodologia  

Todas as medidas propostas serão realizadas durante a fase de instalação do 

empreendimento. Sendo, conforme o item cronograma: 

 As ações de mobilização e treinamento da equipe ocorrerá na primeira 

campanha (1º semestre);   

 O controle das fontes e emissão de material particulado e controle do 

teor de umidade do solo com o uso de caminhão pipa ocorrerá na segunda e 

terceira campanha (2º e 3º semestres); 

 As inspeções internas ocorrerão em todas as campanhas (1º, 2º e 3º 

semestres);  

 Os relatórios serão emitidos ao final de cada campanha (1º, 2º e 3º 

semestres). 

Como ponto de partida foram realizadas medições da concentração de 

partículas totais em suspensão presentes na atmosfera considerando a 

qualidade do ar, estipulados pela Legislação pertinente). Foram determinados 

três pontos específicos para amostragem (Ponto 1, 2, 3, conforme Figura 3 e 

Quadro 1). Os pontos definidos servirão como referência para as medições 

realizadas ao longo da instalação do empreendimento. 
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Figura 3 – Pontos de Amostragem  
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Quadro 1– Pontos de amostragem 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Ponto Descrição Latitude Longitude 

1 Área a montante 5°15'4.30" 37°57'39.94" 

2 Área Localidad3e Poço dos Pintos 5°15'32.83" 37°59'58.28" 

3 Área Estrada para Santa Maria 5°14'10.70" 38° 0'19.97" 

  Fonte: SENAI (2019). 

Esses foram definidos considerando a direção predominante dos ventos e 

realizados próximo ao nível do solo. Os valores das amostragens foram 

calculados e expressos nas Condições de Padrões de Temperatura e Pressão 

(CPTP = 25º e 1 atm). Os resultados apresentados encontram-se em 

concordância com os parâmetros descritos na legislação. Ver Quadro 2. 

Quadro 2– Parâmetros Ambientais Amostrados 

Parâmetros Ambientais Amostrados 

Ponto Data Condições Atmosféricas médias  Valores 
Encontrados 

(mg/m³) 

T (ºC) P (mmHg) Obs.: PTS* 

1 05/02/19 29 759 Operando com chuva 21,94 

2 06/02/19 29 761 Operando com chuva 21,11 

3 07/02/19 32 760 Operando com chuva 69,38 

Padrões descritos na Legislação: Resolução CONAMA nº 491 de 
19/11/2018 

120 

  Legenda: PTS – Partículas Totais em Suspensão;    

  Fonte: SENAI (2019). 
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Para a análise foi utilizado o equipamento, devidamente calibrado e aferido: 

 Calibrador Padrão de vazão para Grande Volume (tipo orifício): Modelo: 

CPVGV – Identificação: CPV – 0483 – Número do Certificado: CPV-GV-

0483/12 – Data de calibração: 18/01/2012. 

Em relação as coletas futuras indicam-se que sejam usados o mesmo 

calibrador utilizados na análise, associado aos procedimentos da Escala de 

Ringelmann Reduzida para a determinação visual de emissões (Figura 4). 

 

Figura 4 – Modelo de Escala de Ringelmann Reduzida 

Essa escala é na verdade uma lâmina de papel com uma perfuração central, 

de cinco lados, ao redor dos quais existem tonalidades cinza 

progressivamente mais escuras, desde o branco até o preto constituída de 

cinco níveis de classes, sendo:  

 nível 1 - densidade 20%;  

 nível 2 - densidade 40%;  

 nível 3 - densidade 60%;  
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 nível 4 - densidade 40%;  

 nível 5- densidade 100%. 

Para execução da análise a partir da Escala de Ringelmann Reduzida deve 

ser considerada as seguintes condições: 

 O motor deve estar funcionando em condições habituais de operação 

(temperatura ambiente). Para se avaliar o teor máximo de fuligem, o motor 

deve estar sob a condição mais severa de solicitação; 

 O responsável pela observação deve ser posicionar a uma distância de 

20 a 50 m a partir do ponto de medição e não deve olhar em direção à luz do 

sol; 

 Segurando a Escala de Ringelmann Reduzida com o braço alinhado, o 

observador deve avaliar o teor de fuligem no ponto de medição através da 

perfuração central da escala (contra um fundo claro, preferencialmente 

branco). 

 O responsável pela observação deve determinar através da análise da 

escala, qual dos padrões se assemelham à tonalidade da emissão. 

Outro equipamento indicado para as coletas futuras refere-se ao Opacímetro, 

que é portátil, composto por um banco óptico e uma sonda que realiza a 

medição da quantidade de material particulado.  

Controle das fontes de emissão 

Para mitigação dos impactos de material particulado durante as obras 

poderão ser efetivadas as seguintes ações: 

 Umectação do solo – para o controle do nível de poeira em suspensão 

nas frentes de obra com solo exposto ou nos acessos sem pavimento. É 
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necessário definir a periodicidade a partir da tipologia dos solos e das 

condições climáticas no período; 

 Escala de Ringelmann Reduzida – Avaliação em campo. Deve ser 

definido o ponto de medição (região na qual deve ser feita a avaliação do teor 

de fuligem, isto é, tubo de descarga do moto e de dispersão da fumaça). 

 Limite de velocidade para veículos – nos períodos secos e ventos mais 

intensos, deverão ser estabelecidos limites de velocidade para os veículos de 

obra através da sinalização (placas com limites de velocidades) e fiscalização, 

a fim de reduzir a suspensão de poeira durante a circulação nas estradas não 

pavimentadas. A indicação é que a velocidade dos veículos não ultrapasse 40 

km/h; 

 Superfície livre de materiais soltos inconsolidados - As áreas internas do 

canteiro de obras terão sua superfície livre de materiais soltos inconsolidados 

com a organização de todos os materiais nas bordas, facilitando a circulação 

regular de veículos e máquinas; 

  Acesso limitado - Veículos de transporte de insumos e produtos terão 

sua circulação limitada aos acessos com rota prevista. 

Emissão de Gases 

Para o controle das emissões de gases durante a fase de implantação, será 

regido por auditorias com escolhas aleatórias de veículos ou máquinas em 

uso. Durante as auditorias internas dos locais de obras será registrada ainda 

a correta utilização de EPI, pelos funcionários. Os resultados obtidos serão 

utilizados para ajuste e/ou substituição de equipamentos e máquinas. 

Teor de umidade no solo 

O controle do teor de umidade no solo (emissão de poeiras), deverá ser feito 

constantemente através da observação direta e da determinação de aspersão 
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de água com caminhão pipa em todas as vias utilizadas para as obras, 

principalmente nos acessos sem pavimentação e durante o período de 

estiagem. As áreas onde estiverem sendo executadas as operações de 

terraplanagem serão submetidas à aspersão d’água.  

3.1 Responsabilidade de Execução 

A execução do plano de controle da poluição atmosférica é de 

responsabilidade do empreendedor, que deverá contratar serviço técnico 

especializado e proceder a fiscalização e/ou acompanhamento durante as 

fases de instalação do empreendimento. 

3.2 Cronograma 

PLANO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICO 

ETAPAS AÇÃO 1º sem 2º sem 3º sem 

Mobilização e treinamento da 

equipe 

Palestra e treinamento    

Controle das fontes e emissão de 

material particulado 

Escala de Ringelmann 

Reduzida – Avaliação em 

campo 

   

Inspeções internas Auditorias Mensais    

Controle do teor de umidade do 

solo com o uso de caminhão pipa 

Umectação do solo com o 

uso de caminhão pipa 

   

Emissão de relatórios Relatório Mensal    
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3.3 Interação com outros Programas 

O Plano de Controle da Poluição Atmosférica possui interação direta com os 

seguintes programas ambientais: 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Programa de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de 

Trabalho; 

 Programa de Auditoria Ambiental. 
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de junho de 1989 e dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente – COMDEMA e dá outras providências. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, PGRS é parte 

integrante do Projeto Básico Ambiental que está sendo apresentado para 

essa fase do Licenciamento de Instalação (LI), como solicitado no Termo de 

Referência Nº 208/2018 – DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

para o Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

Esse é formado por 9 (nove) Usinas Fotovoltaicas (UF ALEX I, UF ALEX III, 

UF ALEX IV, UF ALEX V, UF ALEX VI, UF ALEX VII, UF ALEX VIII, UF 

ALEX IX, e UF ALEX X) e 01 (uma) Linha de Transmissão construída ao 

longo dos seus 4,7 km, está localizado no município de Limoeiro de Norte na 

divisa com Tabuleiro do Norte, zona rural, com coordenada central em UTM 

N 9420089 / E 612828 (DATUM SIRGAS 2000). 
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Shopping Passeio Norte, sala 223, 
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Atividade Econômica: Serviço de engenharia 
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Responsabilidade Técnica: SETEG – Serviços Técnicos em Geologia LTDA 

Endereço: Avenida Senador Virgílio Távora, 1500 – Sala 906 

– Aldeota – Fortaleza / CE 

CEP 60.170-078 / Fone: (85) 3253-2868 

ELABORAÇÃO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Responsável Técnico 
Registro 

Profissional 
Cadastro Técnico 
Federal – IBAMA 

Assinatura 

Matheus Fontenelle 

Ximenes de Farias 
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CRBio 46.095/05-D 
Nº 5004742 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Considerações Gerais do Projeto 

O empreendimento refere-se à implantação do Complexo Solar Fotovoltaico 

Alex nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte. Esse 

compreende a geração de energia elétrica a partir de fonte solar. 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex terá 09 (nove) centrais de geração 

fotovoltaica, denominadas: UF ALEX I, UF ALEX III, UF ALEX IV, UF ALEX 

V, UF ALEX VI, UF ALEX VII, UF ALEX VIII, UF ALEX IX, e UF ALEX X (com 

30,933 MW instalados) e 01 (uma) Linha de Transmissão construída ao 

longo dos seus 4,7 km com estruturas treliçadas metálicas, cabos 

condutores CAA Grosbeak 636 kcmil, Para‐Raios e OPGW. 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex apresentará ligação com a rede básica 

do Sistema Interligado Nacional (SIN) através do seccionamento do Circuito 

1 da LT 230 kV Mossoró II / Banabuiú de propriedade da CHESF. 

2.2 Localização e Acesso 

A área de interesse deste trabalho está situada nos municípios de Limoeiro do 

Norte e de Tabuleiro do Norte no Estado do Ceará, distante 201 km do 

município de Fortaleza, capital do Estado. Especificamente, o acesso ocorre 

pela BR - 116 em direção a CE- 138, depois acessa a CE-265 até a Avenida do 

Contorno onde se vira à esquerda na CE- 266 numa estrada carroçável até o 

acesso a área do empreendimento (Figuras 01 e 02). 

Destaca-se que, os municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte 

possuem áreas territoriais de 750.068 km² e 861.828 km² (IBGE, 2018), 

respectivamente. Os municípios se limitam na porção norte com os municípios 
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de Russas e Quixeré; ao sul com Alto Santo; ao leste com o estado do Rio 

Grande do Norte, a oeste com Morada Nova e São João do Jaguaribe.  

Especificamente, a área do empreendimento está inserida na zona rural e 

integra o contexto da mesorregião do Jaguaribe com o desenvolvimento 

socioeconômico pautado no agronegócio de frutas tropicais, com destaque 

para a produção de melão e banana. 
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Figura 01 – Localização do empreendimento. 
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Figura 02 – Via de acesso ao empreendimento. 
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2.3 OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO 

O Complexo Solar Fotovoltaico Alex tem como objetivo principal aproveitar as 

potencialidades locais através da implantação de um empreendimento para 

geração de energia elétrica a partir de fonte solar (conversão direta da luz), 

respeitando as limitações naturais e legais do terreno. 

Para tanto, com a construção do complexo, haverá uma diversificação da 

matriz energética brasileira, com a utilização de uma tecnologia sustentável 

para geração de energia elétrica. 

Dentre outros objetivos do empreendimento destacam-se: 

 Aproveitamento de Energia renovável; 

 Investimento em inovação e sustentabilidade; 

 Redução de perdas (consumo); 

 Desenvolver o mercado de energia fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

PRESERV AMBIENTAL – PGRS PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 11 

 

3 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante de uma boa gestão 

ambiental e contribui para a valorização da imagem de uma organização. O 

alcance da excelência no gerenciamento de resíduos envolve um conjunto 

articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, 

que buscam prioritariamente a minimização na geração de resíduos e, quando 

esses forem gerados, permitem a indicação de formas adequadas de 

segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento temporário, transporte 

e destino final (FERREIRA, 2002). 

Observa-se assim a conscientização de um novo modelo que cria um novo 

paradigma de desenvolvimento que levem em consideração preceitos de cunho 

sustentável, técnico e ambiental dentro dos quais se tem a análise integrada e 

sistêmica da disposição adequada dos resíduos sólidos. 

A Lei 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

PNRS, institui princípios, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e 

gerenciamento dos resíduos sólidos. Uma das disposições da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos é a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, PGRS, para os estados e municípios, assim como para os mais 

variados empreendimentos da iniciativa privada. 

O PGRS, assim, diz respeito ao processo de administrar os resíduos, ou seja, 

materializa-se em um instrumento que estabelece um conjunto de informações 

e estratégias destinadas ao gerenciamento de resíduos sólidos partindo para 

conscientização e sensibilização dos agentes envolvidos, criando uma 

metodologia própria em cada empresa, porém contemplando os aspectos 

referentes à geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, 

transporte, armazenamento, tratamento e à disposição final em conformidade 

com a legislação sanitária e ambiental (BRASIL, 2003). 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

PRESERV AMBIENTAL – PGRS PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 12 

 

3.1 Objetivo 

O Programa de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil tem como 

objetivo contribuir para a redução da geração de resíduos sólidos por meio da 

orientação, correto acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e destinação final durante as fases de implantação do  Complexo 

Solar Fotovoltaico Alex, de modo a minimizar potenciais danos ao meio 

ambiente e à saúde, além de atender aos requisitos legais, as normas técnicas 

aplicáveis e permitir a comunidade a trabalhar com a consciência 

socioambiental. 

3.2 Justificativa 

A produção de resíduos sólidos é inerente às atividades humanas, ao processo 

de desenvolvimento, a criação, a transformação, a produção, ou seja, toda e 

qualquer atividade humana gera, em maior ou menor quantidade.  

A partir deste contexto se faz necessária à aplicabilidade de um programa de 

controle dos resíduos sólidos a serem gerados na área do empreendimento a 

fim de ordenar todos os procedimentos desde a fonte geradora até o destino 

final, como prevenção de atitudes que gerem degradação ambiental e 

comprometimento dos recursos ambientais locais. Dessa forma, o programa se 

antecede com soluções de saneamento ambiental, aplicáveis e práticas 

garantindo assim a manutenção da qualidade ambiental da área do 

empreendimento e a conscientização socioambiental da comunidade. 

Os resíduos gerados na fase de implantação do empreendimento estão 

contemplados pela Resolução CONAMA Nº 307/2002, que trata dos resíduos 

sólidos da construção civil. Ao disciplinar os resíduos da construção civil, esta 

resolução leva em consideração as determinações da Lei de Crimes 

Ambientais (Lei Nº 9605/1998), que prevê penalidades para a disposição final 

de resíduos em desacordo com a legislação. 
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3.3 Público alvo 

Na fase de implantação esse programa aplica-se ao empreendedor, os 

operários do canteiro de obras, seus colaboradores, assim como todos os 

terceirizados envolvidos. 

3.4 Atendimento a Requisitos Legais 

 Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010: Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá 

outras providências; 

 Decreto nº 7.404/2010: Cria o comitê interministerial da política nacional 

de resíduos sólidos e o comitê orientador para a implantação dos 

sistemas de logística reversa, e dá outras providências; 

 Decreto nº 9.177/2017: Regulamenta o art. 33 da lei nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, que institui a política nacional de resíduos sólidos, e 

complementa os art. 16 e art. 17 do decreto nº 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010 e dá outras providências; 

 Lei nº 16.032, de 20 de junho de 2016: institui a política estadual de 

resíduos sólidos no âmbito do estado do Ceará; 

 Resolução CONAMA nº 275/2001: Estabelece o código de cores para 

os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 

coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas 

para a coleta seletiva; 

 Resolução CONAMA nº 307/2002: Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

 Resolução CONAMA Nº 431/2011: Altera o art. 3o da Resolução no 

307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-

CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso; 
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 Resolução CONAMA nº 448/2012: Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 

10 e 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente- CONAMA; 

 NBR 11.174/ 1990: Armazenamento de resíduos classes II - não inertes 

e III – inertes; 

 NBR 12.235/1992: Orienta sobre o armazenamento de Resíduos 

Sólidos; 

 NBR 7.500/2003: Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos; 

 NBR 13.221/2003: Dispõe sobre o transporte de resíduos perigosos; 

 NBR 10.004/2004: Classifica os resíduos de acordo com o seu potencial 

de risco; 

 NBR 10.007/2004: Amostragem de resíduos sólidos – Procedimento; 

 NBR 15.112/2004: Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – 

Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e 

operação; 

 NBR 9.191/2008: Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - 

Requisitos e métodos de ensaio; 

 NBR 13.230/2008: Embalagens e acondicionamento plásticos 

recicláveis - Identificação e simbologia. 
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3.5 Metodologia 

O roteiro metodológico utilizado para o desenvolvimento deste plano 

compreende 6 passos, conforme a Figura 3, a seguir: 

 
FIGURA 3 - Passos para a elaboração de um PGRS.  

Fonte: Elaboração SETEG, 2019. 

Para a definição dos objetivos do plano temos como foco o direcionamento dos 

esforços da equipe na busca pela adequação do estabelecimento às boas 

práticas, assim como a preocupação do estabelecimento com a proteção à 

saúde e o meio ambiente. 

No que diz respeito à definição da equipe de trabalho deve-se definir 

claramente quais os responsáveis por cada departamento/unidade/setor. Em 

geral, trata-se de uma equipe terceirizada pelo empreendimento. 

Definição dos Objetivos 
Gerais do Plano

Definição da Equipe de 
Trabalho

Diagnóstico Inicial da 
Situação dos Resíduos 

Elaboração dos 
Procedimentos

Implantação do Plano

Controle e Avaliação do 
PGRS
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O diagnóstico da situação dos resíduos gerados: tipos, quantidades, riscos 

associados a cada um dos resíduos, assim como deve-se inventariar dados 

sobre a limpeza, formação e capacitação dos funcionários envolvidos com o 

manejo dos resíduos, entre outras. 

Para a elaboração do plano, os procedimentos de manejo devem ser 

elaborados desde a segregação até a disposição final dos resíduos.  

Na implantação do plano são necessárias ações como: identificar os recursos 

necessários e adquiri-los (equipe e equipamentos), divulgação e treinamentos. 

Por fim, o controle e avaliação dizem respeito ao monitoramento dos 

indicadores referentes ao PGRS, deste modo é possível verificar se as ações 

propostas no plano estão sob controle, avaliando a tendência de melhora ou 

piora desses indicadores. 

Nos próximos tópicos são indicados os requisitos que dizem respeito a 

elaboração do plano. 

3.5.1 Classificação e Tipificação 

De acordo com a Resolução CONAMA Nº 307/2002, os resíduos são divididos 

conforme apresentado no Quadro 01: 

Quadro 1- Classificação dos resíduos conforme a CONAMA Nº 307 e Nº 431. 

CLASSE 
INTEGRANTES PREDOMINANTES CONSIDERADOS NA COMPOSIÇÃO 

GRAVIMÉTRICA 

A 
Resíduos característicos de construção civil, que podem ser reciclados ou 
reutilizados, como alvenaria, concreto, argamassas e solos; 

B 
Resíduos comuns, de caráter mais urbano, podendo ser reutilizados ou reciclados, 
como madeira, metal, plástico e papel; 

C Produtos sem tecnologia para recuperação (gesso, por exemplo); e, 

D 
Resíduos considerados perigosos, conforme a NBR 10004/2004 da ABNT, como 
óleos, graxas, combustíveis, tintas, solventes, aditivos para concreto, lâmpadas 
fluorescentes e resíduos de serviço de saúde. 

Fonte: BRASIL, 2002.Elaboração SETEG, 2019. 
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No quadro 02 temos a classificação dos resíduos de acordo com norma da 

ABNT NBR 10.004/2004. 

Quadro 2- Classificação dos resíduos conforme ABNT 10.004/2004. 

CLASSE RESÍDUO DESCRIÇÃO 

I Perigoso Aqueles que apresentam periculosidade 

II A Não perigoso – Não inerte 
Tem propriedades, tais como: 
biodegradabilidade, combustibilidade ou 
solubilidade em água. 

II B Não perigoso – Inerte 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de 
uma forma representativa, segundo a ABNT 
NBR 10007, e submetidos a um contato 
dinâmico e estático com água destilada ou 
desionizada, à temperatura ambiente, conforme 
ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus 
constituintes solubilizados a concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade de 
água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 
dureza e sabor 

Fonte: elaboração própria, adaptado ABNT 10.004/2004. 

Já no quadro 03está apresentado o padrão de Cores de Identificação e 

Separação dos Resíduos Sólidos. 

Quadro 3- Classificação das cores de Identificação e Separação dos Resíduos 

Sólidos CONOMA nº 275. 

COR RESÍDUO 

 Azul Papel e Papelão 

 VERMELHO Plástico 

 
VERDE Vidro 

 AMARELO Metal 

 PRETO Madeira 

 LARANJA Resíduos Perigosos 

 
BRANCO Resíduos Ambulatoriais e de Serviço de Saúde 

 ROXO Resíduos Radioativos 

 MARROM Resíduos Orgânicos 
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CINZA 

Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 
passível de separação 

Fonte: Resolução CONAMA, n° 275. Elaboração SETEG, 2019. 

3.5.2 Classificação quanto as Características Físicas 

De acordo com a NBR 10.004/96, os resíduos são compreendidos e 

apresentadas no Quadro 04: 

Quadro 4- Classificação dos resíduos conforme a CONAMA nº 307 e nº 431. 

CARACTERÍSTICAS EXEMPLIFICAÇÃO 

Seco 
Papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, 

guardanapos e tolhas de papel, pontas de cigarro, isopor, lâmpadas, 
parafina, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças. 

Inorgânico 

Composto por produtos manufaturados como plásticos, vidros, 

borrachas, tecidos, metais (alumínio, ferro, etc.), tecidos, isopor, 
lâmpadas, velas, parafina, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças, 
etc. 

Composição 
gravimétrica 

Traduz o percentual de cada componente em relação ao peso total do 
lixo. 

Peso específico 
É o peso dos resíduos em função do volume ocupado, expresso em 

kg/m³. Sua determinação é fundamental para o dimensionamento de 
equipamentos e instalações. 

Teor de umidade 
Esta característica tem influência nos processos de tratamento e 

destinação do lixo. Varia muito em função das estações do ano e da 
incidência de chuvas. 

Compressividade O grau de compactação indica a redução de volume que uma massa 

de lixo pode sofrer, quando submetida a uma pressão determinada. 

Fonte: NBR 10.004/96. Elaboração SETEG, 2019.    

3.5.3 Composição dos Resíduos Sólidos Gerados na Construção Civil 

A composição e a quantidade produzida de resíduos sólidos estão vinculadas 

ao grau de desenvolvimento da indústria da construção civil, fase da obra, 

técnicas construtivas e mão de obra qualificada.  

O resíduo da construção civil não é um material homogêneo. Na sua 

composição, concentram-se todos os materiais de construção, como: concreto, 
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argamassa, tijolos, madeiras e ferros. Os principais resíduos gerados podem 

ser observados na Quadro 05. 

Quadro 5 - Tipos de Resíduos Gerados na Construção Civil. 

CONAMA CLASSE TIPOS DE RESÍDUOS 

307 

A 

 

Solo 

Tijolo 

Bloco 

Telha 

Concreto 

Argamassa 

Placa cerâmica 

Mármore 

Granito 

Outros 

Plástico 

B 
(Podem ser 

reciclados através 
de ciclo de 
reciclagem 

existentes na 
cidade ou será 

montado 
provisoriamente no 
canteiro de obras 

Papel 

Papelão 

Metal 

Vidro 

Madeira 

Outros 

Gesso 

C 
Outros 

Tinta 

D 

Solvente 

Óleo 

Resíduos de Fibrocimento 

Demolição ou reparo em 

clínicas radiológicas 

Instalações industriais 

Outros 

Fonte: BRASIL, 2002. Elaboração SETEG, 2019. 
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Deve ser ressaltada também a geração de resíduos domiciliares (restos de 

alimentos, embalagens, copos plásticos descartáveis e papéis sujos oriundos 

do refeitório e sanitários e área de convivência). Esses resíduos serão de 

pequena geração, sendo a sua praticamente restrita aos períodos de refeições 

e descanso dos trabalhadores. Essas devem ser alinhadas às normas técnicas 

específicas e com os objetivos do programa. 

3.5.4 Estimativa de Resíduo da Obra 

A construção de indicadores sobre a produção de resíduos pode ser realizada 

a partir de três bases de informação: das estimativas de área construída – 

serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por 

coletores; e, do monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino 

dos resíduos.  

Assim, a taxa de resíduos gerada deve ser obtida por: 

 

A estimativa da quantidade de resíduos fomenta a estrutura necessária para 

gerir o processo e realizar a reutilização e/ou a reciclagem dos resíduos.  

3.5.5 Segregação e Acondicionamento Inicial e Final 

Para a execução da segregação e acondicionamento devem-se ser 

registrados, por meio de formulário, todos os resíduos: identificação, local de 

geração, descrição da classe, estado físico e coletores utilizados para o 

acondicionamento baseado no formulário que registrará segregação e 

acondicionamento (Quadro 06). 

 

 

Área total construída X Índice médio de geração de RCD por m2 construído X Tempo
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Quadro 6– Formulário para a coleta de dados da segregação e 

acondicionamento. 

LOCAL 
DESCRIMINAÇÃO 

DO RESÍDUO 

CLASSE ESTADO FÍSICO 

RECIPIENTE 

A B C D Sólido Líquido 

         

Fonte: Elaboração SETEG, 2019.    

O acondicionamento dos resíduos deverá ser realizado de acordo com a sua 

classe (Quadro 07). Na figura 03 podemos ver exemplo de coletores para 

acondicionamento. 

Quadro 7- Acondicionamento dos resíduos. 

CLASSE ACONDICIONAMENTO 

A Esses resíduos serão destinados diretamente às áreas de bota-fora;  

B 

Esses resíduos serão dispostos em coletores específicos, que nesse caso serão 
consistidos em latões metálicos ou bombonas (recipiente de plástico com 
capacidade de 50 litros), recortados ao meio, pintados nas cores padrões de 
identificação e adaptadas com tripé, alça e tampa. Posteriormente, serão reunidos 
em um depósito impermeabilizado, protegido da ação da chuva e em local de fácil 
acesso. As sucatas geradas serão armazenadas em locais específicos, assim 
como pneus e restos de madeira; 

C Assim como os resíduos da Classe A, esses serão destinados em bota-foras; 

D 

Na coleta desses resíduos, serão adotadas lixeiras na mesma concepção 
daquelas utilizadas para os resíduos da Classe B. O armazenamento temporário 
será em contêineres ou bacias de contenção impermeabilizadas, conforme 
normas técnicas da NBR 17505 da ABNT, dispostas na proximidade da oficina 
mecânica/borracharia, local onde haverá maior geração desse tipo de resíduo. No 
caso de resíduos oriundos de serviços da saúde (ambulatório), como estes serão 
gerados em pequena quantidade, deverão ser destinados adequadamente à 
medida que for necessário. No caso dos óleos usados, esses serão armazenados 
em tambores metálicos usados, sendo também dispostos em local específico na 
oficina mecânica/borracharia, para posterior coleta e destinação adequada por 
uma empresa devidamente autorizada. 

Fonte: Resolução CONAMA, Nº 307. Elaboração SETEG, 2019. 
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Figura 03 – Recipientes Utilizados para Coleta Seletiva no Canteiro de Obras. 

 

O Quadro 08 apresenta a relação dos diferentes tipos de resíduos gerados e 

sua correspondente forma de acondicionamento. 

Quadro 8 - Tipos de Resíduos e sua Forma de Acondicionamento Inicial e Final. 

TIPOS DE RESÍDUOS ACONDICIONAMENTO INICIAL E FINAL 

Blocos de concreto e cerâmico, 

argamassas, outros componentes 
cerâmicos, concreto tijolos e 
assemelhados. 

Em caçambas estacionadas e, posteriormente, em 
bota-foras. 

Madeira 

Preferencialmente em baias sinalizadas. 
Posteriormente, doada os moradores da região e/ou 
encaminhada ao aterro sanitário. Analisar também 
as diretrizes estaduais para o transporte e locação 
de madeira nativa. 

Plásticos (embalagens, aparas de 
tubulações, etc.) 

Em bags (sacos de ráfia) sinalizados ou fardos e, 
posteriormente, encaminhados para reciclagem 

Papelão (sacos e caixas de 

embalagens dos insumos utilizamos 
na obra) e papéis (escritório) 

Em bags (sacos de ráfia) sinalizados ou fardos, em 

local coberto. Posteriormente, serão encaminhados 
para reciclagem. 

Metal (ferro, aço, fiação revestida, 

arames, clipes etc). 

Em baias sinalizadas e posteriormente, 

encaminhadas para reciclagem. 

Serragem 
Baias para o acúmulo dos sacos contendo o 
resíduo. Posteriormente, em bota-foras. 

Gesso de revestimentos e artefatos. 
Em caçambas estacionadas e, posteriormente, em 
bota-foras. 
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TIPOS DE RESÍDUOS ACONDICIONAMENTO INICIAL E FINAL 

Solos 

Em caçambas estacionárias, preferencialmente 

separadas dos resíduos de alvenaria concretas. 
Posteriormente, em bota-fora. 

EPS (poliestireno expandido) -ex.: 
isopor. 

Baia para acúmulo dos sacos contendo os resíduos 

ou fardos.  Posteriormente, serão coletados por uma 
empresa devidamente autorizada para a correta 
destinação final. 

Resíduos perigosos presentes em 
embalagens plásticas ou metal, 
trinchas e outras materiais auxiliares 
como pano, trapos, estopa, etc., 
além, dos óleos usados. 

Em baias/bacias de contenção devidamente 
sinalizadas e impermeabilizadas. Posteriormente, 
serão coletados por uma empresa devidamente 
autorizada para a correta destinação final. 

Restos e uniforme, botas, panos, 
trapos, sem contaminação de 
produtos químicos. 

Em bags (sacos de ráfia). Posteriormente, serão 
coletados por uma empresa devidamente autorizada 
para a correta destinação final. Podem também ser 
acondicionados em recipientes estacionários. 

Restos de alimentos e suas 

embalagens, copos plásticos usados, 
papéis sujos (refeitório, sanitários e 
ares de vivência). 

Sacos de resíduos apropriados sobre local 

impermeável e coberto. Posteriormente para aterro. 
Podem também ser acondicionados em recipientes 
intercambiáveis. 

Resíduos de ambulatório. 
Em recipientes adequados para tal, posteriormente 

encaminhados à empresa devidamente licenciada. 

Fonte: Elaboração SETEG, 2019.    

Na figura 04 é possível observar os tipos de recipientes para condicionamento 

de resíduos. Já figura 05 estão ilustrados os tipos adequados de 

acondicionamento para óleos, graxas e combustíveis. 

Recipiente Estacionário  Recipiente Intercambiáveis 

 
 

Figura 04 – Recipientes utilizados para acondicionamento de resíduos. 
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Figura 05 – Bombonas plásticas e tambor metálico, próprios para 

condicionamento de óleos, graxas e combustíveis. 

Para a execução da Coleta Seletiva serão instalados vários tipos de coletores 

para o acondicionamento dos diferentes tipos de resíduos gerados, que estão 

identificados por uma simbologia, relacionando a cor do coletor com o tipo de 

resíduo a ser acondicionado. 

3.5.6 Coleta e Movimentação Interna de Resíduos 

Os trabalhos serão desenvolvidos por equipe especializada e capacitada para 

este tipo de serviço. Recomenda-se que sejam capacitados os responsáveis 

pelo desenvolvimento de outros programas do empreendimento, a fim de que 

haja um engajamento.  

Essa fase pode estar compreendida em duas perspectivas divididas em coleta 

interna e coleta externa. A coleta interna diz respeito a retirada dos resíduos do 

local de sua geração e transporte para o local de armazenamento temporário. 

Já a coleta externa corresponde à retirada dos resíduos do local de 

armazenamento temporário até o local de armazenamento externo. 

Nesse processo é importante frisar que deve ser registrado o roteiro de coleta: 

o responsável pela coleta e transporte – interna e externa e os tipos de carros 

utilizados para o transporte. 

Os resíduos sólidos deverão ser recolhidos sempre que necessário e em dias 

fixos e horas exatas (criar rotina), de forma a não ocorrer acúmulos excessivos, 
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bem como evitar aspecto de desorganização e “sujeira” no canteiro de obras e 

nas frentes de trabalho. As coletas devem atender aos procedimentos quanto à 

tipo de coleta, local e frequência. 

Poderão ser realizadas coletas adicionais àquelas especificadas no plano 

rotineiro de coleta, no caso de ocorrer geração esporádica de grandes 

quantidades de resíduos, de forma a se evitar acúmulos excessivos próximos 

aos locais de geração.  

As atividades para desenvolvimento desse serviço serão planejadas de forma a 

atender a excelência dos serviços, destacando-se: 

 Manutenção e inspeção de rotina dos pontos de coleta de resíduos e 

depósitos intermediários de resíduos em condições de estoque 

temporário; 

 Manutenção dos equipamentos necessários para o desenvolvimento 

dos serviços de coleta e transporte; 

 Recolhimento dos resíduos da Classe I sempre acompanhado pelo 

MTR (Manifesto para Transporte de Resíduos), preenchido e 

assinado pelo gerador, e demais documentos inerentes ao transporte, 

conferindo as informações dos documentos com o resíduo 

disponibilizado; 

 Transporte dos resíduos de acordo com a legislação vigente, normas 

técnicas aplicáveis e em conformidade com procedimentos 

operacionais (PRO’s) existentes; 

 Disposição adequada dos resíduos nos locais de armazenamento 

temporário; 

 Devolução do MTR aos geradores, devidamente assinado pelos 

responsáveis pelo recebimento dos resíduos nos locais de disposição 

final ou de armazenamento; 
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 Arquivamento e manutenção de todos os registros e documentos de 

coleta e de disposição dos resíduos; 

 Treinamento específico para o pessoal responsável pela coleta e 

transporte dos resíduos; 

 Treinamento periódico para o corpo operacional envolvido nas 

atividades de coleta e transporte de resíduos, contemplando o plano 

de emergência e os procedimentos estabelecidos, de modo a garantir 

a qualidade técnica dos serviços prestados; e, 

 Emissão de relatório fotográfico e notificação para registro de não 

conformidade, caso os pontos de coleta, depósitos intermediários de 

resíduos e coletores apresentem condições não adequadas de 

acondicionamento e/ou armazenamento temporários. 

O Quadro 09 abaixo relaciona os tipos dos resíduos e a sua forma adequada 

de coleta e remoção. 

Quadro 9- Tipos de Resíduos e Sua Forma Adequada de Coleta e Remoção. 

TIPO DE RESÍDUOS ACONDICIONAMENTO INICIAL E FINAL 

Blocos de concreto e cerâmico, 

argamassas, outros componentes 
cerâmicos, concreto tijolos e 
assemelhados. 

Caminhão com equipamento poliguindaste ou 
caminhão com caçamba basculante, sempre coberto 
com lona 

Madeira 

Caminhão com equipamento poliguindaste, 
caminhão com caçamba basculante ou caminhão 
com carroceria de madeira, respeitando as 
condições de segurança para acomodação da carga 
na carroceria, sempre coberto com lona. 

Plásticos (embalagens, aparas de 

tubulações etc.) Caminhão ou outros veículos de cargas, desde que 

os bags sejas retirados fechados para impedir 
mistura com outros resíduos na carroceria e 
dispersão durante o transporte. 

Papelão (sacos e caixas de 
embalagens dos insumos utilizamos 
na obra) e papéis (escritório) 
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TIPO DE RESÍDUOS ACONDICIONAMENTO INICIAL E FINAL 

Metal (ferro, aço, fiação revestida, 

arames, clipes etc.). 

Caminhão, preferencialmente equipado com 
guindaste para elevação de cargas pesadas ou 
outros veículos de carga. 

Serragem e EPS (poliestireno 

expandido) 

Caminhão ou outros veículos de cargas, desde que 
os bags sejas retirados fechados para impedir 
mistura com outros resíduos na carroceria e 
dispersão durante o transporte. 

Gesso de revestimentos, placas 
acartonadas e artefatos. 

Caminhão com equipamento poliguindaste ou 

caminhão com caçamba basculante, sempre coberto 
com lona. 

Solos 

Resíduos perigosos presentes em 
embalagens plásticas ou metal, 
trinchas e outras materiais auxiliares 
como pano, trapos, estopa etc., além, 
dos óleos usados. 

Caminhão ou outro veículo de carga, sempre 

coberto. 

Restos e uniforme, botas, panos, 

trapos, sem contaminação de 
produtos químicos.  

Restos de alimentos e suas 

embalagens, copos plásticos usados, 
papéis sujos (refeitório, sanitários e 
ares de vivência) Veículos definidos pela legislação municipal 

competente 

Resíduos de ambulatório 

Fonte: Elaboração SETEG, 2019.    

3.5.7 Tratamento e Disposição final 

Todos os resíduos sólidos gerados serão tratados e dispostos respeitando-se 

as legislações ambientais vigentes. 

Destaca-se que conforme determina a Resolução CONAMA Nº 448/2012, os 

resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos 

sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes 

vagos e em áreas protegidas por Lei. 
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Cada tipo de resíduo sólido terá o adequado tratamento e disposição, conforme 

mostrado no Quadro 10. 

Quadro 10 - Tratamento e disposição do resíduo sólido. 

RESÍDUO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Recicláveis 
Serão vendidos a empresas licenciadas para receber o material ou 
doados a cooperativas locais. 

Reutilizáveis 
Após o armazenamento secundário do material reutilizável, eles poderão 
ser vendidos ou doados. 

Resíduos 
Domésticos Não 
Recicláveis 

Serão dispostos em aterros sanitários. 
Ex: Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC). – CE. 

Resíduos 
Perigosos 

Após o armazenamento temporário do Resíduo Classe I, o responsável 
verificará a quantidade e entrará em contato com a empresa que receberá 
o material para agendar a data de envio.  
O processo de destinação final varia conforme a característica do resíduo. 
O agendamento do transporte será feito após confirmação de 
disponibilidade da empresa que receberá o resíduo. 

Fonte: Elaboração SETEG, 2019. 

3.6 Recursos Necessários 

Agentes Envolvidos  

Os agentes envolvidos desempenharão diferentes responsabilidades no 

processo, quais sejam: 

 Gerador dos resíduos: gerenciar os resíduos desde a geração até a 

destinação final, com adoção de métodos, técnicas e manejo 

compatíveis com as suas destinações ambientais, sanitárias e 

economicamente desejáveis; 

 Transportador: cumprir e fazer cumprir as determinações normativas que 

disciplinam os procedimentos e operações do processo de 

gerenciamento de resíduos sólidos de obra civil; 
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 Cedente da área de recebimento de resíduos inertes: cumprir e fazer as 

determinações normativas que disciplinam os procedimentos e 

operações de aterro de inertes, em especial, o seu controle ambiental; 

 Poder Público: normalizar, orientar, controlar e fiscalizar a conformidade 

da execução dos processos de gerenciamento do PGRS, equacionar 

soluções e adotar medidas para estruturação da rede de áreas para 

recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos 

volumes da construção civil para posterior destinação às áreas de 

beneficiamento. 

3.7 Responsabilidade e execução 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos será implantado pelo 

empreendedor e por cada uma das empreiteiras contratadas, que por sua vez 

serão responsáveis pela coleta, transporte e destinação adequado dos 

resíduos gerados durante as suas atividades desenvolvidas durante a 

implantação do empreendimento. 

3.8 Cronograma 

A operação da gestão dos resíduos sólidos para a construção civil será 

realizada tão logo sejam iniciadas as obras de implantação. O plano exige o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades compostas por reuniões e 

planejamentos para a implantação e execução. Devem ser realizados também 

monitoramentos que auxiliam no cumprimento dos requisitos legais, tendo isso 

em vista deve-se realizar monitoramentos com periodicidade semestrais. 

3.9 Interação com outros Planos e Programas 

Este programa está diretamente relacionado aos planos: 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 
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 Programade Capacitação e Integração da Mão-de-Obra; 

 Plano de Gerenciamento deRiscos e Atendimento a Emergências 

 Programa de Gestão e SupervisãoAmbiental - PGSA; 
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ANEXOS 

 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 
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1. Introdução 

 

O Projeto de implantação do Complexo de Usina Solar Fotovoltaica, composto por 9 

(nove) usinas, denominadas de: UFV ALEX I, UFV ALEX III, UFV ALEX IV, UFV ALEX 

V, UFV ALEX VI, UFV ALEX VII, UFV ALEX VIII, UFV ALEX IX, e UFV ALEX X, cada 

projeto com 30,93 MW de potência nominal e serão instalados numa área de 1.948,40 

hectares, inseridos no domínio da Caatinga, zona rural do município de Limoeiro do 

Norte, estado do Ceará.  

 

Esse domínio possui precipitação pluviométrica média inferior a 800 mm/ano; elevada 

média térmica, com temperaturas que superam os 22ºC; e grande irregularidade na 

distribuição das chuvas – características que explicam a semiaridez da região. O 

volume de chuvas é realmente baixo, especialmente nos meses de maio a setembro; 

são estes longos períodos de escassez que sustentam uma biota vegetal do tipo 

Caatinga (AB’SABER, 2003). 

 

O bioma Caatinga representa cerca de 11% do país (844.453 km²), sendo o principal 

bioma da região nordeste e o menos conhecido no que diz respeito aos estudos 

faunísticos. Atualmente, são reconhecidas para o bioma: 98 de anfíbios (GARDA et 

al., 2017), 79 espécies de lagartos (MESQUITA et al., 2017), 548 espécies de aves 

(ARAUJO; SILVA, 2017) e 183 espécies de mamíferos (CARMIGNOTTO; ASTÚA, 

2017). Trata-se, portanto, de um bioma com rica biodiversidade apesar das condições 

climáticas desfavoráveis.  

 

O Município de Limoeiro do Norte, estado do Ceará, situa-se na depressão sertaneja 

da costa rebaixada da Chapada do Apodi e da planície e terraços fluviais próximos ao 

Rio Jaguaribe, coberta pela Caatinga. A área do projeto ALEX I, III a X situa-se entre 

duas áreas elencadas pelo Ministério do Meio Ambiente como de prioridade 

extremamente alta para conservação (PORTARIA No 223, DE 21 DE JUNHO DE 

2016), estas áreas foram definidas a partir de esforço regional de consultas, tanto a 

especialistas quanto instituições públicas e privadas, sobre o estado do conhecimento 

dos grupos biológicos e dos diversos aspectos socioeconômicos.  
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A partir desse contexto, estudos de monitoramento são ferramentas essenciais para 

avaliar e acompanhar a estruturação da comunidade fauna, buscando detectar 

quaisquer impactos ambientais provocados pela instalação da Usina Solar. 

 

1.1. Objetivos 

 

1) Avaliação quali-quantitativa da dinâmica da comunidade de anfíbios e répteis, 

mamíferos não voadores e voadores e aves, com comparação da abundância e 

riqueza entre as áreas monitoradas (sob influência do empreendimento) e entre as 

campanhas de monitoramento (fases de implantação e operação do 

empreendimento);  

2) Descrever padrões ecológicos da história de vida das espécies encontradas; 

3) Detectar, se houver, impactos ambientais diretos e indiretos causados pela 

atividade proposta no empreendimento, definindo ações e medidas de mitigação; 

4) Avaliar dos parâmetros populacionais das espécies endêmicas, raras e ameaçadas 

identificadas na área e das potenciais ameaças à manutenção das mesmas; 

 

1.2. Metas 

 

1) Conhecer todas, ou a maioria das espécies que vivem na área de Influência Direta 

do empreendimento no período amostrado; 

2) Obter o número real de espécies que vivem na AID; 

3) Identificar, se houver, impacto negativo sobre a fauna; 

4) Propor medidas que auxiliem na sobrevivência da fauna na região do 

empreendimento. 

 

1.3. Mapa das áreas de monitoramento da fauna 

 

Abaixo segue o mapa (Figura 1) contendo as áreas para monitoramento da fauna 

sugeridas para o empreendimento: 
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Figura 1 - Mapa das áreas de monitoramento da fauna. 
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2. Lista de espécies da fauna silvestre 

 

O presente Plano de Monitoramento da Fauna teve como base de informações 

principal o “Estudo de Impacto Ambiental - EIA” (ver PRESERVAMBIENTAL, 2019). 

Como resultado foi possível listar um total de 165 espécies, das quais 10 são espécies 

de anfíbios anuros, 19 espécies de répteis,43 espécies de mamíferos não alados, 02 

espécies de mamíferos alados e 91 de aves. Nos Quadro 1 e 2 está listada a 

representatividade dos diferentes grupos dentro do total de espécies de vertebrados 

registrados para o empreendimento.   

 

Quadro 1 - Lista das espécies de anfíbios, répteis e mamíferos não alados e alados 
encontrados nas áreas de Influência da Complexo Solar Fotovoltaico ALEX e sua Linha de 
Transmissão, nos municípios de Limoeiro do Norte, Ceará. Em "Status": IM– Importância 
médica; ENCA, CE – Endêmica da Caatinga e Cerrado; EN – Endêmica da Caatinga. Em “IUCN”, 
“MMA” e “CITES”: LC – Pouco Preocupante, NC – Não Consta; (-) – Sem dados. 

  Ordem Família Nome Científico Nome Popular Status 
Categorias 

IUCN MMA CITES 

A
N

FÍ
B

IO
S 

ANURA BUFONIDAE Rhinellagranulosa sapo-granuloso IM LC NC NC 

ANURA BUFONIDAE Rhinellajimi sapo-cururu - LC NC NC 

ANURA HYLIDAE 
Corythomantisgreenin

gi 
perereca-de-capacete - LC NC NC 

ANURA HYLIDAE 
Dendropsophusbranne

ri 
pererequinha - LC NC NC 

ANURA HYLIDAE 
Dendropsophusdecipie

ns 
pererequinha - LC NC NC 

ANURA HYLIDAE 
Dendropsophusminutu

s 
pererequinha - LC NC NC 

ANURA HYLIDAE Dendropsophusnanus pererequinha - LC NC NC 

ANURA HYLIDAE Hypsiboascrepitans perereca - LC NC NC 

ANURA HYLIDAE Scinaxfuscomarginatus perereca - DD NC NC 

ANURA HYLIDAE Scinax x-signatus perereca - LC NC NC 

ANURA LEPTODACTYLIDAE 
Adenomerahylaedactyl

a 
rã - - NC NC 

ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylusfuscus rã-assobiadeira 
EN CA ,  

CE 
- NC NC 

ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactyluslatrans rã-manteiga - - NC NC 

ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylussyphax rã - - NC NC 

ANURA LEPTODACTYLIDAE 
Leptodactylus 

troglodytes 
rã - - NC NC 

ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylusvastus rã-pimenta - - LC NC 

ANURA LEPTODACTYLIDAE Physalaemusalbifrons rã CI - NC 
Apêndice 

II 

ANURA LEPTODACTYLIDAE Physalaemuscuvieri rã - - NC NC 

ANURA LEPTODACTYLIDAE Pleurodemadiplolister rã - - NC NC 

ANURA MICROHYLIDAE Elachistocleisovalis rã EN - NC NC 
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  Ordem Família Nome Científico Nome Popular Status 
Categorias 

IUCN MMA CITES 

ANURA 
ODONTOPHRYNIDA

E 

Odontophrynuscarvalh

oi 
rã RA - NC NC 

ANURA 
ODONTOPHRYNIDA

E 

Proceratophryscristicep

s 
sapo XE - NC 

Apêndice 

II 

ANURA PHYLLOMEDUSIDAE 
Pithecopushypochondri

alis 
perereca-verde XE - NC 

Apêndice 

II 

ANURA PHYLLOMEDUSIDAE Pithecopusnordestinus perereca XE - NC NC 

ANURA PIPIDAE Pipacarvalhoi rã IM - NC NC 

R
ÉP

TE
IS

 

SQUAMATA AMPHISBAENIDAE Amphisbaena alba cobra-cega - - NC NC 

SQUAMATA TYPHLOPIDAE 
Amerotyphlopsreticula

tus 
cobra-cega-preta IM - NC NC 

SQUAMATA VIPERIDAE Bothropserythromelas jararaca-vermelha IM LC NC NC 

SQUAMATA LEIOSAURIDAE Enyaliusbibronii lagarto - LC NC NC 

SQUAMATA VIPERIDAE Crotalusdurissus cascavel IM LC NC 
Apêndice 

III 

M
A

ST
O

FA
U

N
A

 N
Ã

O
 A

LA
D

A
 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Didelphisalbiventris 
sarué, timbu, cassaco, 

mucura 
 - LC NC - 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Gracilinanuscf.agilis catita, cuíca  - LC NC - 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Marmosademerarae catita, cuíca  - LC NC - 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Marmosamurina catita, cuíca -  LC NC - 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE 
Monodelphis 

domestica 
catita  - LC NC - 

CINGULATA DASYPODIDAE Dasypusnovemcinctus 
tatu-verdadeiro, tatu-

galinha 
 - LC NC - 

CINGULATA DASYPODIDAE Euphractussexcinctus tatu-peba  - LC NC - 

PILOSA BRADYPODIDAE Bradypusvariegatus preguiça CI LC NC II 

PILOSA 
MYRMECOPHAGID

AE 
Tamanduatetradactyla tamanduá, mixila, melete - LC NC - 

PRIMATES CALITHRICHIDAE Callithrixjacchus saguí, soin CI LC NC II 

PRIMATES CEBIDAE Sapajuslibidinosus macaco-prego CI LC NC II 

RODENTIA CAVIIDAE Galeaspixii preá - LC NC - 

RODENTIA CAVIIDAE 
Hydrochoerushydrocha

eris 
capivara - LC NC - 

RODENTIA CAVIIDAE Kerodonrupestris mocó - LC VU - 

RODENTIA CRICETIDAE Calomysexpulsus rato-calunga - LC NC - 

RODENTIA CRICETIDAE Cerradomyssubflavus rato-do-mato - LC NC - 

RODENTIA CRICETIDAE Holochilussciureus rato-d'água - LC NC - 

RODENTIA CRICETIDAE Necromyslasiurus rato-do-mato - LC NC - 

RODENTIA CRICETIDAE Nectomysrattus rato-d'água - LC NC - 

RODENTIA CRICETIDAE Oecomyscatherinae rato-do-mato - LC NC - 

RODENTIA CRICETIDAE Oecomystrinitatis rato-do-mato - LC NC - 

RODENTIA CRICETIDAE Oxymycterusangularis rato-do-mato - LC NC - 

RODENTIA CRICETIDAE Wiedomyspyrrhorhinos rato-bico-de-lacre - LC NC - 

RODENTIA CUNICULIDAE Cuniculus paca paca - LC NC - 

RODENTIA DASYPROCTIDAE 
Dasyproctaprymnoloph

a 
cutia - LC NC - 

RODENTIA ECHIMIYDAE Thrichomysapereoides rabudo, punaré - LC NC - 

RODENTIA ECHIMIYDAE Thrichomyslaurentius rabudo, punaré - DD NC - 

RODENTIA ECHIMIYDAE Thrichomys sp. rabudo, punaré - - NC - 
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  Ordem Família Nome Científico Nome Popular Status 
Categorias 

IUCN MMA CITES 

RODENTIA ERETHIZONTIDAE Coendouprehensilis porco-espinho - LC NC - 

RODENTIA MURIDAE Mus musculus rato-calunga  - LC NC - 

LAGOMORPHA LEPORIDAE Sylvilagus brasiliensis tapeti, coelho  - LC NC - 

CARNIVORA FELIDAE Leoparduspardalis jaguatirica  CI LC NC I 

CARNIVORA FELIDAE Leopardustigrinus gato-do-mato-pequeno  CI VU EN I 

CARNIVORA FELIDAE Puma concolor 
onça-parda, onça-bodeira, 

suçuarana 
 CI LC VU II 

CARNIVORA FELIDAE Puma yagouaroundi 
gato-mourisco, gato-

vermelho 
 CI LC VU II 

CARNIVORA CANIDAE Cerdocyonthous cachorro-do-mato, raposa  CI LC NC II 

CARNIVORA MEPHITIDAE Conepatussemistriatus 
gambá, camgambá, 

jaritataca 
 - LC NC - 

CARNIVORA MUSTELIDAE Galictis cuja furão  - LC NC - 

CARNIVORA MUSTELIDAE Galictisvittata furão - LC NC - 

CARNIVORA MUSTELIDAE Lontra longicaudis lontra CI NT NC I 

CARNIVORA PROCYONIDAE Procyoncancrivorus 
mão-pelada, guará, meia-

noite, guaxinin 
- LC NC - 

CERTATIODACTYLA CERVIDAE Mazamagouazoubira veado-catingueiro - LC NC - 

CERTATIODACTYLA TAASSUYDAE Pecari tajacu caitutu CI LC NC II 

CERTATIODACTYLA TAASSUYDAE Tayassu pecari queixada CI VU VU II 

M
am

íf
e

ro
 a

la
d

o
 

CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Glossophaga soricina morcego -  LC LC  -  

CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Artibeus planirostris morcego - LC  LC  -  

 

 

Quadro 2 - Lista das espécies de aves encontradas nas áreas de Influência da Complexo 
Solar Fotovoltaico ALEX e sua Linha de Transmissão, nos municípios de Limoeiro do Norte, 
Ceará. 

NOME DO TÁXON NOME COMUM 

Tinamiformes Huxley, 1872  

Tinamidae Gray, 1840  

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inambu-chororó 

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) inambu-chintã 

Nothura maculosa (Temminck, 1815) codorna-amarela 

Cathartiformes Seebohm, 1890  

Cathartidae Lafresnaye, 1839  
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NOME DO TÁXON NOME COMUM 

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha 

Cathartes burrovianus Cassin, 1845 urubu-de-cabeça-amarela 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu 

Accipitriformes Bonaparte, 1831  

AccipitridaeVigors, 1824  

Geranos pizacaerulescens (Vieillot, 1817) gavião-pernilongo 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó 

Buteo albonotatus Kaup, 1847 gavião-urubu 

Charadriiformes Huxley, 1867  

CharadriidaeLeach, 1820  

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero 

ColumbiformesLatham, 1790  

ColumbidaeLeach, 1820  

Columbina passerina (Linnaeus, 1758) rolinha-cinzenta 

Columbina talpacoti (Temminck, 1810) rolinha 

Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou 

Columbina picui (Temminck, 1813) rolinha-picuí 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) asa-branca 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) avoante 

Leptotilaru faxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti-de-testa-branca 

Cuculiformes Wagler, 1830  

CuculidaeLeach, 1820  

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato 

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 papa-lagarta 

Crotopha gaani Linnaeus, 1758 anu-preto 

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco 

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci 

Strigiformes Wagler, 1830  

Strigidae Leach, 1820  

Megascopscholiba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato 

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) caburé 

Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851  

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) urutau 

Caprimulgiformes Ridgway, 1881  

Caprimulgidae Vigors, 1825  
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NOME DO TÁXON NOME COMUM 

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) bacurau 

Hydropsalis parvula (Gould, 1837) bacurau-chintã 

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura 

Apodiformes Peters, 1940  

Apodidae Olphe-Galliard, 1887  

Tachornis squamata (Cassin, 1853) andorinhão-do-buriti 

Trochilidae Vigors, 1825  

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura 

Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758) beija-flor-vermelho 

Chlorostil bonlucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-vermelho 

Galbuliformes Fürbringer, 1888  

Bucconidae Horsfield, 1821  

Nystalus maculatus (Gmelin, 1788) rapazinho-dos-velhos 

Piciformes Meyer & Wolf, 1810  

Picidae Leach, 1820  

Picumnus limae Snethlage, 1924 picapauzinho-da-caatinga 

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) pica-pau-pequeno 

Piculus chrysochloros (Vieillot, 1818) pica-pau-dourado-escuro 

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo 

Celeus ochraceus (Spix, 1824) pica-pau-ocráceo 

Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788) pica-pau-de-topete-vermelho 

Cariamiformes Fürbringer, 1888  

Cariamidae Bonaparte, 1850  

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema 

Falconiformes Bonaparte, 1831  

Falconidae Leach, 1820  

Caracara plancus (Miller, 1777) carcará 

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro 

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã 

Falcos parverius Linnaeus, 1758 quiriquiri 

Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira 

Psittaciformes Wagler, 1830  

Psittacidae Rafinesque, 1815  

Eupsittula cactorum (Kuhl, 1820) periquito-da-caatinga 
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NOME DO TÁXON NOME COMUM 

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim 

Passeriformes Linnaeus, 1758  

Thamnophilidae Swainson, 1824  

Myrmorchilus strigilatus (Wied, 1831) tem-farinha-aí 

Formicivora melanogaster Pelzeln, 1868 formigueiro-de-barriga-preta 

Thamnophilus capistratus Lesson, 1840 choca-barrada-do-nordeste 

Taraba major (Vieillot, 1816) choró-boi 

Dendrocolaptidae Gray, 1840  

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde 

Lepidocola ptesangustirostris (Vieillot, 1818) arapaçu-de-cerrado 

Furnariidae Gray, 1840  

Furnarius leucopus Swainson, 1838 casaca-de-couro-amarelo 

Pseudo seisuracristata (Spix, 1824) casaca-de-couro 

Tityridae Gray, 1840  

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto 

Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907  

Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831) bico-chato-amarelo 

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio 

Hemitriccus margaritaceiventer (d'Orbigny&Lafresnaye, 1837) sebinho-de-olho-de-ouro 

Tyrannidae Vigors, 1825  

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha 

Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 chibum 

Phaeomyias murina (Spix, 1825) bagageiro 

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado 

Casiornis fuscusSclater&Salvin, 1873 caneleiro-enxofre 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi 

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro 

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem-te-vi-rajado 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica 

Sublegatus modestus (Wied, 1831) guaracava-modesta 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu 

Xolmisi rupero (Vieillot, 1823) noivinha 

Vireonidae Swainson, 1837  

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari 
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NOME DO TÁXON NOME COMUM 

Vireochivi (Vieillot, 1817) juruviara 

Corvidae Leach, 1820  

Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) gralha-cancã 

Troglodytidae Swainson, 1831  

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra 

Cantorchilus longirostris (Vieillot, 1819) garrinchão-de-bico-grande 

Polioptilidae Baird, 1858  

Polioptila plumbea (Gmelin, 1788) balança-rabo-de-chapéu-preto 

Turdidae Rafinesque, 1815  

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-branco 

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 

Mimidae Bonaparte, 1853  

Mimussa turninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo 

Passerellidae Cabanis & Heine, 1850  

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo 

Icteridae Vigors, 1825  

Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819) encontro 

Icterus jamacaii (Gmelin, 1788) corrupião 

Gnorimop sarchopi (Vieillot, 1819) pássaro-preto 

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi 

Agelaioides fringillarius (Spix, 1824) asa-de-telha-pálido 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) chupim 

Thraupidae Cabanis, 1847  

Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758) cardeal-do-nordeste 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaço-cinzento 

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela 

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu 

Coryphos pinguspileatus (Wied, 1821) tico-tico-rei-cinza 

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica 

Sporophila albogularis (Spix, 1825) golinha 

Thlypopsis sordida (d'Orbigny&Lafresnaye, 1837) saí-canário 

Cardinalidae Ridgway, 1901  

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão 

Fringillidae Leach, 1820  
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NOME DO TÁXON NOME COMUM 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim 

 

3. Descrição detalhada, para cada grupo taxonômico a ser avaliado, da 

metodologia que será utilizada. 

 

A fauna objeto do Plano de Monitoramento inclui: 

 

(1) os mamíferos não voadores; 

(2) mamíferos voadores; 

(3) os anfíbios; 

(4) os répteis  

(5) as aves; 

 

O Plano de Monitoramento da fauna deverá ser executado ao longo de, no mínimo, 

04 (quatro) anos, com campanhas trimestrais de 06 (seis) dias de duração cada, de 

forma a abranger todas as estações do ano. A necessidade de um monitoramento de 

longo prazo se dá pela completa falta de informação sobre os padrões de flutuação 

populacional e movimentação sazonal da fauna, carência esta advinda da alta riqueza 

de espécies no país e grande extensão geográfica. Segue abaixo a metodologia para 

cada grupo faunístico: 

 

Mamíferos 

 

Para o monitoramento das espécies dos pequenos mamíferos não-voadores deverão 

ser utilizadas armadilhas de contenção viva (Live traps) do tipo Sherman e Tomahawk 

(Figuras 2 A e 2 B), instaladas nas áreas de influência direta (AID). 

 

Em cada sítio amostral deve ser criada quatro linhas ou transecções equidistantes 

50m uma da outra. Em cada transecção serão instaladas cinco estações de captura, 

composta por uma armadilha tipo Sherman instalada a 1,5 metro de altura (sempre 

que possível) e outra do tipo Tomahawk montada sobre o solo em local sombreado 

totalizando 10 armadilhas em cada ponto. As armadilhas deverão ser iscadas 
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diariamente com frutas (goiaba, abacaxi ou banana) e itens de origem animal 

(sardinha, bacon ou algodão embebido em óleo de fígado de bacalhau). O esforço 

amostral deve compreender cinco noites, para que seja possível a captura da maior 

parte dos pequenos mamíferos não-voadores da área. Esta metodologia gera um 

esforço de 10 armadilhas x 24 horas x 5 pontos de amostragem = 1.200 horas de 

armadilha/campanha. 

 

   (A)        (B) 

Figura 2 - Armadilhas de contenção viva (livetraps) do tipo Tomahawk (A), e Sherman (B). 
Fonte: P. M. Fonseca. 

 

Para cada animal capturado serão anotadas as seguintes informações: data de 

captura, tipo de microhabitat, número da estação de captura, tipo de armadilha, 

espécie, captura ou recaptura, biomassa, sexo, estágio do desenvolvimento, estado 

reprodutivo, aspecto geral do corpo, biometria e comportamento após soltura (ALHO; 

PEREIRA; PAULA, 1986; LACHER; ALHO, 1989; VIEIRA, 1989; PEREIRA, 1991), 

além da marcação individual com brincos de metal numerados que deverão ser presos 

na orelha que apresentar melhor condição de saúde, preferencialmente na direita. 

 

O monitoramento dos mamíferos de médio e grande porte devem seguir métodos 

amplamente utilizados em estudos científicos (REIS et al., 2010) e também indicado 

pela instrução normativa do IBAMA nº 13/2013, que trata de empreendimentos 

lineares, como ferrovias e rodovias. Nesse sentido, devem ser empregados os 

métodos de censo visual, identificação de rastros e coleta de vestígios onde deve ser 
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realizado o censo para visualização de espécimes e procura e interpretação de 

vestígios (pêlos, fezes e tocas), além de vocalizações (Figuras 3 A e 3 B). Em cada 1 

dos 5 pontos amostrais será realizado 2 transectos de 500m (diurno e noturno), esta 

metodologia gera um esforço de 500m de Transecto x 2 horas x 5 pontos de 

amostragem = 5.000 m/hora na campanha. A trilha ou transecção será percorrida com 

velocidade não superior a 2 km/h, com paradas a cada 100 m, para observação das 

áreas adjacentes em busca de vestígios ou espécimes de mamíferos.  

 

 
   (A)        (B) 

Figuras 3 - Registro de vestígio de fezes (A), e rastros (B) na área de influência do 

empreendimento. Fonte: P. M. Fonseca. 

 

Para cada indivíduo registrado serão anotadas informações como nome da espécie, 

número de indivíduos (quando possível), tipo de vestígios e coordenada geográfica. 

Os vestígios serão fotografados quando possível, utilizando-se uma escala métrica. A 

identificação das pegadas será baseada em guias de campo (OLIVEIRA; CASSARO, 

1999; DE ANGELO et al., 2008; MORO-RIOS et al., 2008; BECKER; DALPONTE, 

2013), assim como as fezes encontradas (CHAME, 2003). 

 

Outro método que deve ser empregado é o uso de armadilhas fotográficas (Figuras 

4A e 4B). Um total de 20 armadilhas fotográficas devem ser utilizadas em cada 

campanha, sendo 4 em cada sítio amostral e devem permanecer instaladas por cinco 

dias/noites consecutivas programadas para funcionar 24 horas por dia. Esta 
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metodologia gera um esforço de 4 cameratrap x 24 horas x 5 pontos de amostragem 

= 480 horas/campanha. 

 

Para a instalação das cameratrap deverá ser considerado o habitat e o favorecimento 

dos registros dos mamíferos, como a presença de carreiros e locais de passagem 

desses animais. Sempre que necessário serão utilizadas iscas como atrativo da 

mastofauna, desde que não interfiram nos demais métodos propostos no presente 

Subprograma, sendo de responsabilidade do biólogo avaliar a sua necessidade de 

complementar esse método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (A)        (B) 

Figuras 4A e 4B - Armadilha fotográfica Cameratrap (A) e, no detalhe, colocação de iscas 

para atração de espécies (B). Fonte: https://shashinki.com, 2019 – RAS Preserv SSB I, 

2014. 

 

Mamíferos alados 

 

Para avaliar a dinâmica de estruturação da comunidade de morcegos durante a fase 

de implantação e ao longo da fase de funcionamento das Usinas Fotovoltaicas Alex I, 

III a X deverão ser realizadas duas metodologias de amostragem quantitativas (I e II): 

captura por redes de neblina e monitoramento acústico.  

 

O uso de redes de neblina é, sem dúvida, a melhor maneira de captura de morcegos. 

No entanto, sua grande limitação de recenseamento está na captura altamente 
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seletiva de somente espécies que se abrigam onde foi armada a rede e que forrageiam 

em substrato baixo. Morcegos insetívoros que forrageiam no dossel são geralmente 

subestimadas por este método. Dessa maneira, apenas uma amostragem combinada 

de métodos de captura e monitoramento acústico permite que toda a variação da 

estruturação da comunidade quiropterofaunística possa ser acompanhada de maneira 

fidedigna. 

 

I) Captura com rede de neblina: os morcegos serão capturados com redes de 

neblina (mist nets) e marcadas com brincos de metal numerados. Serão instaladas 10 

redes de neblina (9m X 2,5m malha 17,5mm) em cada 1 dos 5 pontos de 

monitoramento. As redes serão abertas durante o pôr-do-sol (17 horas) e fechadas às 

23 horas, totalizando 6 horas diárias para cada ponto de amostragem. Dos morcegos 

capturados serão coletados dados biológicos e morfométricos e, quando possível, 

presença de filhotes, a idade e o sexo. Registros de recaptura ao longo das 

campanhas de amostragem fornecerão informações sobre a movimentação da 

comunidade de morcegos. Esta metodologia gera um esforço de 10 redes de neblina 

x 6 horas x 5 pontos de amostragem = 300 horas de armadilha/campanha. 

 

 
   (A)        (B) 

Figuras 5 A e B - Retirada do animal capturado na rede de neblina (A), e aferição dos dados 

biométricos dos animais capturados (B). Fonte: P.M. Fonseca. 

 



 

 

 

 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Manejo de Fauna - Monitoramento 

 

PRESERV AMBIENTAL – MONITORAMENTO DE FAUNA CSFA - DOC Nº 005/2019 – REV 02 NEWEN 20 

 

II) Gravação com Ultrassom: Será utilizado equipamento que registra frequências 

de até 768 kHz das ondas sonoras emitidas por morcegos durante a ecolocalização 

(Figura 6). Esse método possibilita ampliar os resultados de amostragem, pois 

consegue detectar espécies de voo mais altas (insetívoras), dificilmente capturadas 

por redes de neblina. 

 

Serão estabelecidas cinco unidades amostrais, cada ponto será amostrado durante 

24 horas. Serão considerados todos os indivíduos de espécies vistas ou escutadas 

num raio de 100 m. 

 

Estes dados serão utilizados para verificar a riqueza e a abundância total da 

comunidade de quirópteros na área do empreendimento, sendo analisados em busca 

de flutuações não naturais entre os transectos e as campanhas. 

 

Esta metodologia gera um esforço de 1 gravador x 24 horas x 5 pontos de amostragem 

= 120 horas de gravação/campanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Biólogo executando a instalação do gravador ultrassônico para registro de 
morcegos. Fonte: P.M. Fonseca. 
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Anfíbios e répteis 

 

As classes de vertebrados de anfíbios e répteis reúnem uma alta diversidade de 

espécies e diferentes estratégias de história de vida. Dessa forma, para obter uma 

boa caracterização qualitativa da herpetofauna é necessário o uso de diferentes 

técnicas de amostragem. 

 

O método de Procura Visual Ativa (PVA) registra a maioria das espécies em atividade 

no momento da amostragem e, por isso, tem por objetivo estimar a riqueza preliminar 

de espécies da herpetofauna (HEYER et al., 1994). Durante a PVA são vasculhadas 

pedras, folhiço, bromélias, ocos de árvores e cupinzeiros (CRUMP JR., 1994). Figuras 

7A e 7B. 

 

   (A)        (B) 

Figuras 7 A e B - Procura Visual Ativa (PVA) (A), e Registro Fotográfico e Busca Passiva 

(pitfall trap) (B). Fonte: Estudo Preserv EIA Complexo Solar Fotovoltaico Alex, 2019. 

 

Em cada 1 dos 5 pontos amostrais será realizado 2 transectos de 500m (diurno e 

noturno), esta metodologia gera um esforço de 1km de Transecto x 2 horas x 5 pontos 

de amostragem = 10km/campanha. 

 

O método de coleta passiva também deverá ser empregado de forma complementar, 

devem ser instalados 5 pitifalltraps que consistiram em 4 baldes enterrados 
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interligados por cerca-guia formando um y em cada ponto amostral que serão 

vasculhados todos os dias (Figuras 8A e 8B). 

 

Esta metodologia gera um esforço de 4 armadilhas (baldes) x 5 dias de amostragem 

x 5 pontos de amostragem =100 armadilhas/campanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Figuras 8 A e B - Armadilha Ptifalltrap (7,5 x 9,0 x 23,5 cm). Fonte: Adaptado de Cristiano de 

Campos Nogueira, 2019 / Estudo Preserv EIA Complexo Solar Fotovoltaico Alex, 2019. 

 

 

Além disso, durante os períodos crepusculares e noturnos também deverá ser 

empregado o método de procura ativa em sítios reprodutivos, o que inclui as margens 

das Dolinas, esta metodologia por sua vez não tem memória de cálculo, pois depende 

da disponibilidade de corpo d’água. 



 

 

 

 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Plano de Manejo de Fauna - Monitoramento 

 

PRESERV AMBIENTAL – MONITORAMENTO DE FAUNA CSFA - DOC Nº 005/2019 – REV 02 NEWEN 23 

 

 

A procura ativa deverá ser complementada com a gravação dos cantos de anuros, 

uma importante ferramenta na identificação das espécies, pois o canto é definido pré-

zigoticamente (WELLS, 1977) e, portanto, corresponde a uma ferramenta importante 

na identificação da espécie. Os cantos serão registrados em gravador portátil e 

posteriormente analisado no programa Avisoft SAS-Lab Light (versão 3.74) e 

SoundRuler (versão 0.9.6.0).  

 

Aves 

 

Para avaliar a dinâmica de estruturação da comunidade de aves durante a fase de 

implantação e ao longo da fase de funcionamento do Complexo Solar Alex serão 

utilizadas duas metodologias de amostragem quantitativa (I e II): captura por redes de 

neblina e censos por pontos fixo de escuta. Dados qualitativos serão coletados 

adicionalmente. 

 

O uso de redes de neblina é, sem dúvida, a melhor maneira de captura de aves. No 

entanto, sua grande limitação de recenseamento está na captura altamente seletiva 

de somente espécies de pequeno porte e que forrageiam em substrato baixo. Aves 

de grande porte e que forrageiam no dossel são geralmente subestimadas por este 

método. Dessa maneira, apenas uma amostragem combinada de métodos de captura 

e censos permite que toda a variação da estruturação da comunidade avifaunística 

possa ser acompanhada de maneira fidedigna. 

 

I) Captura com rede de neblina: as aves serão capturadas com redes de 

neblina (mist nets) e marcadas com anilhas de metal, numeradas, 

fornecidas pelo Centro de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres 

- CEMAVE, mediante concessão específica de anilhamento.  

 

Serão instaladas 10 redes de neblina (9m X 2,5m malha 17,5mm) em cada 1 dos 5 

pontos de monitoramento. As redes serão abertas nas primeiras horas da manhã e 

fechadas nos horários mais quentes do dia, totalizando 5 horas diárias. As redes serão 
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vistoriadas a cada 15 minutos. Os indivíduos capturados serão acondicionados em 

sacos de pano para posterior marcação com anilhas fornecidas pelo Centro Nacional 

de Pesquisa para Conservação as Aves Silvestres (CEMAVE/ICMBio).  

 

Serão anotadas em ficha de campo as medidas morfométrica e entre outras 

informações relevantes.  

 

Esta metodologia gera um esforço de 10 redes x 5 horas x 5 pontos de amostragem 

= 250 horas/campanha. 

 

 

II) Ponto fixo de escuta: Serão estabelecidas cinco unidades amostrais, 

equidistantes 200 m entre si, em cada um dos 5 pontos amostrais. Cada 

ponto será amostrado durante 10 minutos, perfazendo um total de 25 pontos 

amostrados por campanha de monitoramento. Serão considerados todos os 

indivíduos de espécies vistas ou escutadas num raio de 100 m.  

 

 

   (A)        (B) 

Figuras 9 A e B - Coleta de dados usando gravador e microfone direcional (A), e Imagem de 

técnica de coleta de dados usando reprodução de vocalização de espécies por play-backs 

(B). Fonte: Estudo Preserv EIA Complexo Solar Fotovoltaico Alex, 2019. 
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Estes dados serão utilizados para verificar a riqueza e a abundância total da 

comunidade avifaunística na área do empreendimento, sendo analisados em busca 

de flutuações não naturais entre os transectos e as campanhas. 

 

Esta metodologia gera um esforço de 5 unidades amostrais x 10minutos x 5 pontos 

de amostragem = 250minutos/campanha. 

 

Quadro 3 - Resumo esquemático da metodologia e esforço amostral e marcação para cada 
grupo faunístico de interesse. 

Grupo faunístico Tipo de Metodologia   Esforço amostral Marcação 

Anfíbios e répteis  

Pitifalltraps 

4 armadilhas (baldes) x 5 dias de 

amostragem x 5 pontos de 

amostragem =100 

armadilhas/campanha. 

Elastômero 

Procura Visual Ativa (PVA) 

2 transectos de 500m (diurno e 

noturno), esta metodologia gera 

um esforço de 1km de Transecto 

x 2 horas x 5 pontos de 

amostragem =10km/campanha. 

Elastômero 

Mamíferos não voadores  

Censo visual 

2 transectos de 500m (diurno e 

noturno), esta metodologia gera 

um esforço de 1km de Transecto 

x 2 horas x 5 pontos de 

amostragem =10km/campanha. 

- 

Sherman e Tomahawk 

10 armadilhas x 24 horas x 5 

pontos de amostragem =1.200 

horas de armadilha/campanha. 

Anilha 

Camera-trap 

4 camera-trap x 24 horas x 5 

pontos de amostragem =480 

horas/campanha 

- 

Mamíferos voadores  

Captura com rede de neblina 

10 redes x 5 horas x 5 pontos de 

amostragem =250 

horas/campanha. 

Colar com anilha 

Gravador ultrassônico 

1 gravador x 24 horas x 5 pontos 

de amostragem =120 horas de 

gravação/campanha. 

- 

Aves 

  

Captura com rede de neblina 

10 redes x 5 horas x 5 pontos de 

amostragem =250 

horas/campanha. 

Anilha cemave 

Ponto fixo de escuta 

5 unidades amostrais x 10 

minutos x 5 pontos de 

amostragem =250 

minutos/campanha. 

- 
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4. Descrição dos procedimentos a serem adotados para os exemplares 

capturados ou coletados (vivos ou mortos), informando os critérios de 

identificação individual, registro e biometria, os métodos de marcação e soltura; 

 

Os répteis e anfíbios deverão ter marcação individual através de elastômero, já os 

mamíferos deverão ser marcados com brincos de metal numerados que deverão ser 

presos na orelha que apresentar melhor condição de saúde, preferencialmente na 

direita. 

 

Para cada mamífero não voador e voador capturado serão anotadas as seguintes 

informações: espécie, data de captura, tipo de armadilha, captura ou recaptura, peso, 

sexo, estágio do desenvolvimento, estado reprodutivo, aspecto geral do corpo, 

biometria e comportamento após soltura (ALHO; PEREIRA; PAULA, 1986; LACHER; 

ALHO, 1989; VIEIRA, 1989; PEREIRA, 1991). 

 

Todos os animais capturados serão soltos no mesmo dia e na mesma região de 

captura, porém afastado das armadilhas. 

 

 

5. Tratamento e análise dos dados 

 

A abundância de indivíduos de cada espécie nos pontos amostrados será obtida por 

contagem direta, incluindo registros de captura, e vocalizações. 

 

A suficiência das amostragens de campo será avaliada por meio curvas de rarefação 

de espécies ao final das duas campanhas (seca e chuvosa), para estimar a riqueza 

na área de estudo deverá ser realizada uma análise de rarefação por meio de 100 

aleatorizações, utilizando o estimador Jacknife do programa (Past versão 3.0 ou 

ESTIMATES, versão 7.5.2). As curvas de rarefação a partir dos dados observados e 

das simulações serão plotadas em gráficos, este procedimento deve ser adotado tanto 

para captura por meio de armadilhas de queda quanto para todas as observações de 
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coleta ativa, incluindo registros ocasionais de espécies durante deslocamento entre 

áreas de amostragem e gravação de animais. 

 

A análise da composição das comunidades deverá ser calculada a partir dos índices 

de diversidade, riqueza, equitabilidade, por meio do programa (BIOESTAT, versão 

5.0) ou demais programas similares. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente Programa de Sinalização e Controle de Tráfego é parte integrante 

do Projeto Básico Ambiental que está sendo apresentado para essa fase do 

Licenciamento de Implantação (LI), como solicitado no Termo de Referência 

Nº 208/2018 – DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para o 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex compreendendo aí as UFVs Alex I, III a X, 

a ser implantado nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, 

estado do Ceará. 
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Registro 
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Federal – 
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Identificação do empreendimento e do empreendedor 
 

Denominação oficial do empreendimento – Complexo Solar Fotovoltaico 
ALEX 
 

Identificação do empreendedor 

 Nome ou razão social 
Energias Renováveis do Apodi Ltda 

 Endereço completo, telefones, fax, e-mail 
Av. Engenheiro Santana Junior. nº 3000 – Sala 2205, bairro Cocó – CEP. 

60.192-200 - Fortaleza/CE - Contatos - (85) 3044-9510 / 4005-9500 

 Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, telefones, fax e e-mail); 
Contato: Ted Rocha Pontes 

Endereço – Escritório R. Amaral Advogados, Av. Santos Dumont nº 2456, 

16º andar, Ed. Corporate Plaza, Aldeota - CEP 60.150-162, Fortaleza/CE. 

Contato: (85) 99971-4323 – (85) 3311-9199. 

e-mail: ted.pontes@ramaral.com – Skype: tedrochapontes 

 

Identificação da empresa consultora responsável pelo Estudo Ambiental 
 

 Empresa 
PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. 

 Número dos registros legais 
CTF: 239644 / CREA/BA 12664 

 Representantes Legais 
Antonio José Ramos Dias - (71) 98103-2294  

e-mail: tomze@preservambiental.com.br 

Ernane Nelson Gusmão Filho - (71) 98103-2264 

e-mail: ernane@preservambiental.com.br 

 Endereço completo, telefones, fax, e-mail 
Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5 Estrada do Coco – Shopping 

Passeio Norte, Sala 223, Lauro de Freitas/BA - CEP 42.700-170 - 

Contato: (71) 3379-1413. 

mailto:ted.pontes@ramaral.com
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1. INTRODUÇÃO 
 

Na concepção e na instalação da sinalização de trânsito, deve-se ter como 

princípio básico as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a 

real eficácia dos sinais. Para isso, é preciso assegurar à sinalização vertical os 

seguintes princípios: 

 

 Legalidade: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e legislação 

complementar. 

 

 Suficiência: Permitir fácil percepção do que realmente é importante, com 

quantidade de sinalização compatível com a necessidade; 

 

 Padronização: Seguir um padrão legalmente estabelecido; situações 

iguais devem ser sinalizadas com os mesmos critérios; 

 

 Clareza: Transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão; 

 

 Precisão e confiabilidade: Ser precisa e confiável, corresponder à 

situação existente; ter credibilidade; 

 

 Visibilidade e legibilidade: Ser vista à distância suficiente; ser lida em 

tempo hábil para a tomada de decisão; 

 

 Manutenção e conservação: Estar permanentemente limpa, conservada, 

fixada e visível. 

 

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos 

usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias 

urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui 

infrações, previstas no capítulo XV do – Código de Trânsito Brasileiro - CTB.  
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Pelos riscos à segurança dos usuários das vias e pela imposição de 

penalidades que são associadas às infrações relativas a essa sinalização, os 

princípios da sinalização de trânsito devem sempre ser observados e atendidos 

com rigor. 

 

As proibições, obrigações e restrições devem ser estabelecidas para dias, 

períodos, horários, locais, tipos de veículos ou trechos em que se justifiquem, 

de modo que se legitimem perante os usuários.  

 

É importante também que haja especial cuidado com a coerência entre 

diferentes regulamentações, ou seja, que a obediência a uma regulamentação 

não incorra em desrespeito à outra. Nesse sentido, toda obra que de alguma 

maneira interfira com regulamentações de trânsito já existentes deve ser objeto 

de especial atenção. 

 

 

2. JUSTIFICATIVAS 
 

A execução do Programa de Sinalização e Controle de Tráfego do Complexo 

Solar Fotovoltaico Alex justifica-se, portanto, pelo fato de que as obras de 

instalação do empreendimento causarão interferências no atual fluxo de 

veículos da Área de Influência Direta (AID) e poderão causar transtornos à 

população quando executadas sem o cumprimento de requisitos, critérios 

técnicos, procedimentos operacionais e medidas de controle e ações para 

prevenir ou reduzir os impactos decorrentes. 

 

O presente Programa de Sinalização e Controle de Tráfego é parte integrante 

do Projeto Básico Ambiental que está sendo apresentado para essa fase do 

Licenciamento de Implantação (LI), como solicitado no Termo de Referência Nº 

208/2018 – DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 
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3. OBJETIVOS 
 

O objetivo principal do Programa é elaborar sinalização viária de advertência 

que promova segurança ocupacional aos trabalhadores e demais 

colaboradores vinculados ao empreendimento, bem como da população que 

utiliza as vias, principalmente, quando em deslocamento em vicinais próximas 

ao local de obras. 

 

Os objetivos específicos do programa são: 

 

 Alertar, por meio de sinalização viária, os usuários das vias e vicinais 

próximas ao empreendimento; 

 

 Mitigar os impactos ambientais incididos sobre o meio socioeconômico 

quanto à intensificação do tráfego viário em decorrência da instalação do 

empreendimento; 

 

 Prevenir a ocorrência de acidentes de trânsito que vitimem tanto os 

colaboradores do empreendimento quanto os usuários da via. 

 

 

4. METAS 
 
 Sinalizar os trechos de estradas vicinais compreendido entre as sedes 

municipais de Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte e a área do 

empreendimento; 

 

 Sinalizar e controlar o tráfego nas vias internas de serviço; 

 

 Ter o menor número possível de acidentes de trânsito no acesso ao 

Complexo e nas vias internas. 
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5. INDICADORES 
 
 Número de acidentes de trânsito ocorridos no trecho compreendido 

entre a rodovia CE-265 e o local do empreendimento; 

 

 Número de acidentes de trânsito ocorridos vias internas de serviço. 

 

 

6. PÚBLICOS-ALVO 
 

 Os motoristas que transitam pela região, especialmente na rodovia CE-

265 e na via de acesso ao empreendimento; 

 

 Todos os trabalhadores e prestadores de serviços inseridos nas obras 

de instalação do Complexo; 

 

 A população residente na ADA e AID. 

 

 

7. METODOLOGIA 
 

A execução do Programa pode ser dividida em três etapas distintas: 

 

 Planejamento e Autorizações Legais; 

 

 Execução da Sinalização; 

 

 Monitoramento 

 

A seguir, apresenta-se a metodologia para cada uma dessas etapas. 
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7.1 Planejamento e Autorizações Legais 
 

As obras e serviços realizados no sistema viário têm impacto direto e imediato 

no trânsito, resultando em desconforto e atrasos no deslocamento de pessoas 

quer elas estejam dirigindo seus próprios veículos ou utilizando-se do 

transporte coletivo urbano. A instalação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex 

não demandará a execução de obras nas vias impactadas, todavia, causará 

interferências no tráfego local, em especial, àqueles que estejam dirigindo-se 

em direção às comunidades de entorno. Dessa forma, faz-se necessária a 

consulta aos seguintes órgãos gestores: 

 

 Departamento de Edificações e Rodovias (DER) 
 

Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias (DER), o Ceará conta 

com 10.657,9 kms de rodovias estaduais, sendo 5.767,6 kms pavimentados e 

4.890,3 kms não-pavimentados. A extensão total da malha rodoviária, incluindo 

rodovias municipais, estaduais e federais, é de 53.325,4 kms.  

 

Apesar da obra estar localizada distante da principal rodovia impactada (CE-

265), haverá a necessidade de redução da velocidade da via no acesso à 

estrada que liga a rodovia ao empreendimento. Isso porque os caminhões e 

máquinas pesadas terão de realizar uma conversão à direita quando estiverem 

se deslocando em direção às obras (Figura 1). Haverá, ainda, a entrada desses 

veículos na via quando estiverem retornando das obras no sentido Limoeiro do 

Norte. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
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Figura 1 - Rodovia CE-265 no local onde os caminhões farão a conversão à direita 

(detalhe) para acessar a estrada que leva ao local de obras. 

 

 

No local, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h (Figura 2), que não é 

aceitável considerando a expectativa de movimentação de máquinas e veículos 

pesados.  

 

Será necessária, portanto, a autorização da SUTRAN – Superintendência 

Municipal de Trânsito de Limoeiro do Norte para a redução temporária de 

velocidade no local, com a instalação de placas e demais estruturas de acordo 

com as recomendações do órgão. Isso será realizado por meio de Ofício, 

protocolado no órgão. 
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Figura 2 - Rodovia CE-265 - Placa de sinalização de velocidade máxima na região de 

acesso ao local das obras do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

 SUTRAN – Superintendência Municipal de Trânsito de Limoeiro do 
Norte 

 

A Superintendência Municipal de Trânsito de Limoeiro do Norte é o órgão 

responsável pelas estradas do município. Após deixarem a rodovia CE-265, as 

máquinas e veículos percorrerão cerca de 6 km em uma estrada vicinal. Faz-se 

necessário, portanto, solicitar autorização da Secretaria Municipal para que as 

placas de sinalização sejam instaladas no trecho, durante o período de obras e 

após a entrada em operação do empreendimento. Isso também será realizado 

por meio de Ofício, protocolado no órgão. 

 

7.2 Execução da Sinalização 
 

 Sinalização na CE-265 
 

Caso a SUTRAN não possua recomendações específicas, a execução de 

sinalização temporária na rodovia CE-265 será executada de acordo com o 

Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias, decorrente do 

Programa de Revisão de Normas e Manuais Técnicos do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. 
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Esse manual apresenta os conjuntos de sinais e dispositivos de engenharia de 

tráfego, as diretrizes para a execução de projetos e para implantação, 

manutenção e desativação da sinalização de obras e emergências; além de 

incorporar as determinações do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e 

do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.  

 

Ressalta-se que não haverá obras em sentido estrito na rodovia, mas essa 

terminologia será utilizada para simplificar a descrição das atividades. A 

rodovia CE-265, permite a ligação entre a cidade de Limoeiro do Norte ao 

Complexo Solar. A pista é simples, sem acostamento pavimentado.  

 

 
Figura 3 - Rodovia CE-265 na região de acesso à estrada vicinal. Detalhe para a faixa 

dupla contínua e trecho onde se permite a conversão à direita. 
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As ações de sinalização nesse local, portanto, serão direcionadas 

principalmente à redução de velocidade da via, condicionando os condutores 

de veículos a circularem com redobrada atenção, segundo velocidades 

adequadas à nova situação e de acordo com os esquemas de circulação 

estabelecidos. Para possibilitar o alcance desse objetivo, a área a ser 

sinalizada (Figura ) será subdividida em: 

 

 Área de pré-sinalização; 

 

 Área de transição; 

 

 Área de atividade; 

 

 Área de sinalização de fim das obras. 

 

 
Figura 4 - Esquema da área a ser sinalizada na CE-265 e estradas vicinais. 
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a) Área de pré-sinalização 
 

A área de pré-sinalização é aquela onde deve ser implantada a sinalização 

destinada a advertir os condutores de veículos da existência de obras adiante e 

das consequências na circulação do tráfego. 

 

Nessa área serão instalados os sinais que regulamentam condições de 

comportamentos obrigatórios, de modo que os motoristas, ao atingirem a área 

de atividade, sejam claramente informados da situação com que irão se 

deparar adiante e trafeguem em condições seguras. 

 

A extensão da área de pré-sinalização será de, pelo menos, 300 m, 

considerando que as obras serão executadas fora do acostamento da rodovia. 

 

b) Área de transição 
 

Segundo o manual do DNIT, área de transição é o trecho da rodovia onde os 

dispositivos de sinalização direcionam os motoristas para fora do seu caminho 

normal. No caso em análise, todavia, não haverá a necessidade criação de 

desvios na pista, mas será necessária a redução de velocidade para permitir 

que máquinas e veículos em geral possam realizar em segurança a conversão 

na rodovia para acessar a estrada que leva ao local de obras. 

 

A área de transição será de, pelo menos, 150 m, considerando a velocidade 

máxima permitida atualmente na via. 

 

c) Área de atividade 
 

Nesse local acontecerão as conversões de veículos e entradas e saídas a 

partir da estrada vicinal existente e que permite acesso à poligonal do 

empreendimento. 
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Será proposta à SUTRAN, a instalação de redutores de velocidade e de placas 

de sinalização vertical específicas para a situação. 

 

A área de atividade será de, pelo menos, 100 m em cada sentido da via. 

 

d) Área de sinalização de fim das obras 
 

Trata-se da área utilizada para informar aos usuários da rodovia do fim do 

trecho em obras e do retorno da velocidade máxima permitida para as 

condições normais de operação. Essa área será de, pelo menos, 50 m. 

 

 Sinalização na estrada de acesso ao empreendimento 
 

A estrada vicinal de ligação entre a Rodovia CE-265 e o local do 

empreendimento é uma via de pista simples, com 9 m de largura, sem 

acostamento, por onde normalmente transitam, nos dois sentidos, veículos de 

todas as categorias (Figura 5). Nessa via, a velocidade máxima permitida pelo 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é de 60 km/h. 
 

 
Figura 5 – Estrada vicinal que liga a CE-265 ao local do empreendimento. 
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São cerca de 6 km que serão percorridos desde a CE-265 até o acesso à 

Fazenda Alex (Figura 6), por onde, prioritariamente, os veículos acessarão os 

locais de obras.  

 

 
Figura 6 - Entrada da Fazenda Alex, principal acesso ao local de obras. 

 

A sinalização dessa estrada será vertical, de acordo com as normas vigentes. 

Segundo o Contran (2006), a sinalização vertical se utiliza de sinais apostos 

sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, 

transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, 

mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas. 

 

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam 

aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a 

aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da 

via. 
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A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de: 

 Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que 

governam o uso da via; 

 

 Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes 

na via ou nas suas proximidades, tais como: escolas e passagens de 

pedestres; 

 

 Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de 

serviços e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a 

ajudar o condutor em seu deslocamento. 

 

Ao longo de todo o trecho da estrada, as proibições, obrigações e restrições 

serão estabelecidas para dias, períodos, horários, locais, tipos de veículos ou 

trechos em que se justifiquem, de modo que se legitimem perante os usuários. 

 

Ressalta-se que todos os funcionários inseridos nas obras (contratados e 

terceirizados) receberão informações sobre os procedimentos a serem 

obedecidos nos deslocamentos de veículos necessários à construção do 

empreendimento. 

 

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem 

que pretendem transmitir (regulamentação, advertência ou indicação). Todos 

os símbolos e legendas obedecerão à diagramação dos sinais contida no 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. 

 

As placas serão instaladas com 1,2 m de altura, a contar da borda inferior da 

placa à superfície da pista de rolamento (Figura 7). Haverá, ainda, um 

afastamento mínimo de 1,2 m do bordo externo da pista, já que não há 

acostamento. 
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Figura 7 - Posicionamento das placas de sinalização vertical. 

 

 

7.3 Monitoramento 
 

Placas de sinalização sem conservação ou com conservação precária perdem 

sua eficácia como dispositivos de controle de tráfego, podendo induzir ao 

desrespeito e dificultar a ação fiscalizadora do órgão ou entidade executivo de 

trânsito. As placas de sinalização devem ser mantidas na posição apropriada, 

sempre limpas e legíveis (Contran, 2006). 

 

Ao longo de todo o trecho sinalizado para as obras de instalação do Complexo 

todos os cuidados serão tomados para assegurar que vegetação, outros tipos 

de placas, resíduos inadequadamente descartados, etc. não prejudiquem a 

visualização da sinalização, mesmo que temporariamente. 

 

Serão realizadas vistorias periódicas com o objetivo exclusivo de monitorar a 

situação da sinalização. Além disso, todos os trabalhadores serão orientados a 

relatar qualquer defeito na sinalização das vias para conserto imediato. 
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8. ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 

As seguintes normas são aplicáveis ao Programa de Sinalização e Controle de 

Tráfego do Complexo Solar Fotovoltaico Alex: 

 Lei nº 9.503, de 23/09/1997, institui o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB); 

 

 Normas do Ministério dos Transportes – DNIT: Manual de Sinalização de 

Obras e Emergências; Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do 

DNER – vol. I a VI. 

 

 Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 

7395 – Marcas Viárias, NBR 9061 – Segurança de escavação a céu 

aberto. 

 

 Normas do Ministério do Trabalho: NR 5 – Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPA, NR 6 – Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI, NR 9 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, 

NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de 

Materiais, NR 17 – Ergonomia, NR 26 – Sinalização de Segurança. 

 

 

9. RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
 

O Programa de Sinalização e Controle de Tráfego do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex será executado pelas empreiteiras e suas subcontratadas, 

respondendo o empreendedor de maneira solidária. 
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10.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Físicos 
 

 Veículo; 

 Materiais de escritório; 

 Equipamentos de campo (computador, GPS, máquina fotográfica, 

etc.); 

 Equipamentos de segurança; 

 Placas sinalizadoras. 

 
Humanos 
 
 Um Gerente de campo, com experiência na instalação de sinalização de 

vias; 

 

 Dois encarregados para serviços de instalação e manutenção. 

 

 

11.  INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 
AMBIENTAIS 

 

As ações propostas se inter-relacionam, de maneira direta ou indireta, com os 

seguintes planos e programas: Plano de Controle Ambiental da Obra, 

Programa de Comunicação Social, Programa de Educação Ambiental para os 

Trabalhadores do Empreendimento e população da ADA e AID, Programa de 

Gerenciamento de Risco e Plano de Segurança/Emergência. 
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12. CRONOGRAMA FÍSICO 

 
Quadro 2 - Cronograma do Programa de Sinalização e Controle de Tráfego. 

PERÍODO MESES 

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

Planejamento             

Autorizações legais             

Sinalização na CE-265             

Sinalização na estrada 

de acesso ao 

empreendimento 

   
    

     

Monitoramento             

Relatórios parciais             

Relatório Final             

 

 

13.  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

O Programa será executado durante todo o período de obras. Sua avaliação 

será realizada pelo monitoramento constante das atividades desenvolvidas, 

considerando-se os indicadores de gestão definidos, o que possibilitará os 

necessários ajustes e adequações.  

 

Ao término da construção do Complexo Solar Fotovoltaico Alex será elaborado 

o Relatório Final consolidado. A equipe responsável pela execução do 

programa de comunicação social antecipará as informações sobre possíveis 

eventos críticos, que possam ocorrer durante a etapa de obras, de difícil 

mitigação, para que esta esteja preparada para o recebimento e avaliação de 

queixas das comunidades da AID.  
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APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente Programa de Capacitação e Integração da Mão de Obra Local é parte 

integrante do Projeto Básico Ambiental que está sendo apresentado para essa fase 

do Licenciamento de Implantação (LI), como solicitado no Termo de Referência Nº 

208/2018 – DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para o Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex compreendendo aí as UFVs Alex I, III a X, a ser implantado nos 

municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, estado do Ceará. 
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OBRA LOCAL 

Responsável Técnico 
Registro 

Profissional 

Cadastro 
Técnico 

Federal – 
IBAMA 

Assinatura 

Antonio José Ramos Dias Engenheiro Agrônomo 
CREA/BA 27.726/D Nº 239642 
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Identificação do empreendimento e do empreendedor 
 

Denominação oficial do empreendimento – Complexo Solar Fotovoltaico ALEX 
 

Identificação do empreendedor 

F Nome ou razão social 
Energias Renováveis do Apodi Ltda 

F Endereço completo, telefones, fax, e-mail 
Av. Engenheiro Santana Junior. nº 3000 – Sala 2205, bairro Cocó – CEP. 60.192-

200 - Fortaleza/CE - Contatos - (85) 3044-9510 / 4005-9500 

F Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, telefones, fax e e-mail); 
Contato: Ted Rocha Pontes 

Endereço – Escritório R. Amaral Advogados, Av. Santos Dumont nº 2456, 16º 

andar, Ed. Corporate Plaza, Aldeota - CEP 60.150-162, Fortaleza/CE. 

Contato: (85) 99971-4323 – (85) 3311-9199. 

e-mail: ted.pontes@ramaral.com – Skype: tedrochapontes 

 

Identificação da empresa consultora responsável pelo Estudo Ambiental 
 

F Empresa 
PRESERV CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. 

F Número dos registros legais 
CTF: 239644 / CREA/BA 12664 

F Representantes Legais 
Antonio José Ramos Dias - (71) 98103-2294  

e-mail: tomze@preservambiental.com.br 

Ernane Nelson Gusmão Filho - (71) 98103-2264 

e-mail: ernane@preservambiental.com.br 

F Endereço completo, telefones, fax, e-mail 
Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5 Estrada do Coco – Shopping Passeio 

Norte, Sala 223, Lauro de Freitas/BA - CEP 42.700-170 - Contato: (71) 3379-

1413. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

De uma maneira geral, um empreendimento de grande porte gera significativas 

alterações socioeconômicas na região onde se encontra inserido. Nesse sentido, 

potencializa-se o impacto positivo de um grande empreendimento com a inserção 

econômica da população local no futuro mercado de trabalho a ser gerado. 

 

Dessa forma, a seleção e contratação de trabalhadores da região onde se insere o 

empreendimento possibilitam, entre outros fatores, o incremento da economia local 

(geração de empregos diretos e indiretos), a diminuição de índices de desemprego no 

município e o aumento da arrecadação de tributos municipais. 

 

Além de potencializar os impactos positivos, essa medida minimiza alguns impactos 

negativos associados às obras de instalação, a exemplo da pressão sobre as 

infraestruturas de saúde e educação, permitindo a utilização da mão de obra existente 

na região. 

 

Para isso, as contratações de mão de obra direta envolvida com as obras de 

instalação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex deverão ocorrer, prioritariamente, 

entre os trabalhadores residentes nos municípios da Área de Influência do 

empreendimento (Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte/CE), sobretudo fomentará o 

desenvolvimento socioeconômico do território onde estão inseridos (Vale do 

Jaguaribe); dinamizará a economia local; diminuirá o desemprego local; além, de 

mitigar o impacto de expectativa de geração de emprego, o qual a população da AID, 

mais especificamente da zona rural, impacto esse estabelecido desde a época dos 

estudos socioambientais na fase de obtenção da LP. 

 

Estima-se um total aproximado de 800 postos de trabalho diretos e indiretos no pico 

das obras de instalação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, conforme o histograma 

a seguir: 
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Figura 1 - Histograma geral de mão de obra (direta e indireta) a ser utilizada nas obras 

 

O Quadro 1 a seguir apresenta a distribuição das ocupações por fase do projeto: 

 
Quadro 1 - Distribuição da mão de obra durante as obras do Complexo 

FASE 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Projetos 102 128 128 102 51              

Obras Civis     148 185 185 195 261          

Montagens 
Eletromecânicas 

      169 239 408 530 743 620 360 30   

Comissionamento                 30 30 24 24 12 

TOTAL 102 128 276 457 475 603 791 743 650 390 54 24 12 

 

 

2 JUSTIFICATIVAS 
 

A execução do Programa justifica-se, porque a capacitação de mão de obra por meio 

de cursos e treinamentos é de fundamental importância para a maximização da 

contratação de profissionais locais, já que promove o desenvolvimento de habilidades 

específicas e proporciona-lhes, simultaneamente, melhoria no seu potencial de 

produção. 
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Além disso, a execução desse Programa permitirá a qualificação de profissionais 

residentes nos municípios de Limoeiro e Tabuleiro do Norte, aumentando a 

possibilidade de relocação na época da desmobilização, quando do término do 

período de obras. 

 

Em resumo, a execução do Programa se justifica pela repercussão positiva associada 

a dois momentos importantes da instalação do empreendimento: a mobilização e a 

desmobilização de mão de obra; ambos sendo maximizados pelas propostas de 

qualificação profissional e aproveitamento de profissionais da região. 

 

 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estabelecer mecanismos para se proceder à mobilização e habilitação da mão de obra 

dos municípios de Limoeiro e Tabuleiro do Norte, visando maximizar seu 

aproveitamento nos cursos de capacitação e qualificação a serem implantados, 

gerando, assim, trabalho e renda para a população local e minimizando possíveis 

interferências negativas, oriundas da atração de população externa à região em 

função da instalação do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

F Promover a capacitação e qualificação da mão de obra local voltadas ao 

atendimento das demandas do histograma do empreendimento, que é um 

documento que contém a diversidade e quantidade de profissionais a serem 

alocados para a implantação, mensalmente, ao longo de todo o processo de 

implantação; 

F Divulgar, de forma ampla, transparente e democrática, junto à população da 

área de influência, todas as informações a respeito das oportunidades de 
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emprego para facilitar o acesso da mão de obra local disponível aos processos 

seletivos e postos de trabalho gerados pelo empreendimento, por meio de 

convênios firmados com prefeituras, que receberão os currículos dos 

interessados e os repassarão à Construtora do empreendimento e suas 

Subcontratadas; 

F Estabelecer parcerias com órgãos da Administração Pública, Sistema “S” ou 

outras instituições locais e regionais que atuem na promoção de capacitação 

profissional, visando promover ações conjuntas e articuladas junto aos 

trabalhadores contratados, que viabilizem potencializar a absorção da mão de 

obra local; 

F Realizar um intenso trabalho de Comunicação Social junto à população da área 

de influência direta, de forma a esclarecer as reais necessidades de mão de 

obra, evitando falsas expectativas quanto à quantidade de empregos a serem 

ofertados; 

F Informar às empresas parceiras sobre a desmobilização de trabalhadores, 

visando o aproveitamento da mão de obra em outras frentes de trabalho. 
 

 

4 METAS 
 

O Plano de Capacitação e Integração da Mão de Obra Local tem como metas: 

 

F Ampliação do nível de empregabilidade da mão de obra local dos municípios 

da área de influência do empreendimento; 

F Efetivação de um percentual de contratação de mão de obra local, para as 

vagas que não demandem elevado grau de especialização, da ordem de 70%, 

além de garantir que 15% dessa mão de obra seja do sexo feminino; 

F Divulgação ampla e transparente das oportunidades de emprego e para a 

população local interessada e esclarecimento de dúvidas sobre os processos 

seletivos dos postos de trabalho; 

F Consolidação de um Banco de Currículos articulado com Prefeituras para 

cadastramento de 100% dos currículos recebidos; 

F Promoção de treinamento e capacitação de toda a mão de obra contratada. 
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5 INDICADORES 
 

Considerando os objetivos e metas do Programa de Capacitação e Integração da Mão 

de Obra Local do Complexo Solar Fotovoltaico Alex, os seguintes indicadores serão 

utilizados para sua avaliação: 

 

F Número total de profissionais contratados da região de instalação do 

empreendimento (em condições de contratação) versus número total de 

contratados; 

F Número total de profissionais contratados da região de instalação do 

empreendimento versus número de currículos recebidos em condições de 

contratação; 

F Número total de profissionais treinados versus número total de profissionais 

contratados; 

F Número de currículos cadastrados no banco de currículos ao final da obra. 

 

 

6 PÚBLICOS-ALVO 
 

O Programa foi elaborado para atender aos seguintes públicos-alvo: 
 

F Trabalhadores contratados e prestadores de serviços inseridos na instalação 

do Complexo Solar Fotovoltaico Alex; 

F População dos municípios de Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte/CE 

F Moradores da Área de Influência Direta (AID), abrangendo: 

Quadro 2 - Localidades da Área de Influência Direta do empreendimento 

Município Localidades Número de 
Famílias 

Tabuleiro do Norte 

Cabeça da Ladeira 74 

Lagoa Escondida 16 

Poço dos Pintos 12 

Pedra Preta 80 
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Sítio Raimundo Antônio 8 

Sítio Saco Verde 88 

Limoeiro do Norte 
Santa Maria 100 

Sítio Baixa Grande 90 

Total 468 

 

 

7 METODOLOGIA 
 

O Programa funcionará como um núcleo de desenvolvimento humano, com gestão 

compartilhada entre o empreendedor, o poder público e a sociedade. O desafio é 

contribuir para a inserção das pessoas, profissionais da AID, no mercado de trabalho, 

suprindo a carência de uma mão de obra necessária, para atuar no empreendimento. 

 

Do ponto de vista metodológico, o Programa tem como premissa o princípio da 

interdisciplinaridade. Desta forma, pretende construir um processo de aprendizagem, 

com base em instrumental que permita compreender a lógica dos diversos processos, 

em suas múltiplas abordagens – socioeconômicas, político-institucionais, jurídicas, 

culturais e ecológicas. A partir dessa perspectiva integradora, serão definidos os 

conteúdos programáticos dos diferentes cursos de capacitação e elaboração do 

material didático. 

 

Para tanto, as diretrizes e medidas ora apresentadas se pautam na importância da 

identificação da mão de obra local disponível e identificação do seu perfil/limitações 

profissionais, articulações com o poder público local, Sistema “S” e instituições que 

atuem na capacitação e qualificação de trabalhadores, ampla divulgação das 

oportunidades de trabalho, adequado recebimento e indicação de currículos, 

promoção de qualificação técnica de profissional local, potencialização de contratação 

local e minimização dos impactos da desmobilização de trabalhadores com a 

conclusão da fase de implantação do empreendimento e início da operação. 
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O Programa será desenvolvido em quatro etapas básicas, quais sejam: 

1. Divulgação nos municípios da AID sobre a oferta de vagas: o empreendedor 

deverá divulgar por meio dos veículos de comunicação locais e do Programa 

de Comunicação Social a existência de vagas, por especialidades; 

2. Capacitação da mão de obra local; 

3. Formalização do processo de recrutamento e contratação; 

4. Desmobilização gradual do contingente alocado às obras, sendo os 

trabalhadores avisados da duração dos trabalhos durante a contratação, 

adotando ações de mitigação dos impactos negativos da desmobilização. 

 

A seguir serão apresentadas as etapas básicas do Programa. 

 

7.1 DIVULGAÇÃO SOBRE A OFERTA DE VAGAS 

 

Ação 1: Articulação com o poder público local e construtora/empreiteiras – O 

objetivo é da articulação junto às prefeituras municipais da área de influência direta e 

construtora/empreiteiras visa apoiar o recebimento de currículos dos trabalhadores 

locais. 

 

Ação 2: Levantamento da potencialidade existente nos municípios da área de 
influência do empreendimento por nível de qualificação - O Objetivo é identificar 

as necessidades atuais e as tendências mais nítidas em termos de pessoal qualificado 

para atender as demandas de mão de obra para o empreendimento. Os 

levantamentos a serem realizados contribuirão para se ter um quadro geral em termos 

de quantidade, qualidade, expectativas e resultados. Os resultados dos trabalhos 

permitirão definir as formas de atuação da empresa e parcerias (públicas e privadas) 

no que tange a definição de prioridades e a execução das ações para capacitação de 

mão de obra. 

 

Ação 3: Divulgação permanente das vagas de trabalho e atualização do Banco 
de Currículos - Todas as ações indicadas por este Programa, tais como articulações 

locais, divulgação de vagas, Banco de Currículos, canal de contato para recebimento 
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de currículos e esclarecimento de dúvidas visam ampliar a contratação de mão de 

obra local e têm como princípio a transparência e a democratização do acesso às 

oportunidades geradas pelo empreendimento à população local em idade 

economicamente ativa e que tenha interesse em participar de processos seletivos 

abertos pela empresa. 

 

A sistemática de contratação de mão de obra ocorre habitualmente por meio do 

encaminhamento de currículos ao recrutador. Sendo assim, divulgar amplamente as 

informações para o público local é uma ação fundamental para alcance dos objetivos 

propostos nesse Plano. A transparência da informação quanto às vagas oferecidas 

em todos os níveis, bem como o perfil desejado, as qualificações necessárias e os 

meios pelos quais é possível se candidatar irão possibilitar o acesso da população 

local aos postos de trabalho disponíveis. 

 

Assim, durante toda a fase de implantação, será realizada a ampla e permanente 

divulgação das oportunidades de trabalho junto à população local. Será mantida a 

adequada gestão dos canais de contato, amplamente divulgados, para o recebimento 

de currículos, e o fornecimento de informações a respeito das vagas em aberto e 

demais processos seletivos em andamento e/ou previstos. 

 

Ainda de forma complementar será criada uma via eletrônica para cadastro on-line de 

currículos, possibilitando atualizar o Banco de Currículos que servirá de referência 

para a empresa, contratadas e subcontratadas na seleção de mão de obra. 

 

Os canais de contato e recebimento de currículos deverão ser amplamente divulgados 

nas ações e de peças de comunicação, como em reuniões, cartazes, folhetos e 

anúncios em rádio e jornal local principalmente junto à população da AID do 

empreendimento. 

 

A principal forma de divulgação das oportunidades também serão por meio dos 

veículos de comunicação (jornais, rádio, sites, cartazes, etc.), informando as vagas 

oferecidas e como o candidato poderá se inscrever. Esses anúncios devem manter 
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um padrão visual de forma a criar uma associação direta com o empreendimento e 

fixar melhor as informações quanto ao meio de encaminhamento de currículos. 

 

Em uma ação mais proativa na busca de trabalhadores para ocuparem os postos de 

trabalho será utilizada a interlocução com as prefeituras municipais, especificamente 

as áreas de assistência e desenvolvimento social, além de organizações locais que 

atuem com foco na promoção de geração de emprego e renda local, buscando que 

tais entidades contribuam no encaminhamento de trabalhadores em busca de 

oportunidades de trabalho inscritos em seu cadastro, bem como recebam 

periodicamente informações atualizadas sobre as vagas em aberto. 

 

7.2 CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA LOCAL 

 

AÇÃO 1: Definição dos cursos de capacitação – Conforme análise do histograma, 

visando ampliar o potencial de contratação local foi previsto, preliminarmente, os 

seguintes cursos de capacitação técnica e profissional já identificados a partir das 

demandas do empreendimento: 

F Carpinteiro; 

F Armador; 

F Pedreiro; 

F Eletricista; 

F Serralheiro; 

F Soldador; 

F Mecânico; 

F Operador de máquinas e equipamentos. 

 

Cabe destacar que a definição dos treinamentos e profissionais específicos que serão 

abordados nessa atividade será realizada posteriormente, em virtude da premissa 

assumida para a necessidade de análise prévia de desempenho do colaborar para a 

função que o mesmo fora contratado. 
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AÇÃO 2: Reunião com os possíveis parceiros – O objetivo é identificar e formalizar 

parcerias (parceiros governamentais, não-governamentais e da iniciativa privada). A 

participação de parceiros nos processos de integração e capacitação da mão de obra 

local será realizado através de reuniões de planejamento. 

 

Nesta fase será feita parceria com a assistência social ou Casa do Cidadão ou SINE 

que receberá os currículos e prestará todas as informações preliminares aqueles 

interessados em trabalhar na obra. 

 

Outra atividade prioritária é o mapeamento das parceiras para a divulgação de vagas 

e o recrutamento de pessoal. Nesse contexto, as Secretarias de Assistência Social e 

Trabalho das Prefeituras de Limoeiro e Tabuleiro do Norte serão as principais 

parceiras do empreendedor. 

 

Uma instituição que poderá ser parceira para a identificação dos cursos a serem 

ministrados aos profissionais que trabalharão no Complexo é o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI). 

 

A Unidade Regional do SENAI em Limoeiro do Norte tem como objetivo oferecer com 

excelência uma educação técnica e profissional para a indústria da região, atendendo 

também grande parcela da comunidade visando à inserção de mão de obra 

qualificada no mercado de trabalho. Dentre as áreas de atuação do SENAI está a 

construção civil e segurança do trabalho, temas diretamente relacionados com as 

obras do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. 

 

Ação 3: Processo Seletivo/Inscrição – O objetivo é recrutar e selecionar mão de 

obra para participar das ações de capacitação. Para o recrutamento serão utilizadas 

várias técnicas tais como: cartazes ou anúncios; contatos com sindicatos e 

associações de classe; contatos com Universidades; escolas; anúncios em jornais, 

rádios e agências de recrutamento. Após o recrutamento, vem a seleção propriamente 

dita deste pessoal, as atividades de seleção, tipicamente, seguem a um padrão 

determinado e consistem em provas de conhecimento, com a finalidade de medir o 
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grau de conhecimentos e habilidades que o candidato possui sobre determinados 

assuntos. 

 

AÇÃO 4: Realização dos Cursos de Capacitação – O objetivo é qualificar os 

participantes para execução de serviços para as obras de instalação do Complexo, 

utilizando-se de novas tecnologias desenvolvendo habilidades e atitudes pessoais 

com segurança, qualidade, produtividade e empreendedorismo. 

 

Os cursos de capacitação terão abordagens teóricas e práticas. Em sala de aula, 

serão expostos os fundamentos das técnicas necessárias ao desempenho da 

respectiva função, tais como: o objetivo do seu trabalho, uso de ferramentas, 

relacionamento em equipe, segurança no trabalho, cuidados ambientais, etc. 

 

Já a prática será direcionada às funções que demandam esse tipo de treinamento: 

técnicos da construção civil, elétrica, operação de máquinas, etc. Em média, serão 

dedicados 20% do tempo total de capacitação em demonstrações práticas do 

exercício da função. 

 

O Módulo Básico do Programa deverá introduzir conceitos básicos e fundamentais 

aos trabalhadores selecionados e que poderão ser aproveitados nas obras de 

instalação do Complexo. Os assuntos tratados nesse módulo serão saúde e 

segurança do trabalho, meio ambiente, psicologia do trabalho e qualidade do trabalho. 

O curso terá duração de 40 horas. 

 

O Módulo Técnico, por sua vez, será desenvolvido com o intuito de formar 

profissionais nas principais funções demandadas na construção do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex, a saber: armador, carpinteiro, soldador, eletricista, mecânico, 

motorista, operador de máquinas e equipamentos, pedreiro, etc. 

 

A carga horária do Módulo Técnico será determinada de acordo com a categoria do 

curso. Na área da Construção Civil, a carga horária será de 80 horas; na de Elétrica, 

160 horas; e na de Operação de Máquinas, 200 horas. As aulas práticas serão 
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realizadas em locais adequados, com todos os materiais, equipamentos e ferramentas 

necessárias às capacitações. 

 

7.3 CONTRATAÇÃO 

 

AÇÃO 1: Cadastramento – O empreendedor promoverá o cadastramento dos 

candidatos às vagas ofertadas. Observa-se que, deverá ser facultado também o 

cadastramento de pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto pelo Artigo 

36, do Decreto Federal n° 3.298, de 28 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a 

regularização de percentual de vagas dos empregos criados pelo empreendimento, 

para esse público. 

 

AÇÃO 2: Contratação - Como a incorporação de mão de obra deverá acontecer em 

um processo gradativo, que ainda na fase de planejamento, seja formalizado o 

processo de recrutamento e seleção de alunos a serem capacitados, priorizando os 

residentes nas áreas de influência do empreendimento. Nesse contexto ressalta-se 

que o caráter temporário do emprego gerado deve ser salientado desde a etapa de 

divulgação das vagas. 

 

Ao longo de toda a fase de implantação do Complexo deverão ter prioridade para a 

participação em processos seletivos e recrutamento de mão de obra, as pessoas 

locais cujos currículos estejam devidamente incorporados ao Banco de Currículos 

gerenciado pelo empreendedor, viabilizando o aproveitamento de mão de obra local 

no quadro efetivo de trabalhadores da empresa, contratada e subcontratadas. 

 

A seleção dos candidatos será feita por critérios de acordo com a necessidade da 

obra, tempo de experiência, favorecendo os candidatos com maiores potenciais de 

crescimento a serem explorados. A seleção dos empregados a serem contratados / 

recrutados seguirá o seguinte roteiro: 

F Levantamento do Perfil dos Candidatos, a partir dos quesitos do 

cadastramento; 

F Classificação dos Candidatos; 
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F Exame Médico Admissional. 

 

Os trabalhadores, durante a seleção e recrutamento, serão informados quanto à 

duração prevista para as obras, sendo devidamente informados sobre o aspecto 

temporário das vagas ofertadas. 

 

Esse aspecto será reforçado pela equipe de Comunicação Social, que sempre 

esclarecerá as reais necessidades mão de obra de empreendimentos deste porte 

junto à população da área de influência, evitando falsas expectativas quanto à 

quantidade de empregos a serem ofertados. 

 

7.4 DESMOBILIZAÇÃO 

 

AÇÃO 1: Desmobilização - Tendo em vista o caráter temporário dos empregos 

gerados para as obras de implantação do Complexo Solar Fotovoltico Alex, justifica-

se a necessidade de implantação de ações que possibilitem a reinserção dos 

trabalhadores dispensados no mercado de trabalho. O empreendedor deverá envolver 

nesse processo as Prefeituras Municipais, as empresas da região, para a discussão 

sobre as potencialidades locais passíveis de serem apoiadas e que, efetivamente, 

proporcionem ocupação e renda para a mão de obra dispensada. 

 

A princípio, serão desenvolvidas ações de orientação e formas de divulgação de 

alternativas possíveis para relocação da mão de obra, no âmbito local e regional, a 

partir de levantamentos a serem realizados em conjunto com as instituições parceiras. 

Neste tocante, cabe destacar, também, a importância da qualificação adquirida pela 

mão de obra local, o que amplia o leque de oportunidades e facilita a reinserção no 

mercado de trabalho. 

 

 

8 ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS 
 

As seguintes normas são aplicáveis: 
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F Decreto Lei nº. 5.454, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e suas alterações; 

F Decreto Federal n° 3.298, de 28 de dezembro de 1999; 

F Norma ISO 10015 (ABNT, 2001). Diretrizes para Treinamentos; 

F Diretrizes do Banco Mundial/IFC, em especial aos requisitos contidos no 

Padrão de Desempenho 2 (PS2) relativo às Condições de Emprego e Trabalho 

estabelecidos pela International Finance Corporation (IFC), destacando o 

atendimento à promoção do tratamento justo, a não discriminação e a 

igualdade de oportunidades dos trabalhadores. 

 

 

9 RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
 

O Programa de Capacitação e Integração da Mão de Obra Local do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex será executado pelo empreendedor em conjunto com as parceiras 

de ensino técnico especializado. 

 

 

10  RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

10.1 FÍSICOS 
 

F Veículo; 

F Materiais de escritório (Prancheta, Papel Flip Chart folhas individuais 

brancas, Pinceis atômicos cores diversas, Papel A4, Caneta esferográfica, 

Fita adesiva larga, etc.); 

F Equipamentos de segurança; 

F Placas sinalizadoras; 

F Impressora; 

F Máquina fotográfica; 

F GPS; 
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F Notebook; 

F Projetor; 

F Tela de Projeção. 

 

10.2 HUMANOS 
 

F Um Gerente de campo, com experiência na instalação de sinalização de vias; 

F Dois encarregados para serviços de instalação e manutenção. 

 

 

11  INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 

As ações propostas neste Programa possuem interface direta com Programa de 

Comunicação Social (PCS) nas ações de comunicação e divulgação das 

oportunidades de emprego junto à população local interessadas, bem como na 

articulação e interlocução com o poder público local e instituições/entidades que 

atuem na promoção de emprego e renda local/regional. 

 

Apresenta ainda interface com os Programas de Controle Ambiental das Obras 

(PCAO) e Plano de Segurança/Emergência na realização dos treinamentos de 

integração e demais treinamentos necessários para o exercício das funções que irão 

desenvolver na obra, quanto aos métodos, critérios, uso de materiais e equipamento, 

sobre os principais aspectos do projeto, de sua estrutura de gestão, de seu código de 

conduta relativo ao relacionamento com residentes nas áreas de influência do 

empreendimento, de suas obrigações quanto aos aspectos de saúde e segurança no 

trabalho, incluindo o uso de EPIs. 

 

Possui ainda interface com o Programa de Educação Ambiental na realização de 

cursos e palestras de sensibilização ambiental e social do conjunto de trabalhadores 

que compõem o quadro de funcionários da empresa, contratada e subcontratadas. 
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12 CRONOGRAMA FÍSICO 
 

Quadro 3 - Cronograma do Programa de Capacitação e Integração da Mão de Obra Local 

PERÍODO MESES  

ATIVIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planejamento e Articulação                         

Execução das Atividades                         

Monitoramento                         

Relatórios parciais                         

Relatório final                         

 

 

13  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

A mobilização para a execução do Programa ocorrerá um mês antes do início das 

obras. Sua avaliação será realizada por meio de monitoramento constante das 

atividades desenvolvidas, considerando-se os indicadores de gestão definidos, o que 

possibilitará os necessários ajustes e adequações. Ao término da construção do 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex será elaborado o relatório final consolidado. 

 

A equipe responsável pela execução do programa de comunicação social antecipará 

as informações sobre possíveis eventos críticos, que possam ocorrer durante a etapa 

de obras, de difícil mitigação, para que esta esteja preparada para o recebimento e 

avaliação de queixas das comunidades da AID. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
O presente Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos (PMIS) é 

parte integrante do Projeto Básico Ambiental que está sendo apresentado para 

essa fase do Licenciamento de Instalação (LI), como solicitado no Termo de 

Referência No 208/2018 – DICOP / GECON que subsidiou a elaboração do Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para o 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex, compreendendo aí as UFVs Alex I, III a X, a ser 

implantado nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, estado do 

Ceará. 

 
 
 
 
 

 
  

ELABORAÇÃO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES 
SOCIOECONÔMICOS 

Responsável Técnica Registro Profissional 

Cadastro 
Técnico 

Federal – 
IBAMA 

Assinatura 

Cristiana Pharaoh Aouad CRESS 5a região: 03979 Nº 244578 

 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Monitoramento de Indicadores 
Socioeconômicos (PMIS) 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PMIS - DOC Nº 008/2019 – REV 00 5 

 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos (PMIS) foi 

construído com base no EIA, considerando as características socioambientais e 

perfil dos públicos-alvo da Área Diretamente Afetada (ADA) e de Influência Direta 

(AID);as diretrizes que instruem os processos de licenciamento e fiscalização 

ambiental de empreendimentos modificadores do meio ambiente e toda a legislação 

vigente. 

 

Portanto, a elaboração deste PMIS integra o elenco de ações de todos os 

Programas do meio socioeconômico, ou socioambientais,os quais são resultantes da 

Avaliação de Impacto Ambiental do EIA/RIMA. 

 

Vale ressaltar que omonitoramento dos indicadores para os programas destacados 

nesta análise prioritária considerou, as políticas locais ambientais, sociais, culturais e 

das humanidades no âmbito do estado do Ceará. 
 

A avaliação dos programas sociais é um dos campos mais polêmicos na gestão 

social no Brasil. Para atingir este fim, é necessário planejar a metodologia de sua 

avaliação de resultados junto com as ações a serem desenvolvidas nesses 

programas e ou projetos. Neste sentido, este PMIS considerou a avaliação dos 

Impactos do Meio Socioeconômico do EIA/RIMA e dos Programas Socioambientais, 

por meio de um estudo de identificação dos objetivos, possibilidades de avaliação 

das ações dos Programas. 

 

Vale ressaltar que as ações deste PMIS serão iniciadas quando da emissão da LI, 

concomitantemente ao início das obras civis, conforme cronograma. 

  



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Monitoramento de Indicadores 
Socioeconômicos (PMIS) 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PMIS - DOC Nº 008/2019 – REV 00 6 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

Observando a cultura existente em organizações ligadas ao terceiro setor, Adulis 

(2002) considera que “a avaliação ainda é vista como uma atividade isolada, 

realizada geralmente ao término de um projeto, com o propósito de controle ou 

fiscalização”. Segundo Marino (1998), 

 
“as organizações que vêm a avaliação como mecanismo de 
controle transformam em objeto passivo o indivíduo que está 
sendo avaliado. Correm o risco de despertar uma atitude 
negativa nos participantes, que resulta em superficialidade, 
ocultação ou até alteração de informações essenciais para a 
credibilidade do que se quer avaliar”. 

 
Ainda segundo o mesmo autor, 
 

“a aprendizagem do adulto no contexto organizacional ou em 
outros sistemas sociais, só é possível através de um processo 
contínuo de ação e reflexão. A reflexão ocupa um papel 
fundamental: provocar mudanças nas ações dos indivíduos. 
Este é especificamente o papel da avaliação: construir 
momentos reflexivos que permitam aos indivíduos a análise da 
realidade e dos fatos, para daí direcionarem suas ações, 
aprendendo pela experiência”. 

 

O papel da avaliação ultrapassa a mera questão controladora ou fiscalizadora, 

envolvendo uma intensa reflexão que deve ser feita com todos os envolvidos no 

processo. 

 

Assim, a análise ora apresentada reflete aspectos básicos ainda a serem 

alcançados na avaliação dos programas desenvolvidos pelas Organizações Não 

Governamentais envolvidas, considerando-se que a avaliação é um processo 

contínuo, permanente, participativo, e que deverá envolver tanto gestores, quanto a 

equipe executora e beneficiários da ação, agentes externos, parceiros e 

financiadores, caracterizando-se como um processo de aprendizado, que permitirá a 

apropriação reflexiva da ação e que tem importância estratégica para acompanhar o 

comportamento das ações desenvolvidas e realimentar decisões e opções políticas 

e programáticas. 
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Nas últimas décadas acumularam-se evidências de que o desenvolvimento 

econômico alcançado por alguns e perseguido por muitos países estava causando 

efeitos trágicos sobre o meio ambiente e consequentemente às futuras gerações. 

Uma resposta às preocupações sobre o crescente impacto da atividade humana 

sobre os recursos naturais veio em 1983, quando a ONU criou a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento para discutir e propor meios de harmonizar 

os dois objetivos-desenvolvimento econômico e conservação ambiental. 

 

Segundo Queiroz (2000,p.78), 

 
“O crescimento econômico tem que ser planejado mediante 
correta análise das características ambientais, sociais e 
culturais regionais, bem como ser conduzido de forma 
consciente, integrando e dimensionando custos ambientais e 
ecológicos, respeitando valores culturais identificados, além 
dos tradicionais interesses financeiros”. 

 

O Projeto Complexo Solar Fotovoltaico Alex, configura-se como um desses 

empreendimentos, conforme exposto, ao buscar atingir os fins econômicos que se 

destina sem desvencilhar-se das questões ligadas ao ambiente e sociedade, de 

modo a ser um agente de mudança contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade onde está situada. 

 

Para Marino (1998) a chamada avaliação de impacto afirmando que “o efeito final ou 

impacto de um projeto deve ser examinado após o período de implementação das 

ações”. 

 

Esta modalidade de avaliação refere-se à permanência ou sustentabilidade no 

tempo das transformações decorrentes das ações implementadas, ou seja, a sua 

efetividade. O impacto deverá ser medido pela melhoria ocorrida na qualidade de 

vida e bem-estar dos públicos-alvo direto e indireto, a médios e longos prazos como 

resultado da melhoria das condições ambientais. 
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Segundo Valarelli (1999), em projetos sociais indicadores “são parâmetros 

qualificados e/ou quantificados que servem para detalhar em que medida os 

objetivos de um projeto foram alcançados, dentro de um prazo delimitado de tempo 

e numa localidade específica”. 

 

Entretanto, é importante ter em mente que os indicadores indicam, mas não são a 

própria realidade. “Baseiam-se na identificação de uma variável, ou seja, algum 

aspecto que varia de estado ou situação, variação esta que consideramos capaz de 

expressar um fenômeno que nos interessa” (VALARELLI, 1999). 

 

Marino (1998) considera, ainda sobre a questão dos indicadores de resultados, que 

os objetivos do projeto ou programa e as perguntas formuladas para orientar a 

avaliação são importantes fontes para se definir os indicadores de resultados 

parciais ou finais. 

 

Segundo Armani (2001), um bom sistema de indicadores deve: 

 ter mais indicadores nos níveis de atividades e resultados e menos no nível 

de objetivo geral; 

 conter um número de indicadores adequado para o projeto, trazendo 

informações importantes, porém não em excesso, de modo a facilitar a 

operacionalização da avaliação; 

 fazer com que o processo de definição de indicadores seja o mais 

participativo possível, envolvendo todos os principais atores do projeto; 

 promover reflexões periódicas com os atores ao longo de todo o projeto; 

 explicitar os meios de verificação e coleta de dados, bem como seus 

responsáveis; 

 buscar fazer uso de informações já existentes ou de simples produção, com o 

objetivo de otimizar o uso de recursos. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GERAL 
 

O PMIS tem como objetivo geral monitorar por meio de indicadores socioeconômicos 

a qualidade socioambiental da Área de Influência Direta, a partir da instalação do 

empreendimento e adoção de medidas de mitigação dos impactos. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Construir momentos reflexivos que permitam aos executores e gestores a 

análise da realidade e dos fatos, para daí direcionarem as ações, aprendendo 

por meio da experiência vivenciada no primeiro momento. Deste processo 

decorrerá a tomada de decisões, criando-se então um ambiente de 

aprendizagem contínua; 

 Avaliar operacionalmente a alteração ou mudança de estado de aspectos da 

realidade socioambiental percebida pelos públicos-alvo; 

 Possibilitar o entendimento e a mensuração das transformações 

socioambientais relacionadas com a instalação do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex, tendo em vista à maximização dos impactos positivos, 

prevenção, minimização e compensação dos possíveis impactos negativos, 

bem como apoiar à decisão sobre a gestão ambiental do empreendimento. 

 

 

4. PÚBLICO-ALVO 
 

O Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos (PMIS) foi 

elaborado para atender à população da Área Diretamente Afetada (ADA) e da Área 

de Influência Direta (AID), conforme caracterizado no Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) do empreendimento, que abrangem: 
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Quadro 1 – Localidades da Área de Influência Direta do empreendimento 

 

 

5. METODOLOGIA 
 

O monitoramento e a avaliação do Programa serão realizados a partir dos 

indicadores definidos considerando o marco zero e todas as ações previstas neste 

Programa durante o período de implantação do empreendimento. 

 

O Programa terá início após a obtenção da Licença de Instalação (LI), 

permanecendo até o início de operação do empreendimento. 

 

A seguir são apresentadas as ações para realização do monitoramento de 

indicadores socioeconômicos e avaliação do Programa. 

 

5.1. Marco Zero 
 

O marco zero deste Programa será o momento em que haverá a aplicação dos 

meios de verificaçãodos indicadores socioeconômicos aqui definidos 

paraestabelecer a caracterizaçãoda AID do empreendimento antes mesmo do início 

das obras. 

Município Localidades Número de 
Famílias 

Tabuleiro do Norte 

Cabeça da Ladeira 74 

Lagoa Escondida 16 

Poço dos Pintos 12 

Pedra Preta 80 

Sítio Raimundo Antônio 8 

Sítio Saco Verde 88 

Limoeiro do Norte 
Santa Maria 100 

Sítio Baixa Grande 90 

Total 468 
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Recomenda-se que a equipe técnica de implementação do Programa realize uma 

avaliação constante dos indicadores e que, caso seja necessário, estes sejam 

redefinidos com o intuito de que cada variável a ser monitorada seja viável. 

 

5.2. Monitoramento (Avaliação Processual) 
 

Esta será a fase da avaliação processual em que as informações serão coletadas e 

sistematizadas para verificação do nível de impacto do empreendimento com base 

nos indicadores do Programa, tendo como referencial o Marco Zero. Assim, a 

aplicação dos meios de verificação a partir dos indicadores elencados é essencial 

para o levantamento dos pontos fortes e fracos das ações de 

Mitigação/Compensação dos PBAs. 

 

Durante a implementação do Programa serão realizados dois monitoramentos 

semestrais. Nessa fase é possível que alguns caminhos sejam alterados, caso não 

estejam satisfazendo o cumprimento dos objetivos e metas dos PBAs. 

 

A cada ação de monitoramento será elaborado um banco de dados dos indicadores 

e realizado um acompanhamento semestral das variáveis socioeconômicas do 

Programa, servindo como ferramenta para a verificação de eventuais impactos 

negativos. 

 

No período de implantação do Programa, a equipe técnica poderá verificar a 

eficiência e a eficácia da execução das ações dos PBAs mediante a identificação de 

seus sucessos e fracassos, recomendando medidas corretivas para otimizar os 

resultados esperados. 

 

5.3. Avaliação Somativa 
 

A avaliação somativa é a soma das avaliações processuais. Ela mede a relevância e 

mérito do Programa, segundo critérios pré-determinados no seu objetivo geral. Os 

resultados do Programa serão analisados segundo o grau de eficiência das ações 



 

Complexo Solar Fotovoltaico Alex  

Programa de Monitoramento de Indicadores 
Socioeconômicos (PMIS) 

 

PRESERV AMBIENTAL – PBA PMIS - DOC Nº 008/2019 – REV 00 12 

 

realizadas, de forma a render os produtos esperados. Assim, os indicadores 

socioeconômicos utilizados na avaliação de resultados devem dar respostas se o 

Programa alcançou seu objetivo geral. 

 

5.4. Seminário de Apresentação dos Resultados do monitoramento e 
avaliação do Programa 

 

A avaliação final será a conclusão de todas as avaliações processuais 

(monitoramento), na medida em que todas as ações do Programa apresentam 

indicadores e fontes de verificação. A sistematização dos dados monitorados no 

Programa deverá ser apresentada em 01 (um) seminário com carga horária de 02 

(duas) horas, para os públicos-alvo da AIDdo empreendimento. Esse seminário será 

realizado no 12o mês do cronograma. 

 

 

5.5. Indicadores socioeconômicos a serem monitorados 
 

A definição dos indicadores socioeconômicos a serem monitorados ocorreu de 

acordo com os impactos previstos de ocorrem com a instalação do empreendimento 

e segundo as temáticas importantes para a caracterização da sustentabilidade nas 

dimensões ambiental, social e econômicaque relaciona a situação local com a 

escala de impacto de instalação do empreendimento. Para tanto, foram também 

definidos os meios de verificação de modo a indicar um cenário de mudança do 

território onde provavelmente ocorrerão os impactos previstos no EIA/RIMA. 
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Quadro 2 - Impactos do Meio Socioeconômico X Condicionantes X Efeito esperado X Indicador Socioeconômico a ser monitorado 

IMPACTO PREVISTO CONDICIONANTE 
EFEITO 

ESPERADO DA 
CONDICIONANTE 

INDICADOR SOCIOECONÔMICO A SER 
MONITORADO 

Expectativas da População em Relação 
ao Empreendimento Programa de Comunicação Social (PCS) Potencializador/ 

Mitigador 
 Nível de interlocução com o empreendedor 

Aumento da Oferta de Empregos e 
Ampliação do Número de Profissionais 
Capacitados 

Programa de Capacitação e Integração de 
Mão de obra e Fornecedores Locais Potencializador 

 Número de empregos diretos 

 Número de profissionais capacitados 

 Percentual de absorção da mão de obra 
local 

 Renda familiar 

Aumento da Pressão sobre a 
Infraestrutura 

Programa de Capacitação e Integração de 
Mão de obra e Fornecedores Locais Mitigador 

 Potencialização do comércio 

 Nível de segurança  

 Uso dos serviços de saúde 

Geração de Incômodos Programa de Comunicação Social (PCS) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) Mitigador  Nível de incômodo (ruídos, poeira) 

Possibilidade de Disseminação de 
Doenças Endêmicas por meio dos 
Trabalhadores e Proliferação de Vetores 
Transmissores de Doenças e Causas 
Externas 

Programa de Comunicação Social (PCS) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Educação em Saúde (PES) 

Mitigador 
 Ocorrência de IST e/ou outras 

enfermidades 

Riscos para a Saúde do Trabalhador e 
Acidentes de Trabalho 

Programa de Comunicação Social (PCS) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Educação em Saúde (PES) 

Mitigador 
 Condições das vias de acesso 

 Número de acide trabalhadores 
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Quadro 3 - Indicadores Socioeconômicos a serem monitorados X Meios de verificação 

INDICADORES A SEREMMONITORADOS  MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

 Nível de interlocução da população com o empreendedor 
 Número de dúvidas relacionadas ao empreendimento 

 Aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento 

 Número de empregos diretos 
 Número de empregos indiretos 
 Percentual de absorção da mão de obra local 

 Relatórios do Programa de Capacitação e Integração de Mão de obra e Fornecedores Locais 
 Aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento 

 Número de profissionais capacitados 
 Relatórios do Programa de Capacitação e Integração de Mão de obra e Fornecedores Locais 
 Aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento 

 Renda familiar  Aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento 

 Potencialização do comércio  Aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento 

 Nível de segurança 
 Dados secundários de bases de dados da Polícia Civil 
 Aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento 

 Uso dos serviços de saúde 
 Aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento 
 Dados secundários de bases de dados das Unidades de Saúde da AID 

 Nível de incômodo (ruídos, poeira)  Aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento 

 Ocorrência de IST e/ou outras enfermidades 
 Aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento 
 Dados secundários de bases de dados das Unidades de Saúde da AID 

 Condições das vias de acesso 
 Aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento 
 Relatórios do Programa relacionado ao tráfego e à interferência nas vias de acesso da AID 

 Número de acidente com trabalhadores 
 Aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento 
 Relatórios do Programa relacionado ao tráfego e à interferência nas vias de acesso da AID 
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5.6. Cálculo amostral para aplicação dos meios de verificação 
 

Os indicadores socioeconômicos cujos meios de verificação relacionados à 

aplicação de Formulário para coleta de dados junto à população da AID do 

empreendimento serão monitorados por meio de aplicação do Formulário 

(APÊNDICE A) na primeira campanha antes do início das obras para 

estabelecimento do Marco Zero e,posteriormente, em duas campanhas semestrais. 

Esses instrumentos serão aplicados em amostra mínima nas localidades da AID do 

empreendimento. Para o cálculo da amostra mínima, optou-se por utilizar: 

Intervalo de confiança: 90% zα/2=1,645 

Erro amostral: 5% 

 

De acordo com Fonseca e Martins (1996)1, para mensurar o tamanho da amostra 

para uma população finita, através da amostragem aleatória simples, deve-se 

utilizar: n_0=Z^2 p q̂  ̂

Onde: 

n = tamanho da amostra 
N = tamanho da população 
Z = valor da distribuição normal para determinado nível de confiança  
p = probabilidade de sucesso 
q = probabilidade de fracasso (1-p) 
d = erro amostral 
 

Parâmetros* 

 

1,645 
p 0,5 
q 0,5 
d 0,05 
N nº de casas de cada localidade da AID 

*Como a estimativa do evento p não foi previamente estabelecida, adotou-se o valor 
máximo 0,50. 

                                                 

1 FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de Estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
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Cálculos 

Localidades N n0 n %N 
Cabeça da Ladeira 74 0,676506 58,27834 79% 
Lagoa Escondida 16 0,676506 15,15967 95% 
Poço dos Pintos 12 0,676506 11,53125 96% 
Pedra Preta 80 0,676506 61,92233 77% 
Sítio Raimundo Antônio 8 0,676506 7,798273 97% 
Sítio Saco Verde 88 0,676506 66,59075 76% 
Santa Maria 100 0,676506 73,21447 73% 
Sítio Baixa Grande 90 0,676506 67,72541 75% 

 
Tamanho final da amostra 

Localidades Casas Tamanho da 
amostra* % da Amostra 

Cabeça da Ladeira 74 58 79% 
Lagoa Escondida 16 15 95% 
Poço dos Pintos 12 12 96% 
Pedra Preta 80 62 77% 
Sítio Raimundo 
Antônio 8 8 97% 
Sítio Saco Verde 88 67 76% 
Santa Maria 100 73 73% 
Sítio Baixa Grande 90 68 75% 
Total 468 362   

*Conforme os cálculos, esse é o tamanho mínimo da amostra para cada localidade. 

 

Considerando o cálculo amostral, em cada campanha serão aplicados 362 

Formulários para coleta de dados junto à população da AID do empreendimento. 

Desta forma, cada campanha terá a duração aproximada de 10 dias considerando 

uma média de 10 formulários aplicados por pesquisador por dia e 4 técnicos. 
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6. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 
 

As instituições envolvidas na coleta de dados do PMIS são as Unidades de Saúde 

das localidades da AID de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte/CE, bem como as 

demais instituições que eventualmente sejam consultadas durante a implementação 

dos Programas do Meio Socioeconômico, os quais integram o Plano Básico 

Ambiental (PBA). 

 

7. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS OU PROGRAMAS 
 

O PMIS se relaciona de maneira transversal com todos os planos e programas do 

meio socioeconômico e com outros integrantes do PBA, exatamente por ser de 

natureza transversal, é uma possibilidade real de interação e aprendizagem. Quais 

sejam: 

 Programa de Comunicação Social (PCS); 

 Programa de Educação Ambiental (PEA); 

 Programa de Educação em Saúde (PES); 

 Programa de Controle de Tráfego; 

 Programa de Capacitação e Integração de Mão de obra e Fornecedores 

Locais. 

 
8. CRONOGRAMA EXECUTIVO 
 

O cronograma de execução do Programa foi elaborado de acordo com a 

necessidade de execução das ações realizadas para mitigação, compensação e 

maximização dos impactos ambientais relativos à implantação do Complexo Solar 

Fotovoltaico Alex. A fase de instalação tem previsão de 12 meses.As ações serão 

iniciadas quando da emissão da LI. 

 

Cabe mencionar que no decorrer da execução do Programa poderão ocorrer 

alterações na periodicidade das ações, em função de novas demandas ou situações 

não previstas, considerando a dinâmica do cenário de trabalhos. 
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Quadro 4 - Cronograma do Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos (PMIS) 

ATIVIDADE MÊS 
1 

MÊS 
2 

MÊS 
3 

MÊS 
4 

MÊS 
5 

MÊS 
6 

MÊS 
7 

MÊS 
8 

MÊS 
9 

MÊS 
10 

MÊS 
11 

MÊS  
12 

Planejamento das atividades X X X X X  X X X X   

Marco Zero (campanha I) X            

Monitoramento I (campanha II)      X       

Relatório I             

Monitoramento II (campanha III)           X  

Relatório II            X 

Seminário de apresentação dos resultados            X 
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9. EQUIPE TÉCNICA 
 

Para a execução do Programa propõe-se a seguinte equipe técnica, podendo a 

mesma ser alterada em função das necessidades do empreendimento. 

 

Quadro 5 - Equipe Técnica do Programa de Monitoramento de Indicadores 
Socioeconômicos (PMIS) 

 
 

  

FORMAÇÃO QUANT. FUNÇÃO 

Profissional da área social com 
vasta experiência em 
Monitoramento de Indicadores 
Socioeconômicos 

01 

Coordenação do Programa e da 
equipe; Planejamento e organização 
de atividades em campo; Redigir, 
revisar, aprovar os materiais e 
relatórios; Interação com o 
coordenador geral dos PBAs; 
Interação com a gerência de meio 
ambiente do grupo empreendedor. 

Técnicos da área Social com 
experiência em coleta de dados 
de pesquisa social 

04 Realização das atividades em campo 
e tabulação dos dados. 
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APÊNDICE A - Formulário para coleta de dados junto à população da AID 
do empreendimento 

 

Minuta do Roteiro para oFormulário 
 

Você consegue diálogo com os responsáveis pelo empreendimento? 

Qual meio de comunicação você utiliza? 

Como você considera a comunicação? 

Existem dúvidas que não foram esclarecidas? Quais?  

Alguém da família trabalha para o empreendimento ou presta serviço? Qual?  

Aguem já participou de alguma capacitação? Qual? 

Qual a renda familiar mensal atual? 

Houve alguma alteração na movimentação do comércio desde que o 

empreendimento teve início? 

Como você considera a segurança na localidade? 

Houve alguma alteração no padrão de atendimento pelos serviços de saúde? 

Existe algum incômodo na região relacionado à ruídos e poeira? Qual a frequência 

e onde ocorre? 

Existe algum membro da família com IST ou alguma outra enfermidade? 

Como você considera as vias de acesso local (estradas vicinais)? 

É comum ocorrer acidentes? Quais? 
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