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3. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA)

3.1. Introdução 

O presente documento vem apresentar à CETESB, o Plano Básico Ambiental – 
PBA para a obtenção de Licença de Instalação – LI para a Usina Termelétrica 

Cidade do Livro, localizada no município de Lençóis Paulista, em conformidade 
com a legislação ambiental pertinente. 

O PBA apresenta o detalhamento dos planos e programas ambientais propostos 
no Relatório Ambiental Preliminar (RAP) da Usina Termelétrica Cidade do Livro, 
protocolado na CETESB em 26/04/2019, complementado pelas respostas à 

Informação Técnica nº 013/2019, emitida em 30/07/2019.  

O PBA destina-se a especificar as ações propostas para controlar, mitigar, 

recuperar, monitorar e compensar os impactos ambientais a serem gerados pela 
implantação e operação do empreendimento. Tendo em vista sua estruturação, 
o PBA se constitui em um instrumento de gestão que tem por objetivo garantir

o cumprimento dos compromissos assumidos pelo empreendedor no trato ao
meio ambiente e à legislação ambiental para a implantação do empreendimento.

Para tanto, são descritos os planos e programas ambientais necessários à 
gestão ambientalmente correta à implantação do empreendimento.  

Dado o volume de ações estipuladas, há a necessidade de uma coordenação 

entre programas e um relacionamento com as esferas de governo, com a 
comunidade, bem como com os agentes responsáveis pela construção e 

operação do empreendimento. 

Para a integração entre os diversos programas propostos, elucidação de seus 
status e apresentação para os meios interessados, o PBA será organizado 

segundo diretrizes de um programa integrado, denominado Programa de Gestão 
Ambiental, onde as atividades foram agrupadas em dez programas ambientais 

específicos, a serem implantados nas diferentes fases do projeto, visando 
garantir a viabilidade da implantação e a qualidade ambiental das áreas de 

influência do empreendimento definidas no RAP. 
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3.2. Identificação do empreendedor e da empresa responsável 
pela elaboração do PBA 

+ IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Empresa Usina Termelétrica Lençóis Paulista 

Nome ou Razão Social Usina Termelétrica Lençóis Paulista SPE S.A. – UTE Cidade do 

Livro 

CNPJ 27.171.295/0001-15 

Endereço Av. Ubirama, 483. Sala 2 piso superior – Vila Nossa Senhora 

Aparecida. Lençóis Paulista/SP, CEP 18.682-530 

Telefone/ Fax (14) 3264-1511

e-mail alcy.lago@utelencois.com.br 

+ EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PBA

Empresa Tetra Mais Consultoria 

Nome ou Razão Social Tetra Mais Consultoria Ltda 

CNPJ 14.366.110/0001-86 

Cadastro Técnico Federal – 

CTF/IBAMA 
313817 

Endereço 
Rua Jerônimo da Veiga, nº 164, 16 andar – Itaim Bibi, São 

Paulo/SP 

Resp. Técnico e 

Representante Legal 
Maria Claudia Paley Braga 

CPF 112.175.738-36 

CREA/SP 5060481211 

Fone (11) 2638-6664

E-mail claudia.paley@tetramais.com.br 

+ EQUIPE TÉCNICA

Nome Função/ Tema Formação 
Nº de 

Registro 
Assinatura 

Maria Cláudia 

Paley Braga 
Responsável Técnico 

Engenheira 

Civil 

CREA-SP: 

5060481211 

Annamaria 

Fonseca 
Coordenação Geral Geóloga 

CREA SP: 

5061221799 

Especialistas 

Daniela 

Lavignatti 

Programa de 

Controle e 

Monitoramento de 

Ruído e Programa 

Geógrafa 
CREA-SP: 

5069561958 
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Nome Função/ Tema Formação 
Nº de 

Registro 
Assinatura 

de Monitoramento 

da Qualidade do Ar 

Gabriel Gera de 

Gouveia 

Programa de Gestão 

Ambiental, 

Programa de 

Controle Ambiental 

das Obras e 

Programa de Gestão 

de Resíduos Sólidos 

Gestor 

Ambiental 
- 

Raquel Silva Geoprocessamento Geógrafa 

CREA-SP: 

5070299739 

Maria Madalena 

Los 

Programa de 

Controle da 

Supressão Vegetal 

(PCSV); Programa 

de Plantio 

Compensatório e 

Programa de 

Recuperação de 

Áreas Degradadas 

(PRAD); Programa 

de Apoio à 

Regularização 

Ambiental 

Bióloga 
CRBio: 

04266-01 

Carla Conde 

Programa de 

Monitoramento e 

Salvaguarda de 

Fauna 

Bióloga 
CRBio: 

21785-02 

Fabiola 

Bernardes 

Programa de 

Comunicação Social 

(PCS) e Programa 

de Educação 

Ambiental de 

Trabalhadores 

(PEAT); Programa 

de Gestão de Mão 

de Obra; Programa 

de Reforço da 

Infraestrutura 

Municipal 

Arquiteta 
CAU/SP: 

A50684-2 

Yuri Dadauto 

Programa de 

Controle e 

Monitoramento do 

Tráfego e Vias de 

Acesso 

Engenheiro 

Ambiental 

CREA/SP 

5068905696 

Francisco 

Camacho Perusso 

Programa de 

Controle e 

Monitoramento do 

Tráfego e Vias de 

Acesso 

Engenheiro 

Ambiental 

CREA/SP 

5068931023 
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3.3. Programa de Gestão Ambiental – PGA 

3.3.1. Justificativa 

O Programa de Gestão Ambiental (PGA) corresponde ao conjunto de ações 
sistematizadas na forma de medidas e procedimentos de gestão de processos 

técnicos, que visam a adequada condução e o monitoramento da implantação 
dos demais programas ambientais voltados para o monitoramento, mitigação, 
controle e potencialização de impactos ambientais decorrentes da Implantação 

da Usina Termelétrica -UTE Cidade do Livro. 

O PGA tem papel fundamental no processo de licenciamento ambiental, tendo 

em vista que é de sua competência a gestão integrada das ações de controle 
ambiental presentes em todos os programas ambientais. 

A proposição do PGA justifica-se pela necessidade de mitigação dos impactos 

ambientais negativos levantados durante a elaboração Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP e a potencialização dos impactos positivos identificados neste 

mesmo estudo. 

Este programa possui um caráter dinâmico por se adequar ao longo do tempo 
em função das necessidades identificadas no desenvolvimento dos demais 

programas ambientais durante as fases de implantação do empreendimento.  

Desta forma, para gerenciar os programas ambientais propostos, torna-se 

imprescindível a elaboração de uma estrutura gerencial que permita garantir 
que a sua execução ocorra de forma integrada e satisfatória e dentro dos 
preceitos estabelecidos pela lei e pelos órgãos ambientais na expedição de suas 

respectivas licenças. 

Basicamente, este PGA gerirá os seguintes programas e planos desenvolvidos 

especificamente para o empreendimento: 

+ Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO);

+ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS);

+ Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos (PGEL);

+ Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar;

+ Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos;

+ Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e Melhoria das Vias de
Acesso;

+ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);

+ Programa de Plantio Compensatório;

+ Programa de Controle da Supressão de Vegetação;

+ Programa de Monitoramento e Salvaguarda da Fauna;

+ Programa de Comunicação Social – PCS;

+ Programa de Educação Ambiental – PEA;

+ Programa de Gestão de Mão de Obra;

+ Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais;

+ Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal; e

+ Programa de Apoio à Regularização Ambiental.

Os programas ambientais têm como objetivo controlar, mitigar, acompanhar e 
prevenir os efeitos ambientais negativos previstos para o empreendimento, bem 

como reforçar e ressaltar os efeitos benéficos esperados pela potencialização 
dos impactos positivos.  



27 

Neste contexto, o Programa de Gestão Ambiental (PGA) se apresenta como 

elemento gerenciador e integrador de todas as medidas de controle propostas 
no RAP, apresentando a metodologia para acompanhamento, fiscalização e 

gerenciamento de sua execução e sendo importante instrumento para tomada 
de decisões. 

A principal fonte de referência para elaboração desse Programa é o próprio 

Relatório Ambiental preliminar – RAP elaborado para a obtenção da LP n 
2708/2019 da UTE Cidade do Livro.  

3.3.2. Objetivos 

3.3.2.1. Objetivos Gerais 

O Programa de Gestão Ambiental tem como principal objetivo dotar o 
empreendimento de mecanismos eficientes de gestão que garantam a execução 
e controle de todas as ações planejadas nos programas ambientais, visando 

alcance as metas de desempenho ambiental, atendimento de requisitos legais 
aplicáveis e minimização dos impactos de suas atividades. 

3.3.2.2. Objetivos Específicos 

+ Gerir a implantação e execução dos Planos e Programas Ambientais
previstos para o empreendimento, durante a fase de implantação;

+ Avaliar o desempenho ambiental das atividades do empreendimento e
empresas terceirizadas, e exigir adequações quando necessário;

+ Estabelecer fluxo de repasse das informações aos responsáveis pelo
empreendimento sobre o desenvolvimento dos programas e ações de

controle ambiental estabelecidas no desenvolvimento da obra;

+ Identificar e gerenciar atividades que apresentem riscos ou impactos
socioambientais;

+ Estabelecer um controle de qualidade das ações ambientais propostas
(indicadores), de maneira a efetivar a mitigação e o controle dos impactos
gerados pela implantação do empreendimento;

+ Identificar, registrar e tratar desvios e não conformidades provenientes
das atividades, articular junto ao corpo diretivo do empreendimento
medidas, ações e políticas socioambientais com foco na melhoria
continuada;

+ Avaliar e revisar os relatórios dos planos e programas, a fim de assegurar
a aderência às metas e indicadores propostos, permitindo identificar
desvios e promover medidas corretivas; e

+ Evidenciar efetividade das ações de mitigação e de controle ambiental
adotadas.

3.3.3. Requisitos Legais e Normativos 

Por ser um instrumento que visa a gestão integrada das ações de controle 
ambiental propostas nos demais programas deste estudo, a base legal e 

normativa deste PGA deve envolver toda a legislação e normatização aplicadas 
e descritas em todos os programas e planos gerenciados por ele. Portanto, a 

legislação específica para cada tema proposto poderá ser consultada em cada 
programa, separadamente. 
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Entretanto, o PGA tem como referência e base legal ao preconizado em 

legislações que pautam a temática ambiental e do licenciamento ambiental, a 
saber:  

+ O Art. 225 da Constituição Federal Brasileira de 1988 – o qual estabelece 
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 gerações”; 

+ Lei Federal n° 6938/81 – que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

+ Resolução CONAMA nº 001/86 – que estabelece as definições, as 
responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

3.3.4. Público Alvo e Área de Abrangência 

O PGA abrange todas as instalações da UTE Cidade do Livro e suas áreas de 

influência do meio físico, biótico e socioeconômico e tem como público-alvo os 
trabalhadores da obra, empreiteiros, prestadores de serviços em geral, órgão 
públicos, comunidades e organizações da sociedade civil que participarão e/ou 

que possam ser afetados por impactos direta e/ou indiretamente em todas as 
fases do empreendimento. 

3.3.5. Metodologia e Ações 

As atividades a serem executadas no âmbito do Programa de Gestão Ambiental 

serão desenvolvidas por equipe técnica especializada, a qual efetuará o 
acompanhamento direto e indireto da implementação dos programas 
ambientais e suas respectivas medidas de controle.  

A estrutura deste PGA está baseada na seguinte hierarquia técnica: 

+ Coordenação: atividade de gerenciamento e coordenação das ações e 
atividades de todos os programas/planos desenvolvidos para este PGA; 

+ Acompanhamento: supervisão em geral. Consiste na inspeção das 
atividades, garantindo que a implantação das ações/atividades prescritas 

esteja de acordo com as condições e especificações técnicas estabelecidas, 
principalmente atendendo o que pedem os programas ambientais; 

+ Inspeção: Avaliação de campo para atestar evidências de que os 
programas/planos estão sendo aplicados de forma correta e avaliar 

principais problemas e soluções possíveis; 

+ Melhoria: corresponde a acompanhar a evolução dos impactos e medidas 
mitigatórias avaliando periodicamente seus efeitos/resultados e propondo, 
quando necessário, alterações, complementações e/ou novas ações 

ambientais. 

A implantação do PGA está diretamente relacionada com a execução de todos 
os programas ambientais previstos. A implementação deste programa deverá 

ocorrer durante a implantação da UTE Cidade do Livro. 
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As partes de acompanhamento, inspeção e melhoria contínua estão inter-

relacionados entre si, já que tratam da mesma natureza de supervisão das 
atividades e programas. 

Destaca-se que o PGA deverá ser uma das referências quando da celebração de 
contratos ambientais com empresas terceirizadas, que deverão estar de acordo 
com as diretrizes e ações estabelecidas pelos programas ambientais a ele 

relacionados. 

O desenvolvimento do PGA deverá considerar algumas premissas, a saber: 

+ Atuação do empreendedor como gestor das ações propostas nos 
programas ambientais e sua articulação com as diversas instituições 

parceiras, com os órgãos governamentais, comunidade afetada e o público 
em geral; e, 

+ Participação de empresa especializada a qual terá a delegação do 
empreendedor para atuar na coordenação e fiscalização do 

desenvolvimento das ações propostas nos programas ambientais e sua 
articulação com as empresas executoras das atividades, visando assegurar 

que a obra seja implantada em conformidade com a legislação vigente. 

O desenvolvimento das atividades de Gestão Ambiental será realizado através 
da implementação de atividades que passam pela elaboração de procedimentos, 

avaliação dos procedimentos existentes e sua aplicabilidade na obra, 
fiscalização dos procedimentos implantados, elaboração de termos de 

referência, entre outras. 

Com a finalidade de viabilizar a execução, deve estar prevista uma equipe de 
campo a qual realizará avaliações sistemáticas do andamento dos vários 

programas. Essas avaliações permitirão o alcance dos objetivos dos programas 
e/ou necessidades de ações corretivas sobre os mesmos. 

3.3.5.1. Definição da equipe de gerenciamento e respectivos 
procedimentos de atuação e relacionamento com parceiros e partes 
interessadas 

A garantia de efetividade do Programa de Gestão Ambiental é a sua 
independência de execução em paralelo com a sua autonomia de comando e 

integração de ações com relação ao andamento da obra propriamente dita, 
estando o gerenciamento ambiental subordinado a um gestor, para que possam 

ser tomadas as decisões referentes à execução das ações ambientais com ampla 
autonomia, obtendo resultados através da vinculação dessa coordenação 
diretamente ao empreendedor. Nesse sentido, a fiscalização ambiental será 

realizada pelo empreendedor e com o apoio de empresa terceirizada, 
independentemente da empresa executora da obra. 

Para acompanhamento e desenvolvimento dos trabalhos durante a fase de 
implantação do empreendimento, o empreendedor contará com equipe técnica 
especializada dedicada para esta função, podendo ser terceirizada além disso, 

quando necessário, efetuará a contratação de empresas especializadas que 
atuarão no desenvolvimento das ações propostas nos programas ambientais. 

A equipe indicada na composição do presente PGA efetuará o acompanhamento 
das ações desenvolvidas pelas empresas executoras da obra, efetuando 
fiscalizações, evidenciando a execução dos programas ambientais aplicados à 

realização das obras, identificando oportunidades de melhoria, verificando a 
ocorrência de não conformidades, elaborando Plano de Ação, caso necessário, 
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além do repasse diário de informações à equipe do empreendedor. Se for 

necessário, a equipe de fiscalização poderá assumir ações técnicas dos 
programas com ampliação da equipe e atuação nas devidas áreas de 

competência. 

3.3.5.2. Gestão e Desenvolvimento das Atividades 

O planejamento e desenvolvimento das atividades ambientais a serem 

executadas no decorrer da implantação do empreendimento compreendem o 
planejamento e definição estratégica para concretização das ações previstas nos 

programas ambientais, estipulando planos de ação com responsáveis, modo de 
execução e prazos. Será feito acompanhamento para atendimento das 
condicionantes ambientais previstas nas licenças ambientais, verificando 

mensalmente o status de cada condicionante e responsáveis pela execução.  

O acompanhamento dessas ações é um importante instrumento de avaliação 

para mapear o percentual de cumprimento dos prazos dos planos de ação e 
verificar medidas corretivas ou preventivas. 

Sempre que possível e necessário, será feita revisão, adequação e 

complementação das atividades que constituem os programas ambientais 
propostos no âmbito do presente Plano Básico Ambiental, tendo em vista uma 

possível solicitação do órgão ambiental e a operação do empreendimento, 
atendendo também as boas normas de engenharia e segurança do trabalho 
vigentes, maior efetividade no atendimento das ações propostas de cada 

programa ambiental e, quando for possível, otimização para melhor 
aproveitamento dos recursos destinados ao desenvolvimento das atividades. 

Prevê-se a contratação de equipes especializadas no período necessário para a 
implantação das ações relacionadas ao desenvolvimento dos programas 

ambientais. 

Para desenvolvimento pleno do PGA, deverá ser feito o controle e 
acompanhamento dos objetivos, metas e indicadores do PGA e demais 

programas ambientais, visando mapear o índice de alcance às metas, a partir 
da avaliação dos indicadores previstos. Tal ação serve como instrumento de 

avaliação e baliza a tomada de decisão no âmbito das atividades do PGA e dos 
demais programas. 

3.3.5.3. Controle e Fiscalização das Atividades  

A operacionalização das atividades do PGA vai ocorrer através do controle e 
supervisão, através do monitoramento e avaliação do desenvolvimento dos 

programas ambientais, através de acompanhamento de campanhas de campo 
e relatórios internos. As atividades de obras também serão fiscalizadas pelo 
Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO). 

Para garantir a implementação das medidas e programas propostos, além da 
discussão com responsável pelas atividades do empreendimento, deverá ser 

realizada fiscalização nas dependências do empreendimento, identificando 
pendências e possíveis impactos com o devido encaminhamento das ações 
corretivas pertinentes para cada caso. É importante que o fluxo de repasse das 

informações aos responsáveis pelo empreendimento sobre o desenvolvimento 
dos programas e ações de controle ambiental seja estabelecido de forma 

eficiente, de forma que as ações corretivas sejam aplicadas dentro do prazo. 
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As atividades previstas nos programas e procedimentos que não estiverem de 

acordo com o preconizado no PBA, serão objeto de indicação de instrumentos 
de registro e adequação denominados desvios ou não conformidade, sendo 

analisadas e verificadas a sua aderência às boas práticas de engenharia e 
segurança do trabalho vigentes, sendo implementadas no caso necessário. Toda 
ocorrência registrada deverá possuir Plano de Ação com designação das 

medidas recomendadas, prazo e responsável pela execução. 

Além destes, serão identificados os não atendimentos a condicionantes 

específicas e requisitos legais, para os quais serão acionados os responsáveis 
por sua gestão. O não atendimento a estes requisitos resultarão na abertura de 
desvios e/ou não conformidades e passarão a ser priorizados dentro dos 

monitoramentos futuros até seu atendimento, ou devidamente justificadas as 
suas implantações frente aos órgãos ambientais. 

Nas campanhas de campo, prevê-se a utilização de fichas padronizadas para o 
relato dos pontos observados em campo a respeito dos programas 
desenvolvidos e itemização da documentação a ser utilizada como evidência de 

atendimento a requisitos legais, procedimentos e instruções de trabalho, 
condicionantes de licenças, e outros requisitos.  

O resultado das campanhas de campo e preenchimento das fichas é a 
elaboração do relatório técnico de inspeção, avaliando as atividades e condições 
da obra quanto às questões ambientais, de saúde, segurança do trabalho e 

andamento dos programas ambientais. 

Visando facilitar o fluxo de informações e atualização das atividades durante as 

obras, serão realizadas reuniões internas, de periodicidade semanal, com os 
profissionais envolvidos na condução dos programas ambientais para discussões 

sobre procedimentos, propostas e resultados.  

Também deve fazer parte do escopo desse tópico o acompanhamento das 
atividades de equipes parceiras e subcontratadas, visitando periodicamente os 

escritórios dessas equipes e promovendo reuniões, treinamentos, capacitações 
e divulgação de resultados, bem como realização de controle das licenças e 

documentações ambientais necessárias, verificando sua conformidade legal.  

Esse controle deve ser mensal, verificando a validade e competência das 
licenças ambientais das subcontratadas, e quaisquer outras documentações que 

possam ser necessárias aos equipamentos e atividades da empresa construtora 
ou empresa montadora de equipamentos. 

3.3.5.4. Interlocução com Partes Interessadas 

A equipe de Gestão Ambiental, dentro do escopo de abranger o 
acompanhamento de todos os Programas Ambientais, será responsável também 

por realizar a comunicação externa, com a interlocução com órgãos ambientais, 
respondendo a eventuais solicitações feitas, bem como acompanhamento em 

vistorias feitas por técnicos do órgão ambiental, prevê reuniões com os 
profissionais envolvidos, poder público, comunidade e instituições interessadas, 
a respeito do desenvolvimento dos programas ambientais afetos ao projeto, em 

conciliação com os Programas Ambientais de Relacionamento previstos, como o 
Programa de Comunicação Social (PCS) e Programa de Educação Ambiental 

(PEA). 
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3.3.5.5. Responsabilidades 

As responsabilidades do corpo técnico que desenvolverá a Gestão Ambiental e 
dos programas ambientais são descritas a seguir. As coordenações estarão à 

supervisão de um profissional qualificado para aquela função, conforme é 
descrito. O tamanho das coordenações deverá ser dimensionado de acordo com 
a necessidade, demanda por profissionais e preferência do empreendedor, 

podendo variar desde somente um coordenador até um grupo específico de 
pessoas. 

+ Coordenador Geral Ambiental: esta coordenação estará a cargo de 
representantes do empreendedor. A Coordenação Geral se incumbirá da 

definição das diretrizes gerenciais para a execução dos Programas 
Ambientais. Além disso, deverá aprovar o planejamento anual de 

atividades; submeter o orçamento anual à aprovação do Empreendedor; 
autorizar ajustes necessários ao bom andamento das ações ambientais; 
presidir reuniões que demandem decisões; representar o empreendedor 

em reuniões com o órgão de licenciamento ambiental; autorizar a 
contratação de consultoria externa para casos especiais; supervisionar e 

orientar as ações do coordenador executivo e promover o relacionamento 
com os órgãos públicos e representantes locais da sociedade civil. Esta 
função estará a cargo de um profissional de nível superior, com experiência 

na condução das atividades previstas nos programas ambientais. Este 
profissional também se incumbirá de efetuar a gestão da equipe 

especializada visando efetivar a integral execução dos programas 
ambientais. Além disso, quando solicitado pelo empreendedor, poderá 
conduzir e participar de ações de divulgação dos programas ambientais 

junto à comunidade; rever e ajustar, se necessário, o cronograma de 
atividades; elaborar relatórios sobre ações extraordinárias e elaborar 

relatórios mensais de atividades com base nos indicadores para 
monitoramento dos programas ambientais. 

+ Supervisores Ambientais Temáticos (meios físico, biótico e 
socioeconômico): estas funções estarão a cargo de até três profissionais 

de nível superior, com experiência na condução das atividades previstas 
nos programas ambientais. Estes profissionais atenderão às demandas 

relacionadas ao bom andamento das ações ambientais e caso necessário, 
proporão ações de melhoria identificadas no campo. Quando solicitado pelo 
empreendedor, poderão acompanhar o andamento dos assuntos de 

interesse do empreendimento no âmbito do relacionamento rotineiro da 
UTE Cidade do Livro com órgãos públicos afins e com a sociedade civil. Os 

supervisores temáticos participarão de ações de divulgação dos programas 
ambientais junto à comunidade e de reuniões periódicas com o 
coordenador geral, verificarão o efetivo cumprimento do cronograma de 

atividades e, em caso necessário, reverão e ajustarão o cronograma de 
atividades dos programas e projetos ambientais, conciliando-o ao 

cronograma das obras, submetendo-o à apreciação e aprovação do 
coordenador geral e do empreendedor, que buscará a aprovação junto aos 
órgãos responsáveis; elaborarão de relatórios sobre ações extraordinárias 

e relatórios mensais de atividades. 

+ Técnicos – Equipe de Apoio e Fiscalização de campo: para o 
desenvolvimento de suas atividades, o coordenador geral poderá contar 
com uma equipe técnica de apoio alocada em campo, que poderá ser 

compartilhada com outros programas componentes do PBA. A equipe de 
apoio e fiscalização efetuará registros diários de suas atividades em 



33 

planilhas previamente definidas para esta finalidade, esse documento pode 

ser intitulado Relatório Diário Ambiental (RDA). As atividades registradas 
serão repassadas em reuniões semanais (Reunião do Comitê de Meio 

Ambiente) onde participarão os representantes das subcontratadas, o 
empreendedor, empresas especializadas e áreas de interface (Relação 
Comunidade, engenharia de implantação, outras). 

+ Consultoria Externa e Executores dos Programas: Serão contratadas
empresas e eventualmente instituições de pesquisa para atender às
demandas de implantação dos programas ambientais e o fornecimento de
consultoria eventual para assuntos específicos. As empresas poderão

fornecer as equipes técnicas de especialistas, que estarão envolvidas na
execução dos programas ambientais. Os profissionais serão contratados

por empresa de consultoria, a qual será responsável pelo produto a ser
entregue ao empreendedor e equipe fiscalizadora.

3.3.6. Interface com outros Programas 

O Programa de Gestão Ambiental é, obrigatoriamente, o programa que deverá 
interagir com todos os planos e programas previstos para este PBA. Isso devido 

à sua natureza de gestão e controle de todos os programas e planos, objetivo 
primordial deste PGA. 

Os programas que serão regidos por este PGA listam-se a seguir: 

+ Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO);

+ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS);

+ Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos (PGEL);

+ Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar;

+ Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos;

+ Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e Melhoria das Vias de
Acesso;

+ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);

+ Programa de Plantio Compensatório;

+ Programa de Controle da Supressão de Vegetação;

+ Programa de Monitoramento e Salvaguarda da Fauna;

+ Programa de Comunicação Social – PCS;

+ Programa de Educação Ambiental – PEA;

+ Programa de Gestão de Mão de Obra;

+ Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais;

+ Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal; e

+ Programa de Apoio à Regularização Ambiental.

3.3.7. Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento e avaliação da execução do referido programa ocorrerá por 

meio de relatórios técnicos internos e para apresentação ao órgão ambiental ao 
decorrer da implantação. 

Cabe ressaltar que, posteriormente quando das atividades de operação do 
empreendimento, será elaborado o programa de gestão ambiental específico 

para a etapa, considerando os dados obtidos durante a implantação. 
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3.3.7.1. Relatórios Internos 

Os relatórios técnicos internos do PGA têm previsão de periodicidade mensal, 
que devem constar o acompanhamento da equipe de Gestão Ambiental e 

reporte das atividades realizadas no período, no âmbito do escopo previsto 
neste Programa. 

3.3.7.2. Relatórios Consolidados 

Ao final de cada trimestre, a partir do início das atividades de implantação, será 
elaborado o relatório consolidado do programa que deverá ser encaminhada a 

CETESB para acompanhamento e avaliação dos procedimentos adotados 
durante as atividades. 

3.3.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.3.8.1. Metas 

+ Garantir a execução de todos os Planos e Programas conforme cronograma 
estimado para atividades 

+ Atender 100% dos requisitos e condicionantes ambientais das Licenças 
Ambientais do empreendimento 

+ Conformidade ambiental de 100% das empresas parceiras e 
subcontratadas 

+ Atualização mensal com status do painel de objetivos, metas e indicadores 
de todos os Programas Ambientais  

+ Realização de 100% das reuniões internas previstas entre os executores 
dos Programas Ambientais 

+ Realização de 100% das vistorias previstas de fiscalização e 
acompanhamento dos Programas Ambientais 

+ Controle de desempenho de 100% dos Programas Ambientais  

+ Cumprimento de 100% das ações previstas nos Planos de Ação voltados 
ao controle de desvios e não conformidades. 

+ Conclusão de 100% dos desvios e não conformidades abertas. 

+ Revisão de 100% dos relatórios dos Programas Ambientais e do painel de 
objetivos, metas e indicadores 

3.3.8.2. Indicadores 

+ Cronograma comparativo das atividades desenvolvidas com as atividades 
previstas 

+ Percentual de condicionantes atendidas pelos programas ambientais e o 
status de atendimento  

+ Percentual de empresas contratadas com licença ambiental válida em 
relação ao total de empresas. 

+ Número relatórios elaborados e atualizações realizadas no painel de 
objetivos, metas e indicadores dos Programas Ambientais  

+ Lista de presença e ata das reuniões internas realizadas entre as equipes 
de Gestão Ambiental 

+ Percentual de vistorias realizadas com o total previsto e número de 
relatórios mensais elaborados 

+ Percentual de metas atendidas pelos programas ambientais e o quanto 
cada meta foi atingida 



  
 

35 

+ Percentual de desvios e não conformidades tratadas em relação às 
identificadas 

+ Percentual de não conformidades concluídas dentro do prazo em relação 
ao total registrado 

+ Percentual de vistorias realizadas com o total previsto e número de 
relatórios mensais elaborados 
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Quadro 3-1 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Gerir a execução dos Planos e Programas Ambientais previstos 

para o empreendimento durante a sua implantação. 

Garantir a execução de todos os 

Planos e Programas conforme 

cronograma estimado para atividades 

Cronograma comparativo das 

atividades desenvolvidas com as 

atividades previstas 

Avaliar o desempenho ambiental das atividades do 

empreendimento e empresas parceiras, e exigir adequações 

quando necessário 

Atender 100% dos requisitos e 

condicionantes ambientais das 

Licenças Ambientais do 

empreendimento 

Percentual de condicionantes atendidas 

pelos programas ambientais e o status 

de atendimento 

Conformidade ambiental de 100% das 

empresas parceiras e subcontratadas 

Percentual de empresas contratadas 

com licença ambiental válida em 

relação ao total de empresas 

Estabelecer fluxo de repasse das informações aos responsáveis 

pelo empreendimento sobre o desenvolvimento dos programas 

e ações de controle ambiental estabelecidas no 

desenvolvimento das atividades 

Atualização mensal com status do 

painel de objetivos, metas e 

indicadores de todos os Programas 

Ambientais 

Número relatórios elaborados e 

atualizações realizadas no painel de 

objetivos, metas e indicadores dos 

Programas Ambientais 

Realização de 100% das reuniões 

internas previstas entre os executores 

dos Programas Ambientais 

Lista de presença e ata das reuniões 

internas realizadas entre as equipes de 

Gestão Ambiental 

Identificar e gerenciar atividades que apresentem riscos ou 

impactos socioambientais 

Realização de 100% das vistorias 

previstas de fiscalização e 

acompanhamento dos Programas 

Ambientais 

Percentual de vistorias realizadas com 

o total previsto e número de relatórios 

mensais elaborados 

Estabelecer um controle de qualidade das ações ambientais 

propostas (indicadores), de maneira a efetivar a mitigação e o 

controle dos impactos gerados pela implantação do 

empreendimento 

Controle de desempenho de 100% dos 

Programas Ambientais 

Percentual de metas atendidas pelos 

programas ambientais e o quanto cada 

meta foi atingida 
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Objetivos Metas Indicadores 

Identificar, registrar e tratar desvios e não conformidades 

provenientes das atividades, articular junto ao corpo diretivo do 

empreendimento medidas, ações e políticas socioambientais 

com foco na melhoria continuada 

Cumprimento de 100% das ações 

previstas nos Planos de Ação voltados 

ao controle de desvios e não 

conformidades 

Percentual de desvios e não 

conformidades tratadas em relação às 

identificadas 

Evidenciar efetividade das ações de mitigação e de controle 

ambiental adotadas 

Conclusão de 100% dos desvios e não 

conformidades abertas 

Percentual de não conformidades 

concluídas dentro do prazo em relação 

ao total registrado 

Avaliar e revisar os relatórios dos planos e programas, a fim de 

assegurar a aderência às metas e indicadores propostos, 

permitindo identificar desvios e promover medidas corretivas 

Revisão de 100% dos relatórios dos 

Programas Ambientais e do painel de 

objetivos, metas e indicadores 

Atualizações do painel de objetivos, 

metas e indicadores dos Programas e 

número de medidas corretivas 

promovidas 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.3.9. Resultados Esperados 

Espera-se como resultado desse programa suprir todas exigências legais e, 
também, a excelência e desempenho ambiental através da aplicação integral, 

sistemática e de monitoramento contínuo dos programas contemplados no PBA. 

3.3.10. Cronograma 

O Quadro 3-2 apresenta o cronograma das ações previstas no presente 
programa para a implantação da UTE Cidade do Livro. 
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Quadro 3-2 – Cronograma de ações do PGRS para a fase de implantação da UTE Cidade do Livro 

Atividades / Ações 

do Programa 

Fase de Implantação 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ações de 

conscientização com 

trabalhadores da 

obra 

                              

Acompanhamento e 

fiscalização dos 

Programas 

Ambientais 

                              

Atualização das 

planilhas de controle 
                              

Relatórios internos de 

acompanhamento 
                              

Relatórios Trimestrais 

a CETESB 
                              

Relatório de 

Encerramento da 

fase de Instalação 

                              

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.3.11. Estimativa de Recursos Previstos 

3.3.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 3-3 relaciona a equipe prevista para a realização do programa. O 

quantitativo previsto é considerado para uma frente de supressão vegetal. 
Desta forma, caso haja frentes de supressão simultâneas, a equipe relacionada 

deverá ser revista e adequada. 

Quadro 3-3 – Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

1 

Profissional Sênior com formação em 

Gestão/Engenharia Ambiental, Biologia, Geologia 

e áreas afins 

Coordenação geral 

3 

Profissional Sênior/Pleno em Geologia (meio 

físico), Biologia (meio biótico) e 

Sociologia/Economia (meio socioeconômico) 

Supervisão ambiental 

temática 

Até 4 
Gestor/Engenheiro Ambiental, Biólogo, geólogo, 

geógrafo e áreas afins 

Apoio técnico e 

administrativo a 

coordenadores e 

supervisores 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.3.11.2. Materiais Necessários 

Cabe ressaltar que os quantitativos de materiais necessários devem ser 

definidos de acordo com as ações previstas e que poderão sofrer alterações 
conforme o uso (reposição) e necessidades constatadas em campo: 

+ Material de escritório (computador, impressora, etc.) 

+ Material de campo (GPS, Máquina fotográfica, prancheta, etc.) 

+ Equipamentos de SSO (capacetes, perneiras, vestimenta, etc.) 

3.3.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Plano Básico Ambiental (PBA) é o 

empreendedor, com a realização de parcerias. 

3.3.13. Referências Bibliográficas 

TETRA MAIS CONSULTORIA ECONÔMICA E AMBIENTAL. São Paulo. 2019. 
Relatório Ambiental Preliminar – RAP da UTE Cidade do Livro. 
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3.4. Programa de Controle Ambiental de Obras – PCAO 

3.4.1. Justificativa 

Face às intervenções processadas no meio ambiente com potencial poluidor, 
decorrentes das atividades da construção do empreendimento, faz-se 

necessário a elaboração de um programa que evidencie as ações necessárias ao 
gerenciamento ambiental do empreendimento de forma preventiva a fim de 
evitar e/ou minimizar os impactos negativos intrínsecos às obras. 

Para tanto, o Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO) da UTE Cidade 
do Livro foi elaborado compreendendo as atividades e procedimentos para 

proporcionar as adequações ambientais, de acordo com a legislação vigente. 

O PCAO contempla a estruturação e organização de atividades e tarefas a serem 
desempenhadas, com a respectiva atribuição de responsabilidades pela 

execução e controle destas. Para tanto, é imprescindível realizar um 
planejamento adequado junto à empresa construtora que sejam incorporados 

às atividades os principais cuidados a serem tomados, durante todo o 
andamento das obras, fundamentados na execução dos Programas Ambientais, 
do atendimento às condicionantes ambientais e aplicação da legislação 

ambiental vigente. 

As atividades previstas serão desenvolvidas em todas fase de obras e 

compreendem atividades e procedimentos que visam efetuar controles 
ambientais nas fases da obra, proporcionando as adequações ambientais 
mediante a atribuição de responsabilidades, de acordo com a legislação vigente, 

face às intervenções necessárias para o desenvolvimento do empreendimento. 

Assim, o programa se justifica pela necessidade em se delinear as medidas de 

prevenção e o controle dos impactos associados a instalação do 
empreendimento e consolidar todas as medidas preventivas, mitigadoras e 
corretivas que serão adotadas durante a implantação deste. 

As ações de prevenção e controle previstas no PCAO visam evitar ou reduzir 
possíveis desencadeamentos de processos de alteração da qualidade ambiental 

provenientes das atividades das obras, associados a: 

+ Alteração da qualidade do ar, devido à movimentação de maquinários e
veículos pesados utilizados na movimentação de terra e à exploração de
material rochoso;

+ Indução de processos erosivos e de assoreamento dos sistemas de
drenagem;

+ Alteração das propriedades dos solos e das águas pela geração de resíduos
sólidos e de efluentes líquidos;

+ Alteração dos níveis de pressão sonora;

+ Incômodos à população e à fauna pelo incremento de ruídos e vibrações;

+ Redução da cobertura, riqueza e diversidade vegetal;

+ Formação de possíveis logradouros para proliferação de vetores em
decorrência da instalação de canteiros de obra;

+ Pressão sobre a infraestrutura viária, decorrente do incremento de tráfego
nas proximidades do empreendimento.
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Para o desenvolvimento das obras do empreendimento faz-se necessária a 

implantação de estruturas de apoio. Para tanto, será instalado um canteiro de 
obra. O canteiro será constituído por edificações que visam dar apoio 

organizacional, logístico e de serviços de engenharia para a obra como um todo. 

A implantação das medidas do Programa de Controle Ambiental das Obras é 
fundamental para que as obras da UTE Cidade do Livro transcorram gerando o 

mínimo de impactos negativos na área diretamente afetada e no seu entorno.  

O PCAO contempla todas as ações de controle inerentes à execução das obras 

dentro de parâmetros de qualidade ambiental e é composto pelo 
acompanhamento de ações específicas que auxiliam no seu desenvolvimento e 
implementação, sendo:  

+ Acompanhamento da Limpeza de terreno e Supressão de Vegetação; 

+ Monitoramento e Controle de Processos Erosivos e Assoreamento do 
Sistema de Drenagem; 

+ Controle do Canteiro de Obras; 

+ Saúde e Segurança do Trabalhador; 

+ Gestão de Mão de Obra e de Fornecedores Locais; 

+ Monitoramento e Controle das Emissões Atmosféricas; 

+ Monitoramento e Controle dos Resíduos Sólidos; 

+ Monitoramento e Controle de Emissão de Ruído; 

+ Monitoramento e Controle de Emissão de Efluentes Líquidos; e 

+ Mobilização e Desmobilização do Canteiro de Obras. 

3.4.2. Objetivos 

3.4.2.1. Objetivos Gerais 

O presente programa tem como objetivo estabelecer controles ambientais ao 
longo do desenvolvimento das obras, nas fases de instalação e desmobilização 

do canteiro de obras garantindo o controle, a prevenção, a mitigação dos 
impactos negativos provenientes de todas as atividades contempladas na 

implantação da UTE Cidade do Livro. 

3.4.2.2. Objetivos Específicos 

O programa tem como objetivos específicos: 

+ Garantir com que o desenvolvimento das intervenções previstas ocorra de 
forma a evitar ou reduzir possíveis impactos ambientais negativos, por 
meio da implantação das medidas de controle previstas neste programa, 
desenvolvendo as tarefas de implantação com ações de controle dentro 

dos métodos construtivos, prevenindo e controlando a ocorrência de 
impactos negativos associados ao desenvolvimento das obras. 

+ Garantir que os responsáveis pela obra e os trabalhadores tomem 
conhecimento de informações técnicas, diretrizes e critérios ambientais a 

serem seguidos no desenvolvimento das obras, de forma a promover 
conduta ambientalmente adequada. 

+ Garantir que as atividades construtivas ocorram somente dentro das áreas 
de trabalho, áreas constantes no processo de licenciamento ambiental e 

com o acompanhamento técnico ambiental permanente das obras para que 
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o controle ambiental sistemático das obras seja desenvolvido com estrita

observância à legislação aplicável.

+ Instruir os trabalhadores para que observem as condições de saúde,
segurança e questões ambientais, tendo por objetivo prevenir a ocorrência
de acidentes e impactos ambientais na área de intervenção do

empreendimento e no seu entorno, bem como a disseminação de doenças
de veiculação hídrica e infectocontagiosas.

+ Maximizar o potencial local de contratação de mão de obra e de insumos;

+ Garantir que a supressão ocorra no polígono determinado evitando a
retirada de cobertura vegetal desnecessária.

+ Prevenir, controlar e conter o desenvolvimento de processos erosivos e o
carreamento de sedimentos.

+ Prevenir, controlar e conter a dispersão de material particulado no período
de obra.

3.4.3. Requisitos Legais e Normativos 

3.4.3.1. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 

+ NR 4: Serviços Especializados em Engenharia e de Segurança e em
Medicina do Trabalho.

+ NR 5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

+ NR 6: Equipamento de Proteção Individual.

+ NR 7: Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

+ NR 9: Programas de Prevenção de Riscos Ambientais.

+ NR 10: Instalações e Serviços em Eletricidade.

+ NR 11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

+ NR 12: Máquinas e Equipamentos.

+ NR 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção.

+ NR 20: Líquidos Combustíveis e Inflamáveis.

+ NR 21: Trabalhos a Céu Aberto.

+ NR 23: Proteção Contra incêndio.

+ NR 24: Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

+ NR 25: Resíduos Industriais.

+ NR 26: Sinalização de Segurança.

3.4.3.2. Normas da Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) 

+ ABNT NBR 5419/2005: Proteção de Estruturas Contra Descargas
Atmosféricas.

+ ABNT NBR 9735/2006: Conjuntos de Equipamentos para Emergências no
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

+ ABNT NBR 9.653/2005: Controle de Vibrações.

+ ABNT NBR 15481/2008: Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos –
Requisitos Mínimos de Segurança.

+ ABNT NBR 10004/2004: Resíduos Sólidos.

+ ABNT NBR 13969/1997: Tanques Sépticos: Unidade de Tratamento
Complementar e Disposição Final dos Efluentes Líquidos – Projeto,
Construção e Operação.
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+ ABNT NBR 17505/2006: Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e 
Combustíveis. 

+ ABNT NBR 10151/2000: Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando 
o Conforto da Comunidade – Procedimento.  

+ ABNT NBR 10152/1987: Níveis de Ruído para Conforto Acústico. 

+ ABNT 13412/1995: Material Particulado em Suspensão na Atmosfera – 
Determinação da Concentração de Partículas Inaláveis.  

+ NBR 10736/89 – Material particulado em suspensão na atmosfera – 
Determinação da concentração de fumaça pelo método da refletância da 
luz. 

3.4.3.3. Resoluções CONAMA 

+ CONAMA nº 001/1990: Estabelece critérios acerca da poluição sonora. 

+ CONAMA nº 002/1990: Dispõe sobre o Programa Nacional de Educação e 
Controle da Poluição Sonora. 

+ CONAMA nº 275/2001: Estabelece os Códigos de Cores para os Diferentes 
Tipos de Resíduos. 

+ CONAMA nº 307/2002: Estabelece Diretrizes, Critérios e Procedimentos 
para Gestão dos Resíduos da Construção Civil. 

+ CONAMA nº 357/2005: Dispõe sobre a Classificação dos Corpos de Água e 
Diretrizes Ambientais para seu Enquadramento, bem como estabelece as 
Condições e Padrões de Lançamentos de Efluentes, e dá outras 

providências. A Resolução CONAMA 430/11 revoga as condições e padrões 
de lançamento de efluentes prevista na Resolução CONAMA 357/05, 
mantendo a classificação de corpos d'água. A Resolução CONAMA 357/05 

foi antes alterada pelas Resoluções CONAMA 397/08 e 410/09. 

+ CONAMA nº 397/2008: Altera o inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º 
ambos do art. 34 da Resolução CONAMA nº 357, de 2005. 

+ CONAMA nº 430/11: Disciplina condições, parâmetros, padrões e diretrizes 
para gestão do lançamento de efluentes em corpos d'água receptores, em 

redes coletoras e em emissários submarinos. Obriga ao auto 
monitoramento dos efluentes gerados e à apresentação anual da 
Declaração de Carga Poluidora. 

3.4.3.4. Leis Federais 

+ Decreto nº 79.367/77: Dispões sobre Normas e Padrão de Potabilidade da 
Água. 

+ Decreto nº 5.440/05: Estabelece mecanismos de informação ao 
consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano, conforme 

os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Atribui 
obrigações aos responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas 
coletivas de abastecimento de água. 

+ Decreto nº 96.044/88: Aprova o Regulamento para o Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos. 

+ Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde: Estabelece os Procedimentos 
e Responsabilidades Relativos ao Controle e Vigilância da Qualidade da 
Água para Consumo Humano e seu Padrão de Potabilidade. 

+ Decreto nº 3.665/00: Regulamenta a Fiscalização de Produtos Controlados 
(r-105), 
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+ Portaria nº 3.214/78 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. 

3.4.3.5. Leis Estaduais 

+ Lei n° 118, de 29 de junho de 1973 - Autoriza a constituição de uma 
sociedade por ações, sob a denominação de CETESB -Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Básico e de Controle da Poluição das Águas, e 
dá providências correlatas. 

+ Lei Nº 9.477, de 30 de dezembro de 1996 - Altera a Lei n. 997, de 31 de 
maio de 1976 que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente. 

+ Decreto Estadual n° 55.149, de 10 de dezembro de 2009 - Dá nova 
redação ao Decreto n° 47.4700 de 04 de dezembro de 2002, estabelece 

diretrizes para o licenciamento estadual. 

+ Lei Estadual Nº 9.509, de 20 de março de 1997 - Dispõe sobre a Política 
Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação. 

3.4.4. Público Alvo e Área de Abrangência 

Este programa abrange todas as áreas de intervenção do empreendimento 

para a execução das obras. 

O público-alvo do PCAO envolve todos os profissionais que serão empregados 

para atuação direta na execução da obra e os respectivos prestadores de 
serviços. Além desses profissionais, também sofrem interferências pela 
execução do presente PCAO aqueles em posições administrativas, que executam 

atividades de fiscalização, treinamentos, auditorias etc., e aqueles que 
trabalham em campo e estarão fisicamente expostos às atividades relacionadas 

à obra. 

3.4.5. Metodologia e Ações 

3.4.5.1. Supervisão e Fiscalização das Obras 

O programa inicia-se com a consolidação de uma equipe técnica voltada à 
supervisão e controle socioambiental das obras, sendo esta responsável pelo 

por executar as ações de fiscalização e comunicação de todos os procedimentos 
e atividades realizados na fase de obras.  

Tal equipe mediante a execução das atividades do PCAO, tem por 
responsabilidade repassar aos coordenadores dos demais Programas 
Socioambientais ou responsáveis pelas empreiteiras as eventuais ocorrências 

ambientais observadas visando adequação frente ao previsto, e reportar à 
equipe do Programa de Gestão Ambiental as ocorrências averiguadas para que 

esta realize o gerenciamento e tomada de decisão sobre a demanda. 

Nesse contexto, o PCAO será executado por esta equipe, sob a supervisão 
gerencial do PGA, e contemplará as seguintes atividades: 

+ Supervisão dos riscos e impactos ambientais relativos às obras; 

+ Supervisionar/fiscalizar os aspectos ambientais das obras; 
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+ Avaliar a ocorrência de desvios, bem como as medidas corretivas e 
preventivas adotadas; 

+ Orientar e fiscalizar a execução dos programas relativos às obras; 

+ Paralisar, quando necessário, serviços e atividades em desacordo com os 
programas e a legislação aplicável; 

+ Apresentar relatórios de acompanhamento periódicos (mensais); 

+ Avaliar periodicamente o desempenho ambiental das empresas 
contratadas. 

A equipe do PCAO realizará o acompanhamento periódico (diariamente) por 
meio de vistorias em campo, sempre respeitando o cronograma de andamento 
da obra, de forma a verificar o atendimento das medidas de controle e 

monitoramento ambiental. 

Os técnicos deverão portar uma ficha de campo durante as inspeções com as 

diretrizes apresentadas ao longo deste Programa, que servirá como instrumento 
para averiguação de alguma irregularidade. As atividades que não estiverem de 
acordo com o preconizado nos procedimentos estabelecidos nos programas 

ambientais do empreendimento ou que não atenda a condicionantes específicas 
e/ou requisitos legais, serão identificadas e registradas em planilha de registro 

de ocorrência ambiental a ser elaborada, contendo as informações pertinentes 
a natureza da ocorrência, localização, causas, responsáveis e proposta de um 
plano de ação com prazo para execução.  

As inspeções serão acompanhadas e documentadas (inclusive com relatórios 
fotográficos), sendo registradas as ações que potencialmente poderão deflagrar 

impactos negativos sobre componentes ambientais sensíveis. Destaca-se que 
as informações coletadas serão apresentadas em reuniões semanais de 
acompanhamento a serem realizadas juntamente com a equipe de gestão 

ambiental, bem como formalizadas nos relatórios mensais internos do 
programa. 

A supervisão e fiscalização das atividades das obras se consolida como etapa 
fundamental para verificação do atendimento das medidas propostas 
necessárias a adequada tratativa das questões socioambientais durante a 

implantação do empreendimento. 

Nesse sentido, considerando as especificidades e complexidade de algumas 

medidas, foram estruturados programas específicos que incluem as medidas 
propostas para determinados aspectos, sendo estes programas aplicados 
concomitantemente ao PCAO, que por sua vez será supervisionado e fiscalizado 

pela equipe deste Programa. 

3.4.5.2. Acompanhamento da Limpeza de Terreno e Supressão de 

Vegetação 

O acompanhamento e fiscalização das atividades de supressão vegetal seja de 
indivíduos arbóreos, seja de indivíduos do estrato herbáceo arbustivo, pela 

equipe do PCAO será realizado concomitantemente com o Programa de Controle 
da Supressão de Vegetação (PCSV), que estabelece objetivos, métodos e ações 

específicas de controle e acompanhamento das atividades durante o período 
previsto de 3 meses de supressão. 

Ressalta-se que a supressão deverá ser realizada conforme permitido na LI/ASV 
emitida para o empreendimento. 
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As ações previstas devem considerar a segurança dos funcionários, a 

integridade da vegetação do entorno, bem como o máximo de aproveitamento 
dos recursos florestais resultantes da supressão. 

Deve-se efetuar o reconhecimento do local visando definir precisamente o 
perímetro da área objeto de supressão e proceder com a demarcação do 
perímetro, com uso de material de fácil visualização, ficando a equipe 

operacional de desmate bem orientada quanto aos limites.  

Os trabalhadores envolvidos nas atividades de desmatamento deverão ser 

devidamente treinados para a execução dos serviços de forma a evitar a 
supressão da vegetação em áreas não programadas. 

Toda e qualquer operação de remoção de vegetação só poderá ser iniciada 

mediante autorização expressa do Gestor Ambiental do empreendedor. 

As etapas de transporte interno, estocagem e destinação da madeira deverá 

seguir o pressuposto no PCSV. 

A competência da equipe do PCAO será de fiscalizar as atividades para garantir 
o atendimento das diretrizes apresentadas pelo PCSV e garantir o desempenho 

ambiental nas frentes de trabalho para supressão. A previsão de duração da 
supressão vegetal é de 3 meses. 

3.4.5.3. Monitoramento e Controle de Processos Erosivos e Assoreamento 
do Sistema de Drenagem 

Durante a fase de implantação do empreendimento estão previstas atividades 

que envolvem movimentação de terra, exposição e compactação dos solos, 
podendo acarretar no desenvolvimento e/ou intensificação de processos 

erosivos e consequentemente, assoreamento dos cursos d’água e nascentes 
adjacentes ao empreendimento. 

As atividades causadoras de processos erosivos e assoreamento durante a fase 
de obras deverão ser monitoradas e acompanhadas para a identificação e 
controle de feições erosivas e impactos no sistema de drenagem ocorrentes. 

Devido à complexidade e relevância desse aspecto, foi elaborar o Programa de 
Controle e Monitoramento de Processos Erosivos, Assoreamento e Controle de 

Estabilidade das Encostas Naturais e Taludes, que estabelece a metodologia e 
medidas para monitoramento e controle dos processos. 

As inspeções do PCAO devem acompanhar todas as frentes de trabalho e 

eventuais processos erosivos deverão ser evidenciados e monitorados ao longo 
das vistorias, garantindo o desempenho e controle ambiental das atividades. 

3.4.5.4. Controle do Canteiro de Obras 

As instalações do canteiro de obras deverão atender ao disposto neste PCAO e 
nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, com destaque para 

as NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade; NR-11 – Transporte, 
Movimentação, Conforto nos Locais de Trabalho e NR-26 – Sinalização de 

Segurança 

O canteiro de obras da UTE Cidade do Livro consistirá de diversas áreas 
provisórias, nas quais serão desenvolvidas atividades e instalações necessárias 

à implantação do empreendimento e às instalações provisórias. Estas áreas 
corresponderão a: 
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+ Portaria de acesso controlada; 

+ Escritórios de campo e serviços associados; 

+ Ambulatório médico; 

+ Banheiros químicos; 

+ Área de estocagem do material de construção a céu aberto; 

+ Almoxarifados cobertos de materiais do projeto; 

+ Oficinas de produção civil (forma, armação, concreto); 

+ Área de estocagem de agregados de construção civil; 

+ Baias para lavagem de caminhão betoneira; 

+ Oficina de fabricação de tubulações e suportes; 

+ Almoxarifado de estocagem de tintas e solventes; 

+ Almoxarifado de estocagem de gases industriais; 

+ Rede telefônica e redes diversas; 

+ Cercas e sistemas de proteção; 

+ Sistema coleta de resíduos (lixeiras seletivas, caçambas, etc.). 

Durante as obras, com o incremento do efetivo e necessidades operacionais do 

canteiro, o consumo de água poderá atingir aproximadamente 50 m³/hora. 

O sistema de abastecimento deverá estar protegido contra qualquer forma de 
contaminação, devendo-se ter especial atenção quanto à escolha adequada do 

local de suas estruturas. Os reservatórios utilizados deverão ser estanques e 
vedados. 

Todas as estruturas do canteiro de obras serão dimensionadas para suportar a 
mão de obra pico estimada de 4442 trabalhadores. 

3.4.5.5. Saúde e Segurança do Trabalhador 

As ações propostas sobre saúde e segurança têm como objetivo prevenir e 
minimizar a introdução e/ou proliferação de doenças (infectocontagiosas, de 

veiculações hídrica, e sexualmente transmissíveis), e aumentar a qualidade da 
obra, produtividade e a satisfação dos trabalhadores por meio de ações que 
garantam a proteção e promoção da saúde dos trabalhadores das obras, bem 

como promover o atendimento médico-sanitário a esses trabalhadores, inclusive 
em caso de acidentes. 

+ Antes do início das obras deverão ser realizados pela empreiteira 
contratada exames admissionais e periódicos, conforme NR-7, sobre o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, em todos 
os trabalhadores contratados, visando à detecção e acompanhamento de 

eventuais doenças infectocontagiosas, com a inclusão de testes e exames 
específicos para a detecção das endemias comuns da região em seus 
colaboradores; 

+ O treinamento admissional, segundo a NR 18.28.2, deverá ter carga 
horária mínima de seis horas, ser ministrado pela empreiteira dentro do 
horário de trabalho, antes do colaborador iniciar suas atividades, 
constando de: 

▪ Informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho; 
▪ Informações visando à preservação e proteção ambiental; 

▪ Controle de fogo e prevenção aos incêndios florestais; 
▪ Riscos inerentes a função; 
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▪ Uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

▪ Informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) 
presentes no canteiro de obras, instalações de apoio e frentes de 

serviços. 

+ Constituir e manter em funcionamento a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho (CIPA), conforme NR 5, com realização de 
treinamentos de primeiros socorros;  

+ Instalação de infraestrutura para ambulatório que atenda o contingente de 
trabalhadores e garanta o atendimento de nível primário; 

+ Os colaboradores envolvidos serão orientados a seguirem as Regras e 
Normas de Segurança necessárias para a execução de seu trabalho através 
das orientações dadas pela equipe de segurança da empresa, assim como 
dos membros da CIPA, serão realizadas reuniões mensais onde serão 

discutidas as não conformidades encontradas, os quais ficam os 
encarregados incumbidos de orientar aos demais colaboradores na sua 

prevenção; 

+ Antes do início das obras será feito o mapeamento das instalações de 
saúde aptas ao atendimento de emergência e desenvolvimento de parceria 
junto a estes (tanto de esfera pública, quanto privada) a fim de fornecer 

atendimento de nível especializado e emergências aos trabalhadores da 
obra;  

+ Será realizada pela equipe de segurança, inspeção diária para assegurar a 
utilização de EPIs pelos colaboradores, bem como documentar 

irregularidades. Estas irregularidades deverão ser repassadas 
imediatamente aos responsáveis para a realização de ações corretivas; 

+ Antes do início das obras deverá ser feito o mapeamento das instalações 
de saúde aptas ao atendimento de emergência e desenvolvimento de 

parceria junto a estes (tanto de esfera pública, quanto privada) a fim de 
fornecer atendimento de nível especializado e emergências aos 
trabalhadores da obra; 

+ No canteiro de obras, será necessária a verificação da provisão de 
saneamento básico e disposição adequada dos resíduos sólidos, visando 
prevenir ocorrência de fauna sinantrópica nociva e formação de criadouros 
de mosquitos;  

+ Serão desenvolvidos “Diálogos Diários de Segurança” (DDS), onde o tema 
ambiental e de segurança serão abordados. Temas como prevenção de 
incêndio, consumo consciente de água, disposição adequada de resíduos, 
cuidados no trânsito, utilização de Equipamentos de Proteção Individuais 

(EPIs), dentre outros, sugeridos pelos trabalhadores ou colhidos através 
da observação do cotidiano, farão parte do DDS.  

As atividades de Saúde e Segurança dos trabalhadores possuem relação direta 
com as atividades previstas no Programa de Educação Ambiental dos 
Trabalhadores (PEAT), devendo a equipe do PCAO também acompanhar suas 

diretrizes para fiscalização e atendimento do preconizado. 
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3.4.5.6. Gestão de Mão de Obra e de Fornecedores Locais 

Esta ação se justifica pela sua importância de potencializar os efeitos positivos 
ocasionados pela implantação do empreendimento, no que se refere às 

oportunidades de emprego para a população local e desenvolvimento de 
fornecedores locais, para atendimento das demandas diretas do 
empreendimento. 

A gestão da mão de obra e fornecedores locais deve ser feita durante todo o 
período das obras que houver demanda para contratação de mão de obra local 

e serviços de fornecedores para as atividades de implantação. 

3.4.5.6.A. Mão de Obra 

Antes do início efetivo da fase de implantação deverá ser identificada a demanda 

de trabalhadores e profissionais locais, bem como as qualificações e exigências 
técnicas para o preenchimento destas vagas a serem oferecidas, para direcionar 

o início do recrutamento da mão de obra necessária para as obras do 
empreendimento com foco nas ações voltadas a potencializar a contratação 
local. 

A divulgação das vagas será feita em conciliação com o Programa de 
Comunicação Social (PCS), com o estabelecimento de canais de comunicação 

com a população local.  

Deve-se priorizar a contratação de mão de obra local e durante as etapas do 
processo de seleção e recrutamento de trabalhadores do empreendimento, 

deverão ser avaliados os requisitos da atividade a ser executada, necessidade 
da obra e experiência profissional, de forma não discriminatória por condição de 

sexo, raça, nacionalidade, origem étnica, social e nativa, religião ou credo, 
deficiência, idade ou orientação sexual. 

A seleção dos empregados a serem contratados / recrutados seguirá o seguinte 
roteiro:  

+ Recebimento de currículos de interessados através dos canais de 
comunicação, com atualização de um banco de dados simples, contendo 

os currículos recebidos; 

+ Consulta ao banco de dados atualizado para seleção de candidatos a partir 
da necessidade da obra e compatibilidade com a experiência profissional; 

+ Identificação do local de residência do candidato, priorizando contratações 
locais; 

+ Classificação dos candidatos, por meio de entrevista; 

+ Encaminhamento ao Exame Médico Admissional. 

Os trabalhadores, durante a seleção e recrutamento, serão informados quanto 
à duração prevista da obra e da atividade específica em que estará concorrendo, 

sendo devidamente informados sobre o aspecto temporário das vagas 
ofertadas. 

Com a conclusão das obras e início da fase de operação, inevitavelmente 

ocorrerá a desmobilização de grande parte da mão de obra local capacitada e 
contratada. Frente a isso, durante os meses finais da fase de implantação, serão 

identificados os trabalhadores e profissionais locais com potencial 
aproveitamento para as funções da operação do empreendimento, 

disponibilizando cursos e treinamentos técnicos específicos voltados a capacitá-
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los para as funções da fase de operação e garantir o maior aproveitamento 

desse efetivo local para suprir as demandas durante a fase de operação. 

3.4.5.6.B. Fornecedores Locais 

Num primeiro momento, após o levantamento das tipologias de serviços 
necessários para a fase de obras e das estruturas de apoio, como canteiro de 
obras, serão realizados mapeamento e diagnóstico dos potenciais fornecedores 

locais do município de Lençóis Paulistas e outros municípios vizinhos, 
identificando a área de atuação de cada fornecedor, situação legal e avaliação 

de potenciais ações de apoio e orientação para viabilizar a contratação. 

Além disso, deverá ser realizado o registro dos fornecedores locais em banco de 
dados para que possibilite a divulgação das demandas do empreendimento, 

além da divulgação nos canais de comunicação estabelecidos pelo PCS, para 
que possam participar de processos de seleção para prestação de serviços. 

Deve-se ser feito a identificação das ações necessárias para apoio na 
regularização e qualificação do fornecedor local para viabilizar o atendimento 
dos fornecedores à demanda do empreendedor, seja com realização dos cursos 

e palestras para regularização e qualificação dos fornecedores, ou convênio com 
faculdades e poder público para capacitação. 

3.4.5.7. Monitoramento e Controle das Emissões Atmosféricas 

Durante a fase de implantação do projeto são expectáveis emissões de 
poluentes atmosféricos, especificamente o material particulado e fumaça preta, 

inerentes às atividades de preparação do terreno para exploração (supressão 
de vegetação, decapeamento do solo e terraplenagem) e ao funcionamento das 

máquinas de apoio às atividades de construção das infraestruturas de apoio à 
implantação da mina e das estruturas operacionais e de apoio à exploração do 

projeto. 

Será realizado monitoramento de material particulado e fumaça preta nas áreas 
do empreendimento a partir de equipamentos e metodologia específica, 

detalhada no Programa de Controle da Qualidade do Ar. 

É de competência do PCAO acompanhar os monitoramentos durante a fase de 

obras para garantir a execução conforme previsto na descrição do Programa.  

Deve-se executar medidas dentro da rotina de obras para controle da dispersão 
e emissões atmosféricas, conforme lista a seguir: 

+ Umectação do material extraído durante a realização de atividades de 
natureza civil das obras tais como escavações e regularização de terreno, 
de forma que a emissão de partículas seja mantida em níveis aceitáveis; 

+ Umectação por meio de caminhões-pipa das áreas de estocagem de 
materiais para as obras, bem como das vias de circulação internas, 

especialmente durante o período seco; 

+ Cobertura com lona das caçambas dos caminhões que transportarão o 
material para evitar a liberação de poeira, a queda e o espalhamento de 
terra e outros tipos de material ao longo do trajeto; 

+ Controle e orientação da circulação dos veículos leves e pesados por meio 
de sinalizações nas áreas das obras e vias internas de circulação, para 
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evitar a formação desnecessária de poeira, bem como placas de sinalização 

para controle de velocidade dos veículos; 

+ Recomposição da vegetação das superfícies expostas após a finalização 
das obras; 

+ Inspeção e manutenção preventiva de veículos, máquinas e equipamentos 
utilizados nas obras e serviços associados, visando regulagem dos motores 

de combustão para reduzir ao mínimo a emissão de gases e fumaça. 

O gerenciamento destas medidas de controle deve ser feito através de registros 
fotográficos dentro dos relatórios técnicos após a inspeção da equipe do PCAO. 

As atividades devem sempre acompanhar as do Programa de Controle da 
Qualidade do Ar, para alinhamento entre as equipes quanto aos resultados 

obtidos. 

Caso os valores medidos relacionados com as emissões das obras ultrapassem 
as concentrações limites da legislação vigente, as medidas de controle 

propostas devem ser revistas e aprimoradas de modo que a qualidade do ar na 
área atenda à legislação vigente e os impactos não sejam significativos.  

3.4.5.8. Monitoramento e Controle dos Resíduos Sólidos 

A gestão dos resíduos sólidos da fase de obras é descrita no Programa de Gestão 
de Resíduos Sólidos, contemplando todas as etapas e procedimentos de acordo 

com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2012), dada a 
relevância e complexidade do aspecto de geração de resíduos. 

É de competência do PCAO o acompanhamento e avaliação das atividades, 
garantindo que as diretrizes do PGRS sejam cumpridas durante a fase de obras, 
utilizando-se da metodologia de supervisão e fiscalização com inspeções 

periódicas e aplicação de fichas de campo e registros de ocorrências e 
irregularidades, prevista neste Programa. 

3.4.5.9. Monitoramento e Controle de Emissão de Ruído 

O monitoramento e controle de emissão de ruído da fase de obras é descrita no 
Programa de Controle e Monitoramento de Ruído, que estabelece as diretrizes 

específicas para execução das atividades e instrumentos para avaliação e 
controle dos resultados, de acordo com normas e resoluções próprias. 

É de competência do PCAO o acompanhamento e avaliação das atividades, 
garantindo que as diretrizes do PGRS sejam cumpridas durante a fase de obras, 

utilizando-se da metodologia de supervisão e fiscalização com inspeções 
periódicas e aplicação de fichas de campo e registros de ocorrências e 
irregularidades, prevista neste Programa. 

3.4.5.10. Monitoramento e Controle de Emissão de Efluentes Líquidos 

Da mesma maneira que para resíduos sólidos, a gestão dos efluentes líquidos é 

descrita no Programa de Gestão de Efluentes Líquidos, contemplando as etapas 
e procedimentos específicos. 

É de competência do PCAO o acompanhamento e avaliação das atividades, 

garantindo que as diretrizes do Programa de Gestão de Efluentes Líquidos sejam 
cumpridas durante a fase de obras, utilizando-se da metodologia de supervisão 
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e fiscalização com inspeções periódicas e aplicação de fichas de campo e 

registros de ocorrências e irregularidades, prevista neste Programa. 

3.4.5.11. Desmobilização do Canteiro de Obras 

A desmobilização e desativação das estruturas temporárias do canteiro de obras 
do empreendimento deve ser realizada imediatamente após a conclusão das 
obras e considera atividades de desmontagem, desmobilização, limpeza e 

remoção das estruturas presentes na área. 

A empreiteira responsável deverá apresentar um plano padrão de 

desmobilização das instalações do canteiro de obras com antecedência de um 
período de 2 meses da finalização das obras, com procedimentos e ações para 
remoção completa, incluindo resíduos sólidos e efluentes, que deverão seguir 

as diretrizes propostas nos Programas de Gestão de Resíduos Sólidos e de 
Efluentes Líquidos.  

Ao final da desmobilização, deverá ser apresentado relatório técnico descritivo 
e fotográfico evidenciando a conformidade com o preconizado no plano de 
desmobilização aprovado anteriormente. 

Deverá ser feito a conformação do terreno nas condições mais próximas das 
encontradas antes da obra, com a correção das linhas de drenagem e 

implantação de solo orgânico nas camadas superficiais. Nos locais com 
existência de cobertura vegetal previamente às obras, deverá ser feito 
recomposição florestal, visando à proteção superficial do solo contra agentes de 

intemperismo. Deverá ser priorizada a recomposição com uso de espécies 
vegetais nativas. 

As diretrizes e medidas específicas de recuperação das áreas degradadas pelo 
canteiro de obras devem seguir o pressuposto no Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas (PRAD). 

Todo o período de desmobilização deverá ser acompanhado diariamente pela 
equipe do PCAO, acompanhando as atividades para inspeção dos procedimentos 

e atendimento ao plano aprovado para desmobilização. 

3.4.6. Interface com outros Programas  

Os programas relacionados ao Programa de Controle Ambiental de Obras são: 

+ Programa de Gestão Ambiental (PGA); 

+ Programa de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS); 

+ Programa de Gestão de Efluentes Líquidos (PGEL); 

+ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

+ Programa de Controle e Monitoramento de Ruído 

+ Programa de Controle de Qualidade do Ar; 

+ Programa de Controle da Supressão de Vegetação (PCSV); 

+ Programa de Comunicação Social (PCS); e 

+ Programa de Educação Ambiental (PEA). 
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3.4.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.4.7.1. Relatórios Internos 

O acompanhamento do presente programa será realizado por meio de relatórios 

técnicos mensais que deverão ser elaborados visando o cumprimento dos 
objetivos e metas estabelecidos pelo Programa. Nesses documentos deverão 

constar as principais atividades realizadas durante o período, como: 
informações indicativas do estágio da obra; registros fotográficos, por exemplo 
de ocorrências ambientais, execução de medidas de controle, etc.; avaliação 

das medidas corretivas e preventivas implantadas; avaliação da eficácia das 
medidas de controle adotadas; acompanhamento das atividades realizadas no 

período. 

O relatório deve conter informações e resultados específicos de cada item das 
ações descritas na metodologia do Programa. 

Junto do relatório mensal, deve ser elaborado e atualizado semanalmente a 
planilha de ocorrências ambientais com o acompanhamento dos desvios e não-

conformidades identificados e seu tratamento junto aos responsáveis para 
mitigação e prevenção de irregularidades e impactos. 

3.4.7.2. Relatórios Consolidados 

A elaboração de relatórios consolidados terá periodicidade trimestral, que 
deverá ser encaminhada a SEDAM para acompanhamento e avaliação dos 

procedimentos adotados durante as atividades. O relatório deve contemplar a 
mesma estrutura do relatório interno: informações indicativas do estágio da 
obra; registros fotográficos, por exemplo de ocorrências ambientais, execução 

de medidas de controle, etc., avaliação das medidas corretivas e preventivas 
implantadas; avaliação da eficácia das medidas de controle adotadas; 

acompanhamento das atividades realizadas no período. Além da atualização dos 
indicadores estabelecidos nesse programa e atendimento às diretrizes dos 
demais Programas Ambientais relacionados ao PCAO. 

3.4.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.4.8.1. Metas 

+ Realizar 100% das ações de controle ambiental previstas nos programas 
para a fase de obras; 

+ Realizar encontros periódicos (mensais) com engenheiros da empreiteira; 

+ Atendimento de todas as condicionantes dos licenciamentos ambientais 
associados ao empreendimento; 

+ Realizar 100% dos treinamentos, palestras e diálogos de saúde e 
segurança e meio ambiente com os trabalhadores da obra; 

+ Garantir que os anúncios de demandas de mão de obra e de fornecimento 
de produtos e serviços sejam divulgados pelos canais de comunicação do 
empreendimento; 

+ Execução de 100% das medidas propostas para Limpeza e Supressão da 
Vegetação; 

+ Adoção das ações propostas nas fichas de avaliação dos processos 
erosivos; 
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+ Realizar 100% dos monitoramentos e medidas preventivas previstas para 
controle do material particulado; e 

+ Atender a 100% das medidas propostas nos registros de ocorrências 
ambientais. 

3.4.8.2. Indicadores 

+ Número de ações e medidas realizadas nas frentes de trabalho da fase de 
obras para controle e monitoramento dos impactos ambientais das obras; 

+ Atas de reunião com as equipes responsáveis pela obra; 

+ Número de ocorrências ambientais registradas por não cumprimento de 
condicionantes ou requisitos legais; 

+ Lista de presença dos treinamentos, relatórios fotográficos dos diálogos e 
número de acidentes e quase-acidentes registrados; 

+ Percentual da contratação da mão de obra local em relação ao total 
contratado e número de empresas contratadas para fornecimento de 

serviços no empreendimento; 

+ Quantidade de volume florestal gerado sobre o estimado pelo inventário 
florestal; 

+ Número de ações realizadas para correção de processos erosivos 
identificados; 

+ Número de monitoramento realizados e resultados dos monitoramentos 
em comparativo com parâmetros da CONAMA nº 03/90, com relatórios 

fotográficos das ações de controle de dispersão; e 

+ Percentual de registros de desvios e não conformidades tratados e 
concluídos dentro do prazo estipulado. 
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Quadro 3-4 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Garantir com que o desenvolvimento das intervenções previstas 

ocorra de forma a evitar ou reduzir possíveis impactos ambientais 

negativos, por meio da implantação das medidas de controle 

previstas neste programa, desenvolvendo as tarefas de implantação 

com ações de controle dentro dos métodos construtivos, prevenindo 

e controlando a ocorrência de impactos negativos associados ao 

desenvolvimento das obras. 

Realizar 100% das ações de controle 

ambiental previstas nos programas 

para a fase de obras. 

Número de ações e medidas 

realizadas nas frentes de trabalho da 

fase de obras para controle e 

monitoramento dos impactos 

ambientais das obras 

Garantir que os responsáveis pela obra e os trabalhadores tomem 

conhecimento de informações técnicas, diretrizes e critérios 

ambientais a serem seguidos no desenvolvimento das obras, de 

forma a promover conduta ambientalmente adequada. 

Realizar encontros periódicos 

(mensais) com engenheiros da 

empreiteira 

Atas de reunião com as equipes 

responsáveis pela obra 

Garantir que as atividades construtivas ocorram somente dentro das 

áreas de trabalho, áreas constantes no processo de licenciamento 

ambiental e com o acompanhamento técnico ambiental permanente 

das obras para que o controle ambiental sistemático das obras seja 

desenvolvido com estrita observância à legislação aplicável. 

Atendimento de todas as 

condicionantes dos licenciamentos 

ambientais associados ao 

empreendimento 

Número de ocorrências ambientais 

registradas por não cumprimento de 

condicionantes ou requisitos legais. 

Instruir os trabalhadores para que observem as condições de saúde, 

segurança e questões ambientais, tendo por objetivo prevenir a 

ocorrência de acidentes e impactos ambientais na área de 

intervenção do empreendimento e no seu entorno, bem como a 

disseminação de doenças de veiculação hídrica e infectocontagiosas. 

Realizar 100% dos treinamentos, 

palestras e diálogos de saúde e 

segurança e meio ambiente com os 

trabalhadores da obra 

Lista de presença dos treinamentos, 

relatórios fotográficos dos diálogos e 

número de acidentes e quase-

acidentes registrados 

Maximizar o potencial local de contratação de mão de obra e de 

insumos. 

Garantir que os anúncios de 

demandas de mão de obra e de 

fornecimento de produtos e serviços 

sejam divulgados pelos canais de 

comunicação do empreendimento 

Percentual da contratação da mão de 

obra local em relação ao total 

contratado e número de empresas 

contratadas para fornecimento de 

serviços no empreendimento 

Garantir que a supressão ocorra no polígono determinado evitando 

a retirada de cobertura vegetal desnecessária. 

Execução de 100% das medidas 

propostas para Limpeza e Supressão 

da Vegetação 

Quantidade de volume florestal 

gerado sobre o estimado pelo 

inventário florestal 
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Objetivos Metas Indicadores 

Prevenir, controlar e conter o desenvolvimento de processos 

erosivos e o carreamento de sedimentos. 

Adoção das ações propostas nas 

fichas de avaliação dos processos 

erosivos. 

Número de ações realizadas para 

correção de processos erosivos 

identificados. 

Prevenir, controlar e conter a dispersão de material particulado no 

período de obra. 

Realizar 100% dos monitoramentos e 

medidas preventivas previstas para 

controle do material particulado 

Número de monitoramento realizados 

e resultados dos monitoramentos em 

comparativo com parâmetros da 

CONAMA 03/90, com relatórios 

fotográficos das ações de controle de 

dispersão 

Apresentar medidas preventivas, mitigadoras e corretivas que 

deverão ser seguidas pelo Empreendedor, construtoras e suas 

subcontratadas, durante a fase de implantação do projeto 

Atender a 100% das medidas 

propostas nos registros de 

ocorrências ambientais 

Percentual de registros de desvios e 

não conformidades tratados e 

concluídos dentro do prazo estipulado 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.4.9. Resultados Esperados 

Com a implantação das ações previstas no presente programa, espera-se que 
as obras sejam realizadas em condições de plena segurança, por meio da 

adoção de procedimentos construtivos que apresentem o menor nível de 
interferência ambiental possível e do controle de todas as atividades que 

possam desencadear processos de degradação ou alteração da qualidade 
ambiental na área de influência do empreendimento.  

Além disso, espera-se: 

+ O cumprimento da legislação vigente em todas as atividades a serem 
desenvolvidas pelas obras; 

+ A manutenção da qualidade ambiental de toda a área potencialmente 
afetada pelas obras; 

+ A conscientização dos trabalhadores e das empresas envolvidas da 
importância do controle ambiental; 

+ O controle, prevenção e mitigação dos impactos ambientais negativos. 

3.4.10. Cronograma 

O Quadro 3-5 apresente o cronograma das ações previstas no presente 
programa. 
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Quadro 3-5 – Cronograma de ações do PCAO para a fase de implantação da UTE Cidade do Livro 

Atividades / Ações 

do Programa 

Fase de Implantação 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Acompanhamento da 

Limpeza e Supressão 

Vegetal 

                              

Monitoramento e 

Controle de 

Processos Erosivos e 

Assoreamento dos 

Processos Erosivos 

                              

Controle do Canteiro 

de Obras  
                              

Saúde e Segurança 

do Trabalhador 
                              

Gestão da Mão de 

Obra e de 

Fornecedores Locais 

                              

Monitoramento e 

Controle de Emissões 

Atmosféricas 

                              

Monitoramento e 

Controle de Resíduos 

Sólidos 

                              

Monitoramento e 

Controle de Emissão 

de Ruído 
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Atividades / Ações 

do Programa 

Fase de Implantação 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Monitoramento e 

Controle de Efluentes 

Líquidos 

                              

Desmobilização do 

Canteiro de Obras 
                              

Relatórios Internos                               

Relatórios 

Consolidados 
                              

Relatório Final de 

Implantação 
                              

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.4.11. Recursos Necessários 

3.4.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 3-6 relaciona a equipe prevista para a realização do programa. 

Quadro 3-6 – Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

1 Coordenador Geral 

Supervisão do andamento das obras e 

coordenação para garantia da execução do 

programa dentro das diretrizes estabelecidas 

2 
Técnicos de Controle 

Ambiental de Obras 

Acompanhamento do andamento das obras, 

realização das inspeções e monitoramento, 

elaboração dos relatórios 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.4.11.2. Materiais Necessários 

O Quadro 3-7 relaciona os materiais necessários para a implantação do 
programa.  

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 
previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 

necessidades constatadas em campo. 

Quadro 3-7 – Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material Quantidade 

Notebook 3 

Máquina fotográfica 3 

GPS 2 

Fichas de inspeção de campo e material de 

escritório 
Uso contínuo 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.4.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Programa de Controle Ambiental de Obra 
(PCAO) é o empreendedor, com a realização de parcerias. 

3.4.13. Referências Bibliográficas 

TETRA MAIS CONSULTORIA ECONÔMICA E AMBIENTAL. Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP da UTE Cidade do Livro. São Paulo. 2019. 
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3.5. Programa de Gestão de Resíduos Sólidos – PGRS 

3.5.1. Justificativa 

O Programa de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) consiste no controle e 
fiscalização das atividades de coleta, transporte, armazenamento temporário e 

destinação final dos resíduos gerados durante as fases de implantação, 
operação e desativação de empreendimentos. Em atendimento ao Parecer 
Técnico CETESB no 099/19/IPGR, bem como a que manifestou-se acerca do 

conteúdo técnico pertinente ao Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
– PGRS para as obras de implantação da Usina Termelétrica Cidade do Livro,

bem como à condicionante 1.21 da Licença Previa (LP), no 2708, apresenta-se
a seguir os requisitos componentes do PGRS na fase de implantação do
empreendimento, visando subsidiar ao pedido de sua Licença de Instalação.

Como premissa considera-se que para a mitigação de possíveis impactos 
causados pela má gestão dos resíduos sólidos é necessário que estes resíduos 

sejam gerenciados de acordo com a legislação vigente e Normas 
Regulamentadoras, ou seja, que as etapas de gerenciamento ocorram 
adequadamente: segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento 

temporário, transporte, reciclagem ou reutilização, tratamento e disposição final 
em local adequado. Assim sendo, é de extrema importância e necessidade a 

implementação de um Programa de Gestão de Resíduos Sólidos, na busca da 
prevenção e minimização dos possíveis impactos ambientais, bem como o 
atendimento às exigências legais.  

Com a aplicação deste Programa será possível proporcionar práticas 
ambientalmente adequadas e seguras, de forma a não caracterizar danos ao 

meio ambiente, à comunidade, à saúde ocupacional e à segurança dos 
empregados e contratados da empresa, além de contribuir para a redução de 
custos e desperdícios da empresa na fase de obras. 

3.5.2. Objetivos 

3.5.2.1. Objetivos Gerais 

Visando atender à Legislação, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 
12.305/2010, regulamentada pelo Decreto nº 7404/2010 e Portaria nº 

12.064/2009, o PGRS tem como principal objetivo realizar o gerenciamento de 
resíduos sólidos assegurando o correto manuseio e disposição final, a fim de 
evitar, mitigar ou minimizar seus impactos sobre o meio.  

Além disso, o Programa objetiva maximizar oportunidades juntamente com a 
redução dos custos e busca garantir a utilização adequada e racional dos 

recursos naturais.  

3.5.2.2. Objetivos Específicos 

+ Conduzir o gerenciamento dos resíduos de forma a assegurar práticas
adequadas, em conformidade com os requisitos da legislação e normas

técnicas aplicáveis;

+ Implementar o gerenciamento dos resíduos de forma ordenada, visando
reduzir/minimizar a geração e maximizar a reutilização de resíduos de
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forma a não caracterizar danos ao meio ambiente, além de reduzir custos 

do empreendimento;  

+ Minimizar/evitar os riscos de contaminação de solos e dos recursos hídricos 
pelo tratamento e disposição inadequada dos resíduos sólidos gerados pelo 
empreendimento; 

+ Garantir a conservação das condições sanitárias em todas as áreas 
vinculadas ao empreendimento, visando também a proteção e manutenção 
das condições ambientais das áreas de influência do empreendimento; 

+ Promover e estimular a conscientização dos integrantes e subcontratados 
sobre a importância do cumprimento dos procedimentos explanados neste 

Programa, em consonância com o Programa de Educação Ambiental dos 
Trabalhadores. 

3.5.3. Requisitos Legais e Normativos 

Os principais requisitos a serem atendidos para a implementação deste 
Programa estão definidos nos regulamentos listados e descritos a seguir:  

+ Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do 
município de Lençóis Paulista – Elaborado em atendimento à Lei Federal 
no 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, este 
documento Técnico, elaborado pelo poder Público Municipal, determina as 

ações para a administração dos resíduos por meio de um conjunto 
integrado de ações normativas, operacionais, financeiras e de 

planejamento considerando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 
destinação/disposição final, de forma a atender os requisitos ambientais e 

de saúde pública. Além da administração dos resíduos, o plano tem como 
objetivo minimizar a geração dos resíduos no município. 

+ Legislação Estadual no 12.300 de 16 de março de 2016 – Esta lei institui a 
Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo e define 

princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e 
compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao controle 

da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e 
à promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos 
ambientais no Estado. 

+ Constituição Federal – Capítulo VI do Título VIII – DO MEIO AMBIENTE – 
Define 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 gerações 

+ Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estabelece 
princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada 

e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, e define as 
responsabilidades dos geradores e do poder público. Regulamentada pelo 

Decreto 7.404/10. 

+ Lei nº 11.445/2007 – Traz normativas nacionais para o saneamento básico 
e para a política federal de saneamento básico 

+ Lei de Crimes Ambientais no 9.605 de 1998 – Dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providências. 
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+ NBR 10004/04 – Resíduos sólidos – Classificação – Classifica os resíduos 
sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 

pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. 

+ NBR 10007/04 – Amostragem de resíduos – Fixa os requisitos exigíveis 
para amostragem de resíduos sólidos. 

+ NBR 11174/89 – Armazenamento de resíduos classes II (não inertes) e III 
(inertes). – Fixa as condições exigíveis para obtenção das condições 
mínimas necessárias ao armazenamento de resíduos classes II A – não 

inertes e II B – inertes, de forma a proteger a saúde pública e o meio 
ambiente. 

+ NBR 12235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Fixa as 
condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos 

de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. 

+ NBR 13463/95 – Coleta de resíduos sólidos – Classificação da coleta de 
resíduos sólidos urbanos dos equipamentos destinados a esta coleta, dos 
tipos de sistema de trabalho, do acondicionamento destes resíduos e das 

estações de transbordo 

+ NBR 13221/94 – especifica os requisitos para o transporte terrestre de 
resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde 
pública.  

+ NBR 14001/2000 – Certificação de Gestão Ambiental 

+ Resolução CONAMA no 275/01 – Estabelecer 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 307/02 – Estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

3.5.4. Público Alvo e/ou Área de Abrangência 

Este programa deverá ser adotado em todas as áreas da UTE Cidade do Livro 

que irão sofrer intervenção direta da fase de obras e operação do 
empreendimento, bem como todos os destinatários finais e transportadores dos 
resíduos, já licenciados para receber este tipo de material. 

O público-alvo corresponde a todas as áreas do empreendimento e 
colaboradores em geral, envolvidos direta e indiretamente com a implantação e 

operação da UTE. 
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3.5.5. Metodologia e Ações 

3.5.5.1. Caracterização dos Resíduos 

3.5.5.1.A. Método  

A primeira ação do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos é a etapa de 
caracterização dos resíduos, em que serão conhecidas as características dos 

resíduos, bem como a quantidade de resíduo gerado e a fonte geradora do 
mesmo. 

Nesta etapa, os resíduos gerados pelas obras serão divididos em classes e 

separados de acordo com a destinação adequada, em conformidade com os 
critérios estabelecidos na Resolução CONAMA nº 307/2002 para resíduos da 

construção civil e, classificação prevista na ABNT NBR 10.004/2004 para 
resíduos sólidos, conforme descrito a seguir. 

Na fase das obras prevê-se a geração de 5 t/dia de resíduos, sendo estes 

predominantemente inertes e sanitários, além dos resíduos perigosos 
representados por embalagens e materiais impregnados com óleo ou tintas. A 

identificação, classificação e quantificação dos resíduos a serem gerados na obra 
da Usina Termelétrica Cidade do Livro serão descritas em detalhe pelo Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), documento técnico a 

ser elaborado pela empreiteira após sua contratação. Por hora, considera-se a 
classes de resíduos a serem gerados durante a implantação o empreendimento:  

+ Resíduos Classe I – Perigosos 

Aqueles que apresentam periculosidade, ou uma das seguintes características: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade.  

Conforme descrito no item 4.2.1.5.2., “Os resíduos de serviços de saúde 

deverão ser classificados conforme ABNT NBR 12808. Os resíduos gerados nas 
estações de tratamento de esgotos domésticos e os resíduos sólidos 
domiciliares, excetuando-se os originados na assistência à saúde da pessoa ou 

animal, não serão classificados segundo os critérios de patogenicidade”.  

+ Resíduos Classe II – Não Perigosos 

▪ Classe II A – Não Inertes: aqueles resíduos que não se enquadram em 
perigosos (Classe I) e podem ter propriedades como combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade em água. São exemplos de resíduos 
classe II a: resíduos sanitários em geral, papel e restos de alimentos. 

▪ Classe II B – Inertes: são quaisquer resíduos que, quando amostrados 
de forma representativa, e submetidos a um contato estático ou 
dinâmico com água destilada ou deionizada à temperatura ambiente, 

não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, 

excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. São 
exemplos de resíduos classe II B: sucatas de materiais ferrosos e não 
ferrosos, borrachas e resíduos de construção civil. 

A partir da classificação dos resíduos, será possível dar andamento as etapas 
de gerenciamento de resíduos.  

Cabe ressaltar que os resíduos gerados nos ambulatórios, quando houver, 
deverão ser detalhados em um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
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Saúde – PGRSS, em conformidade com o estabelecido na Resolução CONAMA 

no 358/2005 que estabelece que compete ao gerador de resíduos e o seu 
gerenciamento. 

Destaca-se ainda, que além da caracterização dos resíduos, serão identificadas 
as fontes geradoras, buscando a implementação de medidas necessárias para a 
redução da geração na fonte. 

3.5.5.1.B. Área 

O reconhecimento e classificação dos resíduos serão realizados na área 

diretamente afetada pelo empreendimento, em que são executadas atividades 
geradoras de resíduos.  

 

3.5.5.1.C. Periodicidade 

Esta atividade deverá ocorrer com no mínimo 30 dias antes do início das obras 

para garantir que os resíduos sejam classificados corretamente e a destinação 
seja adequada.  

3.5.5.2. Coleta, Separação e Acondicionamento 

3.5.5.2.A. Método 

Com o início das obras, deverá ser garantido por meio deste Programa, que a 

coleta de resíduos nas frentes de obra e nos canteiros de obra ocorram de forma 
sistematizada, com o intuito de evitar o acumulo de resíduos, bem como a 
mistura de resíduos que acarreta na diminuição da reciclagem e 

reaproveitamento do material ou ainda reações indesejáveis, como geração de 
calor e odor, por conta da reação entre os materiais. 

Desta forma, sugere-se que seja implementado na obra, por responsabilidade 
do empreendedor, o sistema de coleta seletiva, como forma de realizar a 

triagem dos resíduos diretamente na fonte, considerando as normas e 
legislações aplicáveis para a segregação dos resíduos. 

A segregação dos resíduos deverá obedecer a NBR 10.004/04 e a CONAMA 

275/01, esta última referente ao “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”, para evitar a 
contaminação de outros materiais e facilitar o acondicionamento, 
armazenamento temporário, tratamento e/ou disposição final. 

Os coletores seguem os padrões de cores estabelecidos pela Resolução CONAMA 
nº 275/01, atendendo a demanda de geração, conforme apresentado na figura 

abaixo: 
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Figura 3-1 – Padrão de cores da coleta seletiva segundo Resolução CONAMA no 

275/01 

Fonte: Lar Plásticos. 

+ AZUL: papel/ papelão;  

+ VERMELHO: plástico;  

+ VERDE: vidro;  

+ AMARELO: metal;  

+ PRETO: madeira;  

+ LARANJA: resíduos perigosos;  

+ BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;  

+ MARROM: resíduos orgânicos;  

+ CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado.  

A coleta seletiva segrega previamente aqueles resíduos sólidos passíveis de 

reciclagem e reaproveitamento, tais como plásticos, metais, papéis/papelões e 
vidros. Assim, os próprios colaboradores da UTE Cidade do Livro são os 
responsáveis pela disposição dos resíduos nos recipientes adequados. Para isto, 

a empresa deverá desenvolver capacitações prévias, propostas no Programa de 
Educação Ambiental aos Trabalhadores, e realizar continuamente treinamento 

de reciclagem com este público.  

Em caso de derramamento de algum material, deverão ser adotadas as 
seguintes medidas: 

+ Resíduo Orgânico: será realizado o recolhimento do resíduo e deposição na 
lixeira correta (marrom) e posterior limpeza e desinfecção da área; 

+ Produto Perigoso: a área deverá ser sinalizada, e a depender do tipo de 
vazamento, a equipe da brigada de emergência da empresa deverá ser 
acionada; 

+ Fonte de ignição: Qualquer fonte de ignição; assegurar a adequada 
ventilação do ar; impedindo contato com água; recolher o material vazado 

com material absorvente inerte (óxido de magnésio) acondicioná-lo em 
recipientes fechados e identificados. Poderão ser tomadas outras 
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providências cabíveis, de acordo com as recomendações do fabricante 

apresentada na ficha técnica do produto. 

As lixeiras utilizadas deverão ser higienizadas sempre que esvaziadas com a 

utilização de (i) vassoura e aspirador de pó, para remover o material grosseiro 
(partículas minerais e resíduo orgânico); e (ii) com detergente e água, para 
remover partículas restantes no recipiente.  

Os equipamentos de proteção individual – EPI – utilizados pelos funcionários 
envolvidos nas operações de acondicionamento de resíduos são: luvas, óculos, 

botas, roupas apropriadas e outros equipamentos que se fizerem necessários 
de acordo ao resíduo e à tarefa a ser executada.  

3.5.5.2.B. Área 

As lixeiras utilizadas para coletar o resíduo deverão estar distribuídas ao longo 
do canteiro de obras. 

3.5.5.2.C. Periodicidade 

O resíduo das lixeiras deverá ser recolhido diariamente. 

3.5.5.3. Armazenamento dos Resíduos 

3.5.5.3.A. Método 

Os resíduos deverão ser acondicionados temporariamente em Área de 

Armazenamento de Resíduos, em caçambas estacionárias ou baías de concreto 
– que, quanto utilizada, deverá seguir as normas (NBR 11.174 e/ou NBR 
12.235/92) que definem a forma de armazenamento dos resíduos em local 

coberto, separadas de acordo com à tipologia dos resíduos e as suas 
características físico-químicas, até a sua destinação final. 

Entretanto, cabe ressaltar que o acúmulo de resíduos deverá ser evitado, tendo 
pré-definido, com alguma empresa licenciada para transporte de resíduos, um 

contrato para encaminhamento à destinação final. 

Na fase de implantação do empreendimento, o local de armazenamento 
temporário deverá alocado próximo ao canteiro de obras, responsável por 

comportar o quantitativo de resíduos sólidos gerados na obra, até a seu 
transporte destinação final. 

Para a operação, deve ser prevista estrutura semelhante da implantação, 
próximo às áreas administrativas e dimensionada adequadamente para 
comportar o quantitativo de resíduos gerados na operação. 

3.5.5.3.B. Área 

As áreas de armazenamento deverão estar dentro do canteiro de obras. O 

projeto executivo da área de armazenamento temporário de resíduos na fase 
de implantação e de operação, do empreendimento, seguindo as diretrizes das 
normas técnicas ABNT NBR 12235:1992 – Armazenamento de Resíduos Sólidos 

Perigosos e ABNT NBR 11174:1990 –Armazenamento de Resíduos Classe II – 
Não Inertes e III – Inertes encontra-se em elaboração. 
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3.5.5.4. Transporte e Destinação Final 

3.5.5.4.A. Método  

Todo transporte externo obedecerá às normas técnicas NBR 7.500/11, NBR 

13.221/07, Resolução ANTT nº 420/04, Decreto nº 96.044/88 e Lei n° 3.007/98 
atendendo ao padrão corporativo de controles e registros, que prevê a emissão 
de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR). Além disso, todos os resíduos 

da obra deverão ser destinados conforme delineados na Lei nº 12.305/2010.  

Deverão ser levantados previamente todos os locais e empresas licenciadas 

ativas dentro da região, para onde os resíduos poderão ser levados. As 
empresas transportadoras serão contratadas pela empresa executora da obra, 
as quais deverão ser licenciadas para o transporte dos resíduos por órgão 

licenciador competente, que terão obrigação de manter as licenças válidas, 
durante todo o tempo em que prestar serviço para a UTE Cidade do Livro. 

Cabe ressaltar que sempre que possível, deve-se realizar destinação para 
reciclagem e recuperação dos resíduos gerados, verificando a possibilidade de 
logística reversa, evitando o máximo possível a disposição de resíduos sólidos 

em aterro sanitário sem recuperação. Pretende-se diante destas ações, 
minimizar os danos ambientais causados pela geração de resíduos. 

3.5.5.4.B. Área 

Estão sendo buscadas as áreas licenciadas e legalizadas, que poderão receber 
os resíduos oriundos da instalação e operação do empreendimento. 

3.5.5.4.C. Periodicidade 

A estimativa de periodicidade será apresentada tão logo tenha sido elaborado o 

Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos da Construção Civil (PGRCC), com 
as devidas classificações e estimativas de volume gerado de resíduos por fase 

das obras;  

3.5.6. Interface com Outros Programas 

Os programas relacionados ao Programa de Gestão de Resíduos Sólidos são: 

+ Programa de Gestão Ambiental; 

+ Programa de Controle Ambiental das Obras;  

+ Programa de Educação Ambiental. 

3.5.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.5.7.1. Relatórios Internos 

O acompanhamento do presente programa será realizado por meio de relatórios 

técnicos mensais que deverão ser elaborados visando o acompanhamento da 
equipe de Gestão Ambiental da UTE Cidade do Livro. Nesses documentos 
deverão constar as principais atividades realizadas durante o período, 

relacionadas à coleta, segregação, armazenamento e transporte de resíduos, 
bem como a apresentação dos respectivos manifestos. No relatório deverá 

constar comprovação das atividades por meio de fotografias e questionários de 
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check list de conformidades com apresentação das devidas medidas corretivas 

e desdobramentos. 

3.5.7.2. Relatórios Consolidados 

Serão apresentados relatórios anuais durante os 30 meses previstos para as 
obras. Ao final das atividades construtivas será elaborado o relatório 
consolidado do programa que deverá ser encaminhada à CETESB para 

acompanhamento e avaliação dos procedimentos adotados durante as 
atividades.  

3.5.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.5.8.1. Metas 

São metas do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos: 

+ Gerenciar (coleta, segregação, acondicionamento, armazenamento) 
satisfatoriamente 100% dos resíduos na fase de instalação; 

+ Realizar 100% da destinação final dos resíduos gerados durante a fase de 
instalação, sendo os destinos finais devidamente licenciados; 

+ Realizar 100% das visitas periódicas programadas aos locais de 
armazenamento temporário; 

+ Realizar 100% do treinamento previsto aos trabalhadores que realizarão o 
manejo dos resíduos e efluentes; 

+ Realizar 100% das ações de conscientização planejadas aos trabalhadores 
da obra; 

+ Na fase de operação, considera-se como meta reduzir, reciclar e reutilizar 
a maior proporção possível dos resíduos gerados. As metas de redução, 
reutilização e reciclagem da fase de instalação serão quantificadas após a 

elaboração do PGRCC; 

+ Separação de 100 % do resíduo na fonte, por setor da unidade para facilitar 
o manejo e disposição dos recicláveis, mantendo uma qualidade de 
mercado; e 

+ Realizar palestras educativas bimensais objetivando a importância da 
execução e acompanhamento das ações do programa para todos os 

colaboradores. Sempre que considerado pertinente o tema será tratado 
nos diálogos diários de saúde e segurança com a equipe da obra. 

3.5.8.2. Indicadores 

+ Número de não conformidades/número de inspeções realizadas; 

+ Número de treinamentos planejados; número de treinamentos realizados; 

+ Número de palestras educativas planejadas; número de treinamentos 
realizados; e 

+ Razão das Metas planejadas de redução, reciclagem e reutilização de 
resíduos/percentuais efetivamente obtidos; 
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Quadro 3-8 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Conduzir o gerenciamento dos resíduos de forma 

a assegurar práticas adequadas, em 

conformidade com os requisitos da legislação e 

normas técnicas aplicáveis; 

Gerenciar satisfatoriamente, por meio da coleta, 

segregação, acondicionamento, armazenamento, 

100% dos resíduos; Realizar 100% da destinação final 

dos resíduos gerados durante a fase de instalação, 

sendo os destinos finais devidamente licenciados. 

Razão do Número de não 

conformidades/número de inspeções 

realizadas; 

Implementar o gerenciamento dos resíduos de 

forma ordenada, visando reduzir/minimizar a 

geração e maximizar a reutilização de resíduos 

de forma a não caracterizar danos ao meio 

ambiente, além de reduzir custos do 

empreendimento; 

Reduzir, reciclar e reutilizar a maior proporção possível 

dos resíduos gerados. (As metas de redução, 

reutilização e reciclagem da fase de instalação serão 

quantificadas após a elaboração do PGRCC); 

Separação de 100 % do resíduo na fonte, por setor da 

unidade para facilitar o manejo e disposição dos 

recicláveis, mantendo uma qualidade de mercado. 

Razão das Metas planejadas de 

redução, reciclagem e reutilização de 

resíduos/percentuais efetivamente 

obtidos; 

Minimizar/evitar os riscos de contaminação de 

solos e dos recursos hídricos pelo tratamento e 

disposição inadequada dos resíduos sólidos 

gerados pelo empreendimento; 

Realizar 100% das visitas periódicas programadas aos 

locais de armazenamento temporário; 

Razão do Número de não 

conformidades/número de inspeções 

realizadas; 

Garantir a conservação das condições sanitárias 

em todas as áreas vinculadas ao 

empreendimento, visando também a proteção e 

manutenção das condições ambientais das áreas 

de influência do empreendimento; 

Realizar 100% das visitas periódicas programadas aos 

locais de armazenamento temporário; 

Razão do Número de não 

conformidades/número de inspeções 

realizadas; 
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Objetivos Metas Indicadores 

Promover e estimular a conscientização dos 

integrantes e subcontratados sobre a 

importância do cumprimento dos procedimentos 

explanados neste Programa, em consonância 

com o Programa de Educação Ambiental dos 

Trabalhadores. 

Realizar 100% do treinamento previsto aos 

trabalhadores que realizarão o manejo dos resíduos e 

efluentes; 

Realizar 100% das ações de conscientização 

planejadas aos trabalhadores da obra. 

Realizar palestras educativas bimensais objetivando a 

importância da execução e acompanhamento das 

ações do programa para todos os colaboradores. 

Sempre que considerado pertinente o tema poderás 

ser tratado no âmbito dos diálogos de saúde e 

segurança com a equipe da obra. 

Número de treinamentos planejados; 

número de treinamentos realizados; 

Razão do número de treinamentos, 

ações e palestras educativas 

planejadas/ número realizado; 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.5.9. Resultados Esperados 

Com a implantação das ações previstas no presente programa, por meio do 
adequado gerenciamento do resíduos, em todas as etapas, desde a segregação 

na fonte até a sua destinação final, incluindo seu armazenamento temporário 
em área especialmente destinada a este fim, executada de acordo com o projeto 

apresentado, espera-se evitar os impactos associados à geração e resíduos 
sólidos, seja na fase de instalação ou de operação do empreendimento. Assim, 
propiciar a conservação do solo e dos recursos hídricos nas áreas de influência 

do empreendimento e das condições sanitárias nas áreas vinculadas ao projeto.  

3.5.10. Cronograma  

O Quadro 3-9 e o Quadro 3-10 apresenta o cronograma das ações previstas no 
presente programa. 
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Quadro 3-9- Cronograma – Fase de Implantação 

Atividades / Ações 

do Programa 

Fase de Implantação 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ações de 

conscientização com 

trabalhadores da 

obra 

                              

Caracterização dos 

Resíduos 
                              

Coleta, Separação e 

Acondicionamento 
                              

Armazenamento dos 

Resíduos 
                              

Transporte e 

Destinação Final 
                              

Relatórios internos                               

Relatórios 

consolidados                               

Relatório de 

encerramento da fase 

de implantação                               

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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Quadro 3-10- Cronograma – Fase de Operação 

Atividades / Ações do Programa 

Fase de Operação 

Ano 1 Ano 2 

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

Atualização das planilhas de controle                         

Execução dos Programas Ambientais                         

Relatórios internos                         

Relatórios consolidados                         

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.5.11. Recursos Necessários  

3.5.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 3-11 relaciona a equipe prevista para a realização do Programa de 

Gestão de Resíduos Sólidos 

Quadro 3-11 - Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

1 
Engenheiro (a) 

Ambiental 

Coordenação das atividades do Programa, 

elaboração e conteúdo para atividades e/ou 

materiais educativos em parceria com as equipes de 

Comunicação Social e Educação Ambiental; 

aprovação dos relatórios 

1 
Técnico em meio 

ambiente 

Execução das inspeções, produção e/ou organização 

dos manifestos e demais materiais comprobatórios 

das atividades, elaboração os relatórios e ministrar 

treinamentos 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.5.11.2. Materiais Necessários 

O Quadro 3-12 relaciona os materiais necessários para a implantação do 

programa 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 

previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 
necessidades constatadas em campo. 

Quadro 3-12 Materiais necessários para a implantação do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos sólidos 

Material Quantidade 

Caçambas para acondicionamento 3 

Bombonas 22 

Contêiner 1 

Etiquetas para identificação de resíduos 26 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.5.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 

(PGRS) é o empreendedor, com a realização de parcerias. 
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3.6. Programa de Gestão dos Efluentes Líquidos – PGEL 

3.6.1. Justificativa 

Durante as atividades de implantação e operação do empreendimento, está 
prevista a geração de efluentes líquidos domésticos, drenagem pluvial e 

chorume proveniente da biomassa armazenada para operação. O descarte 
desses efluentes sem prévio controle e tratamento potencializa os impactos 
negativos ao meio ambiente. 

Deste modo, o Programa de Gestão de Efluentes Líquidos justifica-se pela 
necessidade de monitoramento das estruturas e equipamentos previstos e 

possíveis alterações na qualidade dos efluentes gerados pelo empreendimento, 
com a implantação de um sistema para a gestão de controle e tratamento dos 
efluentes, garantindo o atendimento legal vigente. Tendo em vista a relevância 

de tal Programa, foi solicitada a sua elaboração e apresentação pela 
condicionante 1.23 da LP no 2708 visando o atendimento das exigências técnicas 

do Parecer no 279/19/IPEE de 30 de agosto de 2019; 

Conforme solicitado pelo Parecer, no presente programa consta a cópia das 
outorgas emitidas pelo DAEE para uso de todos os recursos hídricos necessários 

ao abastecimento do empreendimento (Anexo XI). No Anexo XIII constam o 
descritivo, layout e fluxograma da Estação de Tratamento de Água e 

desmineralização.  

Durante a fase de implantação do empreendimento serão instalados banheiros 
químicos e outras instalações provisórias nos canteiros de obra, que serão 

monitorados e inspecionados até a implantação da Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE). Os dejetos dos banheiros serão retirados por empresa 

especializada e encaminhados para recebimento em estação e tratamento 
devidamente licenciada. Definição do local para encaminhamento dos dejetos 
provenientes dos banheiros químicos, com respectivo termo de anuência de 

recebimento será apresentado posteriormente, após a definição dos 
fornecedores. 

Considera-se no pico da obra a geração de 35,36 m3 / dia de efluentes. O Projeto 
da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) será elaborado seguindo as 
recomendações da norma NBR 12.209/2011 da ABNT, constando: 

+ Projeto do emissário final de esgoto tratado;

+ Definição do local para encaminhamento dos lodos das ETAs e ETE, com
respectivo termo de anuência de recebimento;

+ Caracterização qualitativa do chorume proveniente dos pátios de
biomassa; e

+ Definição do local para encaminhamento do chorume proveniente dos
pátios de biomassa, com respectivo termo de anuência de recebimento.

O programa prevê a gestão de todas as gerações de efluentes líquidos 

provenientes da execução das atividades de implantação e operação, de acordo 
com o descrito a seguir: 

+ Efluente sanitário: serão gerados efluentes sanitários/domésticos
provenientes dos sanitários, vestiários e refeitórios.
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+ Drenagem pluvial: se caracteriza basicamente pela incidência de 
precipitação pluviométrica sobre áreas do empreendimento. Estas águas 

serão captadas por drenos e direcionadas para caixa de água bruta. 

+ Chorume: oriundo do armazenamento da biomassa no pátio de biomassa, 
que precede sua queima na caldeira. 

3.6.2. Objetivos 

3.6.2.1. Objetivos Gerais 

O presente programa tem como objetivo estabelecer diretrizes para o 

gerenciamento de efluentes líquidos gerados, garantindo seu tratamento 
adequado, avaliando potenciais efeitos e alterações na qualidade dos efluentes, 
durante as fases de implantação e operação da UTE Cidade do Livro. 

3.6.2.2. Objetivos Específicos 

+ Garantir que os efluentes gerados sejam lançados dentro dos padrões 
exigidos pelas normas e legislações vigentes; 

+ Avaliar a eficiência do sistema de tratamento proposto e garantir o 
atendimento à legislação e à qualidade ambiental, a partir de coletas de 

amostras do efluente; 

+ Avaliar a eficiência e funcionamento do sistema de captação do chorume 
dos pátios de biomassa e do tanque de armazenamento; 

+ Acompanhar a coleta de efluentes sanitários de banheiros químicos e 
garantir a destinação final adequada, evitando, assim, a contaminação das 
águas e solos; 

+ Garantir a limpeza e manutenção das canaletas e estruturas de drenagem 
pluviais visando o pleno funcionamento dessas. 

3.6.3. Requisitos Legais e Normativos 

Para a elaboração do programa de gestão de efluentes foram consideradas as 

leis, regulamentos, diretrizes e normas técnicas brasileiras, que são citadas a 
seguir: 

+ Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

▪ NBR 8.160/99 – Estabelece as exigências e recomendações relativas 

ao projeto, execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais de 
esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas quanto à 

higiene, segurança e conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade 
destes sistemas; 

▪ NBR 9.897/87 – Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e 

corpos receptores; 
▪ NBR 9.898/87 – Preservação e técnicas de amostragem de efluentes 

líquidos e corpos receptores; 
▪ NBR 9.649/86 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – 

Procedimento. 
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+ Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 

▪ CONAMA 430/11 – Disciplina condições, parâmetros, padrões e 

diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos d'água 
receptores, em redes coletoras e em emissários submarinos. Obriga 
ao auto monitoramento dos efluentes gerados e à apresentação anual 

da Declaração de Carga Poluidora. Revoga as condições e padrões de 
lançamento de efluentes prevista na Resolução CONAMA 357/05, 

mantendo a classificação de corpos d'água. Alterada pelas resoluções 
CONAMA 397/08 e 410/09 

▪ CONAMA 357/05 – Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências; 

+ Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

▪ CNRH 91/08 – Dispõe sobre procedimentos gerais para o 
enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos. 

Revoga a Resolução CNRH 12/00. 

+ Legislação Federal 

▪ Lei 9.433/97 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. 
▪ Decreto 24.643/34 – Dispõe sobre as águas públicas em relação aos 

seus proprietários e ao seu aproveitamento. 

3.6.4. Público Alvo e Área de Abrangência 

O programa de gestão de efluentes líquidos abrange todas as fontes geradoras 
da Usina Termelétrica Cidade do Livro e respectivos sistemas de controle, seja 
na fase de implantação ou operação.  

Este programa é aplicável a todas as áreas integrantes do empreendimento e 
aos colaboradores em geral. É considerado como público-alvo todo o efetivo 

operacional envolvido direta ou indiretamente com as atividades relacionadas 
às duas fases do projeto. 

3.6.5. Metodologia e Ações 

Visando garantir a qualidade das águas superficiais e subterrâneas o Programa 
de Gestão de Efluentes Líquidos abrange o monitoramento dos efluentes para 

que esses estejam de acordo com os parâmetros legais no despejo. 

Desse modo, propõe-se atividades que também conscientize os trabalhadores 

da implantação e operação visando orientar e capacitar sobre os procedimentos 
que serão adotados no presente programa. 

A seguir são detalhadas as ações propostas para o programa. 
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3.6.5.1. Capacitação dos trabalhadores de implantação e operação 

3.6.5.1.A. Método 

A capacitação dos trabalhadores deverá ocorrer durante as atividades de 

implantação e operação do empreendimento. Esta atividade deverá ser 
realizada através de treinamentos, palestras e conversas periódicas com os 
funcionários do empreendimento, juntamente com o Programa de Educação 

Ambiental voltado aos trabalhadores da obra. 

3.6.5.1.B. Área 

Esta atividade deverá ocorrer dentro da ADA, em consonância com aquelas 
definidas pelo Programa de Educação Ambiental com Trabalhadores (PEAT). 

3.6.5.1.C. Periodicidade 

Esta capacitação deverá ocorrer em conjunto com as atividades previstas no 
Programa de Educação Ambiental dos trabalhadores (PEAT), durante alguns 

Diálogos de saúde e Segurança (DDS) e reaplicadas/atualizadas a cada 6 meses 
da obra. 

3.6.5.2. Monitoramento dos Efluentes Líquidos 

3.6.5.2.A. Fase de Implantação 

A. Método 

Efluentes domésticos 

Na fase de implantação, serão instalados banheiros químicos no canteiro de 
obras, e seus efluentes deverão ser coletados por uma empresa especializada. 

Deverá ser garantido que a destinação final dos efluentes domésticos seja para 
locais licenciados por órgãos ambientais e com emissão do Manifesto de 

Transporte de Resíduo – MRT. 

Durante a implantação da UTE Cidade do Livro, será realizada a análise físico-

química em laboratório, a fim de garantir a confiabilidade dos laudos emitidos 
pelo laboratório contratado. 

As amostragens deverão ser realizadas conforme Guia Nacional de Coleta e 

Preservação de Amostras (ANA, 2011), ABNT NBR 9.897 e ABNT NBR 9.898.  

Drenagem pluvial 

O sistema de drenagem pluvial deverá ser inspecionado, tendo intensificação 
em períodos de maior chuva, a fim de identificar potenciais pontos que possam 
desenvolver entupimentos e vazamentos, e assim efetuar a manutenção 

preventiva.  

As limpezas também deverão ser realizadas com maior frequência nos períodos 

chuvosos, evitando o acúmulo de sólidos ao longo do sistema. 

Sugere-se que durante a implantação da Termelétrica, sejam realizadas análises 
físico-química em laboratório por parte do empreendedor, a fim de garantir a 
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confiabilidade dos laudos emitidos pelo laboratório contratado, bem como 

garantir um acompanhamento e banco de dados. 

B. Área 

Sistema de drenagem e canteiro de obras. 

C. Periodicidade 

O sistema de drenagem deverá ser inspecionado mensalmente.  

3.6.5.2.B. Fase de Operação 

A. Método 

Efluentes domésticos e Chorume 

Na operação será instalada uma ETE para o tratamento dos efluentes gerados 
pelo armazenamento da biomassa e efluentes domésticos dos sanitários, 

vestiários e refeitório. 

Deve ser realizada as análises físico-químicas do efluente tratado que será 

enviado ao corpo receptor, de forma a avaliar e garantir o atendimento as 
condições e padrões de lançamento estabelecidos pela legislação vigente, 
CONAMA N°430/11. 

Os tanques de armazenamento do chorume deverão ser inspecionados, 
observando possíveis rachaduras ou vazamentos, para a manutenção 

preventiva. 

As amostragens deverão ser realizadas conforme Guia Nacional de Coleta e 
Preservação de Amostras (ANA, 2011), ABNT NBR 9.897 e ABNT NBR 9.898. 

Drenagem pluvial 

O monitoramento e limpeza dos sistemas de drenagem deverão ser realizados 

conforme na fase de implantação, focando nos pontos mais críticos 
identificados. 

Sugere-se que o empreendedor realize coletas quinzenais para monitorar os 
pontos críticos e passiveis de contaminação, bem como criar um banco de dados 
para acompanhamento próprio destas atividades. 

B. Área 

ETE e sistema de drenagem. 

C. Periodicidade 

As análises físico-químicas e monitoramentos da Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE) que tratará os efluentes domésticos e o chorume deverão ser 

realizadas trimestralmente. 

Os tanques de armazenamento de chorume e o sistema de drenagem pluvial 

deverão ser inspecionados mensalmente. 
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3.6.6. Interface com Outros Programas 

Os programas relacionados ao Programa de Gestão de Efluentes Líquidos são: 

+ Programa de Gestão Ambiental (PGA); 

+ Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAO); 

+ Programa de Educação Ambiental com os Trabalhadores (PEAT). 

3.6.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.6.7.1. Relatórios Internos 

O acompanhamento do presente programa será realizado por meio de relatórios 
técnicos mensais que deverão ser elaborados visando o acompanhamento da 
equipe de Gestão Ambiental da UTE Cidade do Livro. Nesses documentos 

deverão constar as principais atividades realizadas durante o período. 

3.6.7.2. Relatórios Consolidados 

Ao final dos 30 meses previstos para as obras será elaborado o relatório 
consolidado do programa que deverá ser encaminhada a CETESB para 
acompanhamento e avaliação dos procedimentos adotados durante as 

atividades. Além disso os resultados dos monitoramentos na fase de obras serão 
adicionados ao Programam de Controle Ambiental da Obra (PCAO) para a 

apresentação semestral conforme. 

3.6.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.6.8.1. Metas 

+ Coleta de 100% dos efluentes dos banheiros químicos alocados no canteiro 
e frentes de obra; 

+ Destinação final de 100% dos efluentes sanitários da fase de obras para 
tratamento com empresas com licença ambiental válida e emissão de MTR; 

+ Quantificar 100% dos efluentes coletados, no Manifesto de Transporte de 
Resíduos e Efluentes – MTREs; 

+ Realizar 100% das vistorias previstas nos sistemas de drenagem pluvial e 
tanque de armazenamento do chorume; 

+ Realizar 100% dos monitoramentos e análises dos efluentes tratados na 
ETE para reutilização; e 

+ Evitar ocorrências ambientais proveniente de vazamentos de substâncias 
e efluentes, entupimentos dos sistemas de drenagem e tratamento de 
efluentes sanitários, danificação das estruturas. 

3.6.8.2. Indicadores 

+ Número de coletas de efluentes realizadas nos banheiros químicos; 

+ Atualização de planilha de registro com MTR’s e licenças ambientais das 
empresas responsáveis pela destinação dos efluentes; 

+ Resultados analíticos dos sistemas de tratamento; 

+ Quantidade de efluente tratado sobre a quantidade de efluente gerado. 

+ Número de parâmetros acima do limite permitido na Resolução CONAMA 
nº 430/11 por campanha; 
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+ Número de inspeções realizadas no sistema de drenagem pluvial; 

+ Número de inspeções realizadas na ETE; 

+ Número de inspeções realizadas no tanque de armazenamento de chorume 
da biomassa; e 

+ Número de ocorrências ambientais registradas causadas por efluentes 
líquidos. 
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Quadro 3-13 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Acompanhar a coleta de efluentes sanitários de 

banheiros químicos e garantir a destinação final 

adequada, evitando, assim, a contaminação das 

águas e solos; 

Garantir que os efluentes gerados sejam 

lançados dentro dos padrões exigidos pelas 

normas e legislações vigentes. 

Coleta de 100% dos efluentes dos banheiros 

químicos alocados no canteiro e frentes de obra. 

Número de coletas de efluentes realizadas nos 

banheiros químicos. 

Atualização de planilha de registro com MTRs e 

licenças ambientais das empresas responsáveis 

pela destinação dos efluentes. 

Destinação final de 100% dos efluentes 

sanitários da fase de obras para tratamento com 

empresas com licença ambiental válida e 

emissão de MTR. 

Quantificar 100% dos efluentes coletados, no 

Manifesto de Transporte de Resíduos e Efluentes 

– MTREs. 

Avaliar a eficiência do sistema de tratamento 

proposto e garantir o atendimento à legislação e 

à qualidade ambiental, a partir de coletas de 

amostras do efluente. 

Realizar 100% dos monitoramentos e análises 

dos efluentes tratados na ETE para reutilização. 

Resultados analíticos dos sistemas de 

tratamento. 

Quantidade de efluente tratado sobre a 

quantidade de efluente gerado. 

Número de parâmetros acima do limite 

permitido na Resolução CONAMA nº 430/11 por 

campanha. 

Número de inspeções realizadas na ETE. 

Avaliar a eficiência e funcionamento do sistema 

de captação do chorume dos pátios de biomassa 

e do tanque de armazenamento. Realizar 100% das vistorias previstas nos 

sistemas de drenagem pluvial e tanque de 

armazenamento do chorume. 

Número de inspeções realizadas no tanque de 

armazenamento de chorume da biomassa. 

Garantir a limpeza e manutenção das canaletas 

e estruturas de drenagem pluviais visando o 

pleno funcionamento dessas. 

Número de inspeções realizadas no sistema de 

drenagem pluvial. 
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Objetivos Metas Indicadores 

Garantir a limpeza e manutenção das canaletas 

e estruturas de drenagem pluviais visando o 

pleno funcionamento dessas. 

Evitar ocorrências ambientais proveniente de 

vazamentos de substâncias e efluentes, 

entupimentos dos sistemas de drenagem e 

tratamento de efluentes sanitários, danificação 

das estruturas. 

Número de ocorrências ambientais registradas 

causadas por efluentes líquidos. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.6.9. Resultados Esperados 

Com a implantação das ações previstas no presente programa e da constante 
avaliação da eficiência do sistema de tratamento proposto espera-se o 

atendimento dos padrões e normas vigentes no que tange ao lançamento de 
efluentes, bem como no controle de drenagens e geração de chorume, 

viabilizando assim a conservação do solo e dos recursos hídricos, sem que 
ocorram alterações negativa nas condições ambientais atuais da área de 
influência do empreendimento ou nas condições de salubridade das áreas de 

instalação ou área operacionais do projeto. 

3.6.10. Cronograma  

O Quadro 3-14 apresenta o cronograma das ações previstas no presente 
programa. 
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Quadro 3-14 – Cronograma – fase implantação 

Atividades/Ações 

do Programa 

Fase de Implantação 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ações de 

conscientização com 

trabalhadores 

                              

Descarte do lodo dos 

banheiros químicos- 

Fase de instalação 

                              

Monitoramento da 

ETE– Fase de 

instalação 

                              

Monitoramento do 

sistema de drenagem 

– Fase de instalação 

                              

Relatórios internos                               

Relatórios 

consolidados 
                              

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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Quadro 3-15 – Cronograma – fase operação 

Atividades / Ações do Programa 

Fase de Operação 
 

Ano 1 Ano 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ações de conscientização com trabalhadores                          

Monitoramento dos efluentes – Fase de operação                          

Monitoramento do sistema de drenagem – fase de operação                          

Relatórios internos                          

Relatórios consolidados                          

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.6.11. Recursos Necessários  

3.6.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 3-16 relaciona a equipe prevista para a realização do programa.  

Quadro 3-16 – Equipe Prevista 

Número de Profissionais Responsabilidade 

1 – Engenheiro Ambiental 

Inspecionar a instalação dos banheiros químicos; 

da coleta dos efluentes domésticos; dos tanques 

de chorume e do sistema de drenagem 

1 – Auxiliar de campo Coletar as amostras em campo 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

 

3.6.11.2. Materiais Necessários 

O Quadro 3-17 relaciona os materiais necessários para a implantação do 
programa 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 
previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 

necessidades constatadas em campo. 

Quadro 3-17 – Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material Quantidade 

Frascaria para coleta e acondicionamento 

das amostras 
uso contínuo 

Sonda multiparâmetro 1 

Laboratório para análises físico-químicas 1 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.6.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Programa de Gestão do Efluente Líquido 
(PGEL) é o empreendedor, com a realização de parcerias. 

3.6.13. Referências Bibliográficas 

ANA. Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: água, 
sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos. Carlos Jesus Brandão 

et al. (Org.). São Paulo: CETESB, Brasília: ANA, 2011. 326p. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA Nº 430, de 13 

de abril de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 
2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 2011.  



92 

3.7. Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do 
Ar 

3.7.1. Justificativa 

O presente programa foi elaborado com base no Relatório Ambiental Preliminar 

(USINA TERMELÉTRICA LENÇÓIS PAULISTA/TETRA MAIS, 2019), na Licença 
Prévia no 2708/2019, no Parecer Técnico nº 323/19/IE, que apresenta a análise 
técnica do RAP e no Parecer Técnico nº 040/19/IPA, que apresenta a análise 

técnica referente às emissões gasosas e de ruído da UTE Cidade do Livro. 

O presente relatório incorpora as recomendações técnicas presentes no Parecer 

nº 040/19/IPA e atende as condicionantes 1.3, 1.20, 3.17, 4.4, 4.5 e 4.6 da 
Licença Prévia n° 2708/2019. 

No Relatório Ambiental Preliminar (2019) foi apontado que durante a fase de 

instalação e operação do empreendimento algumas atividades poderão implicar 
na alteração da qualidade do ar. 

Durante a fase de implantação do empreendimento é esperada a emissão de 
poluentes atmosféricos, especificamente material particulado e gases de 

combustão (NO2, CO, SO2 e hidrocarbonetos), relacionada à realização dos 
serviços preliminares que incluem a movimentação de terra, máquinas e 
equipamentos. 

Durante a fase de operação do empreendimento as principais emissões estão 
relacionadas a emissões de material particulado (PM10), óxidos de nitrogênio 

(NOx) e monóxido de carbono (CO) resultantes da queima de combustível na 
caldeira, picagem do cavaco (tora com casca) na mesa receptora e no picador, 
além da estocagem de matéria prima e do processo de combustão dos 

equipamentos envolvidos no processo. Diante deste contexto, o presente 
programa permitirá acompanhar a evolução da qualidade do ar nas fases de 

implantação e operação da UTE Cidade do Livro, além de aprimorar a avaliação 
dos efeitos do empreendimento em sua Área de Influência Direta – AID. 

3.7.2. Objetivos 

3.7.2.1. Objetivos Gerais 

O presente programa tem por objetivo minimizar os impactos gerados pelas 

emissões atmosféricas sobre a qualidade do ar, assegurar o bem-estar dos 
colaboradores e dos receptores próximos, além de atestar o correto 

funcionamento dos sistemas de controle de emissões. 

3.7.2.2. Objetivos Específicos 

O programa também tem por objetivo o monitoramento da concentração de 

material particulado (MP), óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono 
(CO) e óxidos de enxofre (SOx) na chaminé da caldeira e de poeira fugitiva na 

área de pré-processamento de cavaco, de modo a possibilitar a avaliação das 
medidas mitigadoras propostas e a necessidade de aperfeiçoamento das 
mesmas. 
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3.7.3. Requisitos Legais e Normativos 

Os principais requisitos legais e normativos ligados ao Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar são: 

+ Resolução CONAMA nº 05 de 15/06/1989 – Institui o Programa Nacional 
da Qualidade do Ar – PRONAR; 

+ Resolução CONAMA nº 03 de 28/06/1990 – Dispõe sobre os padrões de 
qualidade do ar; 

+ Resolução CONAMA nº 08 de 06/12/1990 – Dispõe sobre padrões de 
qualidade do ar, previstos no PRONAR; 

+ Resolução CONAMA nº 382 de 26/12/2006 – Estabelece os limites 
máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas; 

+ Resolução CONAMA nº 436 de 22/12/2011 – Complementa as Resoluções 
nº 05/89 e 382/06; 

+ Norma ABNT NBR 9547:1986 Material particulado em suspensão no ar 
ambiente – Determinação da concentração total pelo método do 

amostrador de grande volume; 

+ Norma ABNT NBR 6.016:1986 – Gás de escapamento de motor Diesel – 
Avaliação de teor de fuligem com a escala de Ringelmann; 

+ Decisão de Diretoria Cetesb nº 10, de 12/01/2010 – dispõe sobre o 
Monitoramento de Emissões de Fontes Fixas de Poluição do Ar no Estado 
de São Paulo – Termo de Referência para a Elaboração do Plano de 

Monitoramento de Emissões Atmosféricas (PMEA); 

+ Decisão de Diretoria nº 326/2014/I de 05/11/2014 – dispõe sobre os 
critérios para verificação do atendimento dos limites de emissão dos 
parâmetros estabelecidos na Resolução SMA nº 79, de 04/11/2009, para 

licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos em 
Usinas de Recuperação de Energia – UREs; e 

+ Decreto Estadual n° 59.113/2013 – Estabelece novos padrões de qualidade 
do ar e dá providências correlatas. 

3.7.4. Público Alvo e/ou Área de Abrangência 

A abrangência do presente programa é basicamente a ADA e AID do 

empreendimento.  

O público alvo compreende o receptor crítico do entorno e os colaboradores 

envolvidos com as atividades emissoras, além do órgão ambiental, que receberá 
as informações sobre qualidade do ar. 

3.7.5. Metodologia e Ações 

3.7.5.1. Fase de Implantação 

3.7.5.1.A. Ações de Monitoramento 

Considerando-se a participação de máquinas e veículos durante a implantação 
do empreendimento, o controle das emissões decorrentes da queima do diesel 

(gases de combustão) deverá ser realizado mediante medições periódicas, para 
monitoramento do índice de emissão de monóxido de carbono por 
veículos/equipamentos com motor do ciclo diesel.  
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O monitoramento será realizado através do método de ensaio com Escala de 

Ringelmann Reduzida, para determinação do grau de enegrecimento da fumaça 
emitida por fontes fixas e móveis. Os resultados deverão ser registrados em 
Planilha Controle de Campo. 

As campanhas de amostragem do Monitoramento de Fumaça Preta terão 
frequência mensal. 

Outra medida de controle das emissões de poluentes atmosféricos originadas 
de motores à combustão é a adoção da autofiscalização interna e manutenção 
da frota.  

As máquinas, equipamentos e veículos receberão manutenções periódicas de 
forma a garantir a eficiência dos processos de combustão e controle no gás 

emitido. Estas manutenções serão seguidas em conformidade com o plano de 
manutenção em acordo com especificidade do equipamento/veículo e 
considerando o prazo determinado pelo fabricante. Cabe destacar que os 

comprovantes de manutenção deverão ser compilados mensalmente e enviados 
a fiscalização de obras. 

3.7.5.1.B. Recomendações Preventivas 

Para mitigar a emissão de particulados proveniente do tráfego dos veículos nos 
acessos durante o período de obras deverão ser adotadas as seguintes medidas: 

+ Controle geral de poeira por meio do planejamento adequado nas frentes 
de obra; 

+ Pavimentação das vias de acesso e de tráfego interno, evitando a 
ressuspensão de partículas do solo; 

+ Controle e orientação da circulação dos veículos leves e pesados por meio 
de sinalizações nas áreas das obras e vias internas de circulação; 

+ Estabelecimento de limites de velocidade na área do empreendimento; 

+ Promover e estimular, através dos treinamentos periódicos a 
conscientização dos integrantes e subcontratados sobre a importância do 
cumprimento dos procedimentos internos de gerenciamento ambiental; 

+ Umectação por meio de caminhões-pipa das áreas de solo exposto, bem 
como das vias de circulação internas, especialmente durante o período 
seco; 

+ Cobertura com lona das caçambas dos caminhões que transportarão 
material para evitar a liberação de poeira, a queda e o espalhamento de 

terra e outros tipos de material ao longo do trajeto. 
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3.7.5.2. Fase de Operação 

3.7.5.2.A. Ações de Monitoramento 

A. Monitoramento emissões de chaminé 

A amostragem da chaminé da caldeira deverá ser realizada anualmente, com 

avaliação da emissão de material particulado (PM10), NOx, SOx e CO. 

O monitoramento deverá atender às determinações da norma Cetesb DD-10-P, 

de 2010, e demais normas e regulamentos pertinentes.  

Ressalta-se que na chaminé da caldeira será instalado monitores contínuos com 
registradores para os parâmetros NOx, CO e O2, atendendo aos critérios 

estabelecidos na Decisão de Diretoria CETESB nº 326/2014/i. 

B. Monitoramento de poeira fugitiva 

O monitoramento de poeira fugitiva será realizado anualmente através da coleta 
e determinação da concentração de Partículas Totais em Suspensão (PTS) e 
seguirá o estabelecido na Resolução CONAMA n° 03/90 e norma da NBR 

9547/1986.  

Para amostragem será utilizado um Amostrador de Grandes Volumes (Hi-Vol). 

A coleta deverá ocorrer durante um período de amostragem de 24 horas 
(nominais), sendo a vazão aspirada para um abrigo coberto (teto do 
equipamento) no interior do qual se encontra o elemento filtrante. 

Ressalta-se que a calibração do dispositivo indicador de vazão do Hi-Vol é 
necessária, a fim de estabelecer rastreabilidade da medição em campo a um 

padrão primário oficial via um calibrador padrão (secundário) de vazão. O 
procedimento de calibração aplicado corresponde a um CPV (Calibrador Padrão 
de Vazão) convencional do tipo orifício. 

A recalibração do indicador de vazão deverá ser efetuada após deslocamento do 
equipamento de um local para outro, depois de parada para manutenção ou 

conforme exigências dos órgãos oficiais. 

A análise dos dados será realizada considerando as diretrizes da Resolução 
Conama nº 03 de 28/06/1990 que especifica os Padrões de Qualidade do Ar 

para todo o território nacional e Decreto Estadual nº 59.113/2013, que 
estabelece os padrões de qualidade do ar para o Estado de São Paulo, tendo por 

base as diretrizes estabelecidas pela OMS. 

Em cada campanha de amostragem deverão ser produzidos relatórios com 

comparação dos dados com a legislação vigente e com as campanhas de 
monitoramento anteriores. 
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C. Monitoramento emissão de monóxido de carbono por 
veículos/equipamentos com motor do ciclo diesel 

Assim como na fase de implantação, durante a operação o monitoramento do 
índice de emissão de monóxido de carbono por veículos/equipamentos com 

motor do ciclo diesel deverá ser realizado mensalmente através do método de 
ensaio com Escala de Ringelmann Reduzida. 

Também deverá ser mantida a autofiscalização interna e manutenção da frota, 
com controle das manutenções periódicas de forma a garantir a eficiência dos 
processos de combustão e controle no gás emitido.  

3.7.5.2.B. Recomendações preventivas 

A seguir são apresentas as recomendações preventivas: 

+ Eventuais pilhas de materiais, se mantidas ao ar livre, deverão ser 
umedecidas, no caso de bagaço de cana cobertas; 

+ Não realizar transporte de biomassa no período noturno, entre as 22h e às 
7h do dia seguinte; 

+ Fator de emissão de material particulado da caldeira de 130 mg/Nm3, 
conforme a Resolução Conama no 382/2006; 

+ Implementar sistema de coleta de poeira do processo de retirada de casca 
na mesa receptora e também do picador, deste modo, uma chaminé para 
emissão do ar coletado na mesa receptora e outra chaminé; 

+ Implementar medidas de controle de emissão de poeira fugitiva na área 
de pré-processamento de cavaco, incluindo desde a recepção do material, 
moagem, estoque e transporte para a caldeira. Não se recomenda alguma 
ação específica, mas este controle pode ser feito por fechamento da área 

de recebimento, estoque e processamento do material, com instalação, se 
necessário, de sistemas de exaustão de ar dotados de equipamentos de 

controle de partículas como, por exemplo, ciclones; e 

+ Altura da chaminé prevista de 30 metros 

3.7.6. Interface com Outros Programas 

Os programas relacionados ao presente Programa são: 

+ Programa de Gestão Ambiental (PGA)  

+ Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO); 

+ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

+ Programa de Controle da Supressão de Vegetação (PCSV); 

+ Programa de Comunicação Social (PCS); 

+ Programa de Educação Ambiental; 

+ Programa de Gestão da Mão de Obra; e 

+ Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e Vias de Acesso. 
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3.7.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.7.7.1. Relatórios Internos 

Durante a fase de implantação o acompanhamento do presente programa será 
realizado por meio de relatórios técnicos mensais que deverão ser elaborados 

visando o acompanhamento da equipe de Gestão Ambiental da UTE Cidade do 
Livro. Nesses documentos deverão constar as principais atividades realizadas 

durante o período, como: resultados das medições com Escala de Ringelmann 
Reduzida, registros de treinamentos realizados, fotos ilustrativas das 

sinalizações implantadas, comprovantes de manutenção das máquinas e 
equipamentos utilizados na obra, etc. 

Durante a operação o acompanhamento será realizado por meio de relatórios 

mensais, onde deverão constar os resultados das medições com Escala de 
Ringelmann Reduzida, os comprovantes de manutenção das máquinas e 

equipamentos utilizados na operação e os registros dos monitores contínuos 
instalados na chaminé da caldeira. Anualmente os resultados dos 
monitoramentos realizados de poeira fugitiva e de emissões da chaminé deverão 

ser incorporados. 

3.7.7.2. Relatórios Consolidados 

Durante a implantação, semestralmente será elaborado o relatório consolidado 
do programa que deverá ser encaminhada a CETESB para acompanhamento e 
avaliação dos procedimentos adotados durante as atividades.  

Ao final dos 30 meses previstos para a implantação será elaborado o relatório 
consolidado do Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO) que deverá 

ser encaminhado a CETESB. Esse documento deverá incorporar as ações 
controle e monitoramento da qualidade do ar realizadas durante a implantação, 
assim como comprovar a instalação e o funcionamento do sistema de 

monitoramento contínuo de poluentes atmosféricos, os quais deverão ser 
previamente avaliados pela CETESB. 

Durante a operação os relatórios consolidados terão periodicidade anual. 

3.7.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.7.8.1. Metas 

As principais metas do presente programa são: 

+ Atender aos limites da legislação ambiental vigente em todos os âmbitos 
quanto às emissões atmosféricas e a qualidade do ar; 

+ Avaliar de forma continuada a eficiência dos processos e sistemas de 
controle existente; 

+ Controlar as emissões provenientes dos processos operacionais; 

+ Reduzir emissão pela frota utilizada; e 

+ Melhorar o conforto dos funcionários do projeto e dos receptores próximos. 
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3.7.8.2. Indicadores 

Serão utilizados como indicadores do programa: 

+ Eficiência das estruturas de controle;  

+ Número de intervenções para manutenção da frota; 

+ Número de medições registradas em desconformidade à Escala 
Ringelmann; 

+ Evolução da pluma de dispersão de poluentes; 

+ Número de medições com emissões acima do limite estabelecido pela 
legislação; e 

+ Registro de eventuais reclamações relacionadas a emissão atmosférica. 
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Quadro 3-18 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivo Metas Indicadores 

Minimizar os impactos 

gerados pelas emissões 

atmosféricas sobre a 

qualidade do ar; 

Atender aos limites da legislação ambiental vigente em todos 

os âmbitos quanto às emissões atmosféricas e a qualidade do 

ar 

Número de medições com emissões acima do 

limite estabelecido pela legislação 

Controlar as emissões provenientes dos processos operacionais Número de medições com emissões acima do 

limite estabelecido pela legislação 

Número de registros de reclamações relacionadas 

a emissão atmosférica 

Avaliar de forma continuada a eficiência dos processos e 

sistemas de controle existente 

Melhorar o conforto dos funcionários do projeto e dos 

receptores próximos 

Número de registros de reclamações relacionadas 

a emissão atmosférica 

Reduzir emissão pela frota utilizada Número de medições registradas em 

desconformidade à Escala Ringelmann 

Número de intervenções para manutenção da frota 

Monitoramento da 

concentração de Material 

Particulado em Suspensão 

(PTS) 

Atender aos limites da legislação ambiental vigente em todos 

os âmbitos quanto às emissões atmosféricas e a qualidade do 

ar; 

Número de medições com emissões acima do 

limite estabelecido pela legislação 

Controlar as emissões provenientes dos processos operacionais Número de medições com emissões acima do 

limite estabelecido pela legislação 

Número de registros de reclamações relacionadas 

a emissão atmosférica 

Avaliar de forma continuada a eficiência dos processos e 

sistemas de controle existente; 

Melhorar o conforto dos funcionários do projeto e dos 

receptores próximos 

Número de registros de reclamações relacionadas 

a emissão atmosférica 

Assegurar o bem-estar dos 

funcionários e dos 

receptores próximos 

Atender aos limites da legislação ambiental vigente em todos 

os âmbitos quanto às emissões atmosféricas e a qualidade do 

ar; 

Número de pontos de medições com emissões 

acima do limite estabelecido pela legislação 

Avaliar de forma continuada a eficiência dos processos e 

sistemas de controle existente; 

Número de pontos de medições com emissões 

acima do limite estabelecido pela legislação 

Controlar as emissões provenientes dos processos operacionais 
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Objetivo Metas Indicadores 

Número de registros de reclamações relacionadas 

a emissão atmosférica 

Reduzir emissão pela frota utilizada Número de medições registradas em 

desconformidade à Escala Ringelmann 

Número de intervenções para manutenção da frota 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.7.9. Resultados Esperados 

Com a implantação das ações previstas no presente programa, espera-se 
monitorar e identificar possíveis inconformidades legais e operacionais, assim 
como verificar a eficiência dos equipamentos de controle empregados e medidas 

mitigadoras aplicadas. Caso estes não sejam efetivos o presente programa 
deverá propor novas recomendações para que os requisitos legais sejam 

devidamente atendidos. 

3.7.10. Cronograma  

O Quadro 3-19 apresenta o cronograma das ações previstas no presente 
programa. 
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Quadro 3-19 – Cronograma – fase implantação 

Atividades / Ações do 

Programa 

Fase de Implantação 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Monitoramento das emissões 

atmosféricas (medição escala 

de Ringelmann) 

                              

Autofiscalização interna e 

manutenção da frota 
                              

Pavimentação das vias de 

acesso 
                              

Sinalização nas áreas das 

obras e vias internas de 

circulação 

                              

Realização de treinamentos 

periódicos para 

conscientização dos 

integrantes e subcontratados 

das medidas relacionadas ao 

programa 

                              

Umectação das áreas de solo 

exposto 
                              

Cobertura com lona das 

caçambas dos caminhões 

responsáveis pelo transporte 

de materiais  

                              

Monitoramento dos sistemas 

de controle e das medidas 

preventivas adotadas 
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Atividades / Ações do 

Programa 

Fase de Implantação 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Relatórios internos                               

Relatórios consolidados                               

Relatório de encerramento da 

fase de implantação                               

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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Quadro 3-20 – Cronograma – fase operação 

Atividades / Ações do Programa 

Fase de Operação 

Ano 1 Ano 2 

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

Monitoramento das emissões 

atmosféricas (chaminés e poeira 

fugitiva)              

           

Verificação dos monitores contínuos 

instalados na chaminé da caldeira                         

Monitoramento das emissões 

atmosféricas (medição escala de 

Ringelmann)                         

Autofiscalização interna e manutenção 

da frota                         

Monitoramento dos sistemas de 

controle e das medidas preventivas 

adotadas                         

Relatórios internos                         

Relatórios consolidados                         

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.7.11. Recursos Necessários  

3.7.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 3-21 relaciona a equipe prevista para a realização do programa. 

Quadro 3-21 – Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 

Formação Responsabilidade 

01 

Especialista em 

monitoramento da 

qualidade do ar 

Realização das medições de PTS e elaboração 

de relatórios de acompanhamento 

01 
Técnico em meio 

ambiente 

Realização das medições de fumaça preta 

(Escala de Ringelmann), acompanhamento 

da execução das medidas preventivas 

propostas, elaboração de relatórios de 

acompanhamento  

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

3.7.11.2. Materiais Necessários 

Os principais materiais necessários para a realização do programa são: 

+ 01 Amostrador de Grandes Volumes para PTS 

+ 01 Escala de Ringelmann 

+ 01 GPS 

+ 01 Câmera fotográfica 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 

previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 
necessidades constatadas em campo. 

3.7.12. Responsáveis 

A responsabilidade pela implantação do programa será do empreendedor, o qual 

poderá contar com apoio de consultorias ambientais e/ou profissionais 
especializados, com corresponsabilidade dos órgãos ambientais para avaliação 
e fiscalização do Programa. 

3.7.13. Referências Bibliográficas 

UTE CIDADE DO LIVRO / TETRA MAIS. Relatório Ambiental Preliminar – 
Usina Termoelétrica Cidade do Livro. Lençóis Paulista – SP, 2019.  
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3.8. Programa de Controle e Monitoramento de Ruído 

3.8.1. Justificativa 

O presente programa foi elaborado com base no Relatório Ambiental Preliminar 
(TETRA MAIS, 2019), na Licença Prévia no 2708/2019, no Parecer Técnico nº 

323/19/IE, que apresenta a análise técnica do RAP e no Parecer Técnico nº 
040/19/IPA, que apresenta a análise técnica referente às emissões gasosas e 
de ruído da UTE Cidade do Livro. 

O presente relatório incorpora as recomendações técnicas presentes no Parecer 
Nº 040/19/IPA e atende as condicionantes 1.3, 1.20, 3.16, 3.17 e 4.4 da Licença 

Prévia n° 2708/2019. 

A poluição sonora ocorre quando a alteração no ambiente acústico resulta em 
danos potenciais ao ser humano, afetando negativamente o bem-estar da 

população ou restringindo o pleno uso e gozo da propriedade privada. 

Conforme apresentado no âmbito do diagnóstico ambiental (TETRA MAIS, 

2019), no entorno imediato ao empreendimento, caracterizado como área rural, 
há apenas um receptor isolado, o qual apresenta-se como receptor potencial 
dos ruídos gerados durante a implantação e operação do empreendimento. 

Ressalta-se que a área urbanizada de Lençóis Paulista, encontra-se fora da área 
de influência acústica da implantação e operação, visto que está localizada a 

cerca de 3 km da área de implantação do empreendimento.  

As medições dos níveis de ruído foram realizadas em 5 pontos, onde além do 
receptor potencialmente crítico, também foram caracterizados os receptores 

lindeiros às rodovias da região que serão as prováveis rotas de acesso ao 
empreendimento. 

Os resultados obtidos indicaram que nos pontos lindeiros a rodovia os níveis de 
ruído ambiente atendem os padrões recomendados pela DD – 389/2010, 
enquanto que no ponto representado pelo receptor mais próximo ao 

empreendimento, os níveis de ruído atuais apresentam ligeira ultrapassagem 
do padrão sonoro recomendado pela norma (NBR – 10151) para área rural, 

tendo como fonte sonora predominante o ruído de fauna. 

Conforme previsto na avaliação de impactos ambientais (TETRA MAIS, 2019), 
algumas atividades inerentes a implantação e operação do empreendimento 

poderão implicar na geração de ruídos. 

Durante a implantação as principais fontes sonoras estão relacionadas à 

utilização de máquinas e equipamentos nas atividades de terraplenagem e na 
construção propriamente dita, com destaque para bate estaca para as 
fundações, caminhões betoneiras e fluxo de caminhões em geral.  

Durante a operação as fontes sonoras relacionam-se aos ventiladores e 
exaustores da caldeira, à picagem e moagem de biomassa de madeira, ao fluxo 

de caminhões e a subestações de energia. 

Dentro deste contexto torna-se necessário avaliar e monitorar a propagação 

sonora de modo a evitar e/ou minimizar os possíveis incômodos aos receptores 
críticos. 
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3.8.2. Objetivos 

3.8.2.1. Objetivos Gerais 

O programa tem como objetivo avaliar as alterações ambientais previstas em 

relação aos aspectos de geração de ruídos, de forma a identificar a efetivação 
de impactos do empreendimento nos receptores críticos e no meio ambiente, 

além de assegurar o bem-estar dos colaboradores e dos receptores críticos. 

3.8.2.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do presente programa são: 

Monitorar as emissões de ruído decorrentes das atividades de implantação e 
operação do empreendimento por meio de monitoramento periódico; 

Verificar se os resultados dos monitoramentos estão de acordo com os limites 
estabelecidos pelas legislações e normas técnicas (NBR 10.151/2019); 

Comparar os resultados dos monitoramentos no receptor mais próximo do 

empreendimento com os valores de referência medidos no Diagnóstico 
Ambiental; 

Criar um banco de dados com os níveis sonoros junto aos pontos receptores, 
determinando eventuais desconformidades sonoras e, desta forma, 
desencadeando ações de controle da emissão de ruído. 

3.8.3. Requisitos Legais e Normativos  

A elaboração e implantação do Programa de Controle e Monitoramento de Ruído 

deverão garantir o atendimento à legislação ambiental brasileira indicada a 
seguir: 

+ Resolução CONAMA nº 001/90 – Dispõe sobre a emissão de ruídos, em 
decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, determinando padrões, critérios e diretrizes; 

+ NBR 10.151 – Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o 
conforto da comunidade – Procedimento; 

+ NBR 10.152 – Acústica – Avaliação do ruído ambiente em recintos de 
edificações visando o conforto dos usuários – Procedimento; 

+ Resolução CONAMA nº 230/97 – Proíbe o uso de equipamentos que possam 
reduzir a eficácia do controle de emissão de ruídos e poluentes; 

+ Decisão de Diretoria nº 100/2009/P – Dispõe sobre a aprovação do 
Procedimento para Avaliação de Níveis de Ruído em Sistemas Lineares de 
Transporte; 

+ Lei Municipal n.º 5.173/2018 – altera a Lei Municipal n.º 4.635, de 9 de 
junho de 2014, que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar 

e do sossego público no âmbito do município de Lençóis Paulista. 
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3.8.4. Público Alvo e/ou Área de Abrangência 

A abrangência do presente programa é basicamente a ADA e AID do 
empreendimento, abrangendo áreas onde haverá fontes fixas (como 

maquinários e equipamentos de grande porte) e fontes móveis (como utilização 
de caminhões e veículos de transporte) de emissão de ruídos, incorporando 

também o receptor crítico.  

O público alvo compreende o receptor crítico do entorno e os colaboradores 
envolvidos com as atividades emissoras de ruídos aos quais deverão ser 

direcionadas as recomendações, que além de auxiliarem na boa conduta dos 
procedimentos internos, identificando antecipadamente a necessidade de ações 

corretivas de equipamentos e máquinas, evitarão o prolongamento de emissões 
sonoras que potencializariam incômodos no entorno do empreendimento. 

3.8.5. Metodologia e Ações 

3.8.5.1. Monitoramento ruído 

3.8.5.1.A. Definição dos pontos de monitoramento 

O monitoramento de ruído deverá contemplar 3 pontos e avaliação simultânea:  

+ Um ponto localizado na residência rural próxima ao empreendimento 
(mesmo ponto avaliado no diagnóstico do Estudo Ambiental); 

+ Dois pontos localizados na área da usina, para caracterização da fonte 
sonora, sendo um nos limites da propriedade, do lado voltado para o ponto 

receptor (ao sul) e outro em ponto central, a ser determinado. 

As medições deverão ocorrer simultaneamente nos 3 pontos, para determinação 
do efeito variações sonoras da fonte, junto ao receptor sendo possível, assim, 

considerar na avaliação do incômodo de ruído a efetiva contribuição da fonte 
sonora em análise. 

Ressalta-se que durante a implantação e operação do empreendimento, os 
pontos de monitoramento poderão ser revistos, considerando as atividades 
desenvolvidas e as eventuais reclamações recebidas. 

3.8.5.1.B. Monitoramento dos níveis de ruído 

+ Periodicidade 

Durante a fase de implantação serão realizadas campanhas bimestrais.  

Na fase de operação será realizada uma campanha na fase de comissionamento, 

outra em até 30 dias após o início da operação normal e, depois, repetidas 
anualmente. 

Ressalta-se que a realização dos monitoramentos deverá ser previamente 
comunicada a Cetesb para acompanhamento dos técnicos. 

+ Equipamento a ser utilizado e calibração 

Para as medições de ruído deve ser utilizado analisador integrador de ruído, e 

calibrador acústico, ambos de tipo I e com certificados de calibração válidos, 
emitidos por laboratório pertencente à RBC do Inmetro. Os certificados de 
calibração deverão ser apresentados anexos aos relatórios periódicos.  
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+ Procedimento de Medição 

Os procedimentos de medição deverão ser realizados conforme as normas NBR 

10.151, “Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da 
comunidade”, e norma ISO 1996, Partes 01 e 02, “Acoustics – Description, 
measurement and assessment of environmental noise”, 1987 e 2003, além da 

DD Cetesb Nº 100/2009/P.  

A seguir são apresentadas as principais ações para a atividade de medição:  

▪ Deverão ser efetuados os devidos cuidados durante a medição, 
garantindo a qualidade do dado obtido durante as medições sonoras em 
relação à posição de microfone, distâncias de superfícies refletoras, 

utilização de tripé, utilização de protetor de vento e demais requisitos 
referenciados nas Normas Técnicas mencionadas; 

▪ O medidor deverá ser aferido com fonte calibrada de 94dB, em 1000Hz, 
antes e após a realização das medições acústicas, não podendo haver 
variação superior a 0,5dB em 1000Hz entre estas duas aferições; 

▪ O tempo de amostragem em cada local dependerá de estabilização dos 
resultados, devendo ser de no mínimo 5 minutos, podendo se estender 

até 10 ou 15 minutos; 
▪ A cada campanha deverão ser efetuadas medições diurnas e noturnas, 

sempre de forma a contemplar o período de desenvolvimento das 

atividades do empreendimento;  
▪ Se possível, no mesmo dia da realização da campanha, caso o residente 

receptor estiver presente, efetuar entrevista com o mesmo para que 
este relate potenciais incômodos. Havendo tal relato, identificar e 
registrar o horário destas ocorrências e respectiva periodicidade;  

▪ Não deverão ser efetuadas medições na existência de interferências 
audíveis advindas de fenômenos da natureza (por exemplo: trovões e 

chuvas fortes); 
▪ Durante as medições sonoras também deverão ser registradas as 

coordenadas dos pontos de medição (GPS); e fotografados os pontos 
de medição com os equipamentos instalados no local para o devido 
registro fotográfico e fornecimento ao órgão licenciador;  

▪ Todas as medições sonoras deverão ser efetuadas em modo contínuo 
de monitoramento, registrando Níveis Sonoros Equivalentes Contínuos 

(Leq), na curva de ponderação A, de um em um segundo, durante todo 
o intervalo de medição; 

Os relatórios técnicos de cada campanha deverão conter:  

▪ Marca, tipo ou classe e número de série de todos os equipamentos de 
medição utilizados; 

▪ Data e número do último certificado de calibração de cada equipamento 
de medição; 

▪ Desenho esquemático e/ou descrição detalhada dos pontos da medição; 

▪ Horário e duração das medições do ruído; 
▪ Valores registrados de um em um segundo durante os períodos de 

medição de ruído; 
▪ Níveis sonoros estatísticos, L10, L90, bem como os valores de Leq; 
▪ Coordenadas geográficas dos pontos monitorados; 

▪ Fotografias dos equipamentos posicionados em cada um dos locais de 
medição. 
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Deverão ser utilizados como referência os níveis sonoros recomendados pela 

norma da ABNT, NBR 10.151 – “Avaliação do ruído em áreas habitadas visando 
o conforto da comunidade”, apresentados a seguir. 

Quadro 3-22- Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da 

comunidade 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 

escolas 
50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: ABNT, NBR 10.151 – “Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da 
comunidade”. 

3.8.5.2. Recomendações preventivas às emissões de ruídos 

As recomendações a seguir visam impedir emissões desnecessárias de ruídos, 
podendo ser previamente evitadas/minimizadas: 

+ Limitar as atividades ruidosas e que estejam fora de limites nas normas 
atuais, no período diurno – das 7 às 22h – de dias úteis; 

+ Realizar o transporte de biomassa, quando em toras, apenas no período 
diurno (das 7 às 22h); 

+ Efetuar manutenções preventivas periódicas das máquinas e 
equipamentos, estabelecendo um controle por meio de registros/fichas; 

+ Estabelecer manutenção corretiva imediata de equipamentos, logo após a 
constatação de alguma irregularidade mecânica que proporcione a geração 
de ruídos; e 

+ Operar os equipamentos dentro das especificações técnicas dos 
fornecedores. 

3.8.6. Interface com Outros Programas 

Os programas relacionados ao Programa de Controle e Monitoramento de Ruído 
são: 

+ Programa de Gestão Ambiental (PGA); 

+ Programas de Controle Ambiental de Obras (PCAO); 

+ Programa de Comunicação Social (PCS); 

+ Programa de Gestão da Mão de Obra. 
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3.8.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.8.7.1. Relatórios Internos 

O acompanhamento do presente programa será realizado por meio de relatórios 

técnicos bimestrais. 

Os relatórios internos deverão ser elaborados visando o acompanhamento da 

equipe de Gestão Ambiental da UTE CIDADE DO LIVRO. Nesses documentos 
deverão constar as principais atividades realizadas durante o período, como:  

+ Resultados dos monitoramentos realizados; 

+ Série histórica de dados, com análise comparativa dos resultados; 

+ Registros de eventuais reclamações referentes aos ruídos gerados pela 
implantação e operação do empreendimento; e 

+ Registros de manutenções realizadas nas máquinas e equipamentos 
utilizados. 

3.8.7.2. Relatórios Consolidados 

Durante a implantação, semestralmente será elaborado o relatório consolidado 
do programa que deverá ser encaminhada a CETESB para acompanhamento e 

avaliação dos procedimentos adotados durante as atividades.  

Durante a operação os relatórios consolidados terão periodicidade anual. 

3.8.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.8.8.1. Metas 

As principais metas do presente programa são: 

+ Atender 100% os limites estabelecidos pela legislação (ABNT NBR-10151); 

+ Realizar 100% das campanhas propostas para medição dos níveis de 
pressão sonora 

3.8.8.2. Indicadores 

Os principais indicadores do presente programa são: 

+ Número de medições realizadas acima da avaliação prévia; 

+ Número de medições realizadas acima dos padrões determinados pela 
NBR-10.151; 

+ Número de registros de queixas e reclamações realizados por possíveis 
receptores do entorno; 

+ Número de campanhas previstas e número de campanhas realizadas. 
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Quadro 3-23 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Avaliar as alterações ambientais 

previstas em relação aos aspectos de 

geração de ruídos, de forma a 

identificar a efetivação de impactos 

do empreendimento nos receptores 

críticos e no meio ambiente, além de 

assegurar o bem-estar dos 

colaboradores e dos receptores 

críticos 

Atender 100% os 

limites estabelecidos 

pela legislação (ABNT 

NBR-10151) 

Número de medições 

realizadas acima dos 

padrões determinados 

pela NBR-10.151 

Melhorar o conforto 

acústico dos 

funcionários e dos 

receptores críticos 

Número de medições 

realizadas acima da 

avaliação prévia; 

Número de registros de 

queixas e reclamações 

realizados por possíveis 

receptores do entorno 

Realizar 100% das 

campanhas propostas 

para medição dos níveis 

de pressão sonora 

Número de campanhas 

previstas e número de 

campanhas realizadas 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.8.9. Resultados Esperados 

Com a implantação das ações previstas no presente programa, espera-se a 

diminuição das emissões de ruído até os níveis de referência sonoros 
recomendados pela norma da ABNT, NBR 10.151:2019 – “Acústica – Medição e 

avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas – Aplicação de uso 
geral”. 

3.8.10. Cronograma  

O Quadro 3-24 e o Quadro 3-25 apresenta o cronograma das ações previstas 
no presente programa. 
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Quadro 3-24 – Cronograma – fase de implantação 

Atividades / Ações do 

Programa 

Fase de Implantação 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Monitoramento dos níveis de 

ruído 
                              

Limitar as atividades ruidosas 

no período diurno – das 7 às 

22h – de dias úteis 

                              

Realizar manutenções 

preventivas periódicas das 

máquinas e equipamentos 

                              

Operar os equipamentos 

dentro das especificações 

técnicas dos fornecedores 

                              

Relatórios internos                               

Relatórios consolidados                               

Relatório de encerramento da 

fase de implantação                               

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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Quadro 3-25 – Cronograma – fase de operação 

Atividades / Ações do Programa 

Fase de Operação 

Ano 1 Ano 2 

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

Monitoramento dos níveis de ruído                         

Limitar as atividades ruidosas no 

período diurno – das 7 às 22h – de dias 

úteis;                         

Realizar o transporte de biomassa 

apenas no período diurno (das 7 às 

22h).                         

Operar os equipamentos dentro das 

especificações técnicas dos fornecedores                         

Relatórios internos                         

Relatórios consolidados                         

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.8.11. Recursos Necessários  

3.8.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 3-26 relaciona a equipe prevista para a realização do programa. 

Quadro 3-26 - Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

01 

Especialista em medição e 

avaliação de ruído 

ambiental  

Realização monitoramento dos níveis de 

ruído, proposição de medidas corretivas 

quando necessário, elaboração de relatórios 

de acompanhamento 

01 Auxiliar de campo 
Auxílio na instalação e monitoramento dos 

equipamentos 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

3.8.11.2. Materiais Necessários 

O Quadro 3-27 relaciona os materiais necessários para a implantação do 
programa 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 

previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 
necessidades constatadas em campo. 

Quadro 3-27 – Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material Quantidade 

Aparelho de medição de nível sonoro que 

atenda as especificações definidas na Norma 

NBR 10.151;01 

03 

Microfone capacitivo 03 

Calibrador acústico 01 

GPS 01 

Cronômetro digital 01 

Câmera fotográfica 01 

Automóvel 01 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

3.8.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Programa Controle e Monitoramento de 
Ruído é o empreendedor, com a realização de parcerias. 

3.8.13. Referências Bibliográficas 

UTE CIDADE DO LIVRO / TETRA MAIS. Relatório Ambiental Preliminar – 

Usina Termoelétrica Cidade do Livro. Lençóis Paulista – SP, 2019.   
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3.9. Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e Vias 
de Acesso 

3.9.1. Justificativa 

O presente programa foi elaborado com base no Relatório Ambiental Preliminar 

(USINA TERMELÉTRICA LENÇÓIS PAULISTA/TETRA MAIS, 2019). 

Em função de seu porte, a Usina Termoelétrica (UTE) Cidade do Livro, em 
Lençóis Paulista, demanda diversos serviços de engenharia, sendo alguns de 

grande dimensão, provocando um incremento somente durante a obra, no fluxo 
de grandes caminhões, betoneiras, tratores e de trabalhadores nas imediações 

da obra. Com isso espera-se um incremento na movimentação de veículos 
(leves e pesados) mais significativo para a realização das obras e pouco 
significativo durante a operação da planta industrial. 

Dentre os principais impactos, destacam-se: (i) a redução da fluidez do tráfego 
na ADA e nas vias locais adjacentes; (ii) a segurança dessas vias; e (iii) um 

maior desgaste do pavimento e da qualidade da via. 

Em decorrência dos impactos apresentados, a elaboração deste programa se 

justifica necessária em decorrência das interferências previstas no cotidiano da 
população, com o incremento esperado do tráfego no entorno do 
empreendimento durante as fases de transporte de máquinas e equipamentos, 

mobilização, instalação do canteiro de obra e durante toda fase de construção 
e montagem, além da operação do empreendimento. 

O projeto já conta com a aprovação e emissão de uma Licença Prévia (LP), 
emitida pela CETESB em setembro de 2019 (LP n° 2708/19). Neste documento 
há condicionantes específicas acerca dos possíveis impactos ao trânsito local, 

destacando: 

+ Em sua condicionante 1.11, apresenta a seguinte redação: “Apresentar o
detalhamento do Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego.
Contemplando o mapeamento das áreas agrícolas parceiras e próprias. e

termo de cooperação a ser firmado com as Prefeituras Municipais da AID
para apoio à manutenção do sistema viário, identificação dos trajetos

percorridos em perímetros urbanos, propostas de rotas alternativas.
restrições de horário adotadas para o tráfego de veículos. os pontos de
sinalização preventiva, centro de atendimento aos motoristas e pátio de

caminhões na área do empreendimento. cursos e treinamentos para os
motoristas. procedimentos para a manutenção de registros de acidentes e

atropelamentos de fauna por veículos e respectivos locais de ocorrência e
cronograma de execução detalhado.”

+ Em sua condicionante 1.12, está descrito “Apresentar projeto de melhorias
da estrada municipal de acesso ao empreendimento, como o asfaltamento

do trecho não pavimentado, a implantação de uma rotatória de acesso à
UTE, e obras de melhorias na ponte sobre o Rio Lençóis, devidamente
aprovado pela Prefeitura de Lençóis Paulista”.

+ Em sua condicionante 3.7, está descrito “Comprovar por meio de relatório
a realização das medidas propostas no Programa de Controle e
Monitoramento do Tráfego, além de demonstrar a implantação dos
sistemas de sinalização preventiva, a realização dos cursos e treinamentos
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para a requalificação de motoristas, apresentar dados dos registros de 

acidentes e atropelamentos de fauna e respectivos locais de ocorrência e 
demais medidas previstas nos termos de cooperação firmados com as 
Prefeituras Municipais da AID.” 

+ Em sua condicionante 4.4, está descrito “Não realizar transporte de 
biomassa no período noturno, entre as 22h e as 7h do dia seguinte.” 

O incremento de tráfego previsto poderá, durante a implantação e fase de obras, 
interferir negativamente no trânsito local e, portanto, o presente Programa 

busca minimizar os eventuais incômodos identificados. 

Tendo em vista as consequências potenciais dos impactos previamente 

apontados e, considerando a possibilidade de sua eliminação ou mitigação 
mediante medidas de prevenção e controle eficazes, justifica-se o 
desenvolvimento e execução do Programa de Controle e Monitoramento do 

Tráfego e Vias de Acesso. 

3.9.2. Objetivos 

O programa objetiva garantir a saúde e segurança de todas as pessoas, direta 
e indiretamente envolvidas na implantação e operação do empreendimento, 

apresentando ações a serem executadas na infraestrutura local, no controle e 
monitoramento do tráfego. Assim, espera-se garantir a circulação de veículos e 
equipamentos com máxima segurança aos envolvidos. 

3.9.2.1. Objetivos Específicos 

+ Adotar soluções adequadas de instalações e procedimentos para o controle 
de acesso de veículos ao local do empreendimento, evitando a formação 
de filas indevidas que possam interferir com a segurança e fluidez do 

tráfego da SP-300 e vias do entorno; 

+ Identificar as rotas a serem utilizadas para acesso ao empreendimento, 
compreendidas na AID (Área de Influência Direta), determinando 
restrições de horários, fluxo em vias urbanas e proposição de rotas 

alternativas; 

+ Implantar o processo de sinalização e controle do tráfego das vias de 
acesso ao empreendimento; 

+ Promover treinamento e divulgar informações sobre a identificação dos 
riscos no trânsito tanto no canteiro de obras, quanto nas rotas até o 

empreendimento, visando à prevenção de acidentes; 

+ Registrar e investigar todas as ocorrências de acidentes e incidentes que 
envolvam a fauna local; 

+ Articular junto ao poder público uma parceria para implantação e 
manutenção da infraestrutura viária local; 

+ Atenuar os eventuais incômodos gerados à população, por alterações que 
a implantação e operação do empreendimento venha causar no sistema 

viário e na dinâmica viária; 

+ Informar a população quanto a possíveis alterações de tráfego e vias a 
serem utilizadas por veículos das obras. 
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3.9.3. Requisitos Legais e Normativos 

A avaliação da legislação aplicável garante que o Programa atenderá as 
regulamentações vigentes e normas técnicas necessárias ao desenvolvimento 
das atividades descritas. 

O impacto ao trânsito local já foi avaliado quanto a sua dinâmica, fluxos, 
horários de maior utilização das vias, condições atuais de manutenção e 

segurança, dentre outros tópicos. Assim, o Programa irá relacionar o 
atendimento aos requisitos normativos com as características do tráfego local, 

garantindo o respeito a legislação, proteção das pessoas envolvidas com o 
projeto e eliminando os impactos negativos. 

Os requisitos legais e normativos a serem atendidos para a implantação deste 

Programa estão listados a seguir: 

+ Lei nº 9503/1997: Institui o Código Brasileiro de Trânsito – estão descritas 
todas as regulamentações e legislação de trânsito a serem seguidas por 
motoristas, sendo a legislação mais importante e que parametriza todas 

as outas legislações sobre o tema; 

+ Resolução CONTRAN nº180/2005: Aprova o Volume I – Sinalização vertical 
de Regulamentação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – 
apresenta todas as metodologias e regras para a instalação de sinalização 

vertical de regulamentação nas vias nacionais; 

+ Resolução CONTRAN nº243/2007: Aprova o Volume II – Sinalização 
vertical de Advertência, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – 
apresenta as metodologias e regras para a instalação de sinalização 

vertical de advertência nas vias nacionais; 

+ Resolução CONTRAN nº236/2007: Aprova o Volume IV – Sinalização 
Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – apresenta 
todas as metodologias e regras para a sinalização horizontal nas vias 

nacionais 

+ Resolução CONTRAN nº690/2017: Aprova o Volume VII – Sinalização 
Temporária, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – apresenta 
todas as metodologias e regras para a sinalização temporária nas vias 

nacionais; 

+ ABNT NBR 13159:2013: Sinalização horizontal viária – Termoplástico 
aplicado pelo processo de aspersão – norma da ABNT que descreve os 
processos para a sinalização horizontal de vias; 

+ ABNT NBR 15591:2015: Sinalização vertical viária – Estrutura e fixação de 
placas em poliéster reforçado com fibras de vidro – norma da ABNT que 
descreve os processos de fabricação das placas para sinalização vertical de 
trânsito; 

+ DNIT – IPR-743/2010: Manual de Sinalização Rodoviária – apresenta as 
rotinas e regras para a sinalização de rodovias nacionais; 

+ Decreto Federal nº96.044/1988: Aprova o Regulamento para o Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. 
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3.9.4. Público Alvo 

O público alvo deste programa são todos os trabalhadores diretos e indiretos 
das fases de implantação e operação da UTE Cidade do Livro, além dos usuários 
das rodovias SP-300, SP-261 e das vias vicinais de acesso ao empreendimento. 

3.9.5. Metodologia e Ações 

3.9.5.1. Parceria com Poder Público 

A UTE Cidade do Livro irá fomentar junto ao poder público municipal um termo 
de cooperação entre as partes para implantação das melhorias nas vias de 

acesso ao empreendimento. O documento deve prever a realização, 
minimamente, das atividades apresentadas abaixo: 

+ Asfaltamento do trecho não pavimentado da estrada municipal LEP-134; 

+ Implantação de uma rotatória de acesso à UTE, a partir da LEP-134;  

+ Reforma de toda a ponte sobre o Rio Lençóis; e 

+ Sinalização permanente para os trechos de melhoria. 

3.9.5.2. Planejamento 

A empreiteira deverá apresentar os projetos básico e executivo para melhorias 
e sinalização provisória e permanente nas vias, em função do método e da 

sequência construtiva da obra, com o objetivo de não degradar as condições de 
tráfego local. O Anexo V apresenta o projeto de melhoria da via de acesso ao 

empreendimento e suas obras de arte necessárias. 

Os projetos devem atender todos os itens definidos no termo de cooperação 
firmado junto à prefeitura municipal, o qual será encaminhado a CETESB para 

compor o processo de licenciamento ambiental.  

O projeto deverá atender as Normas Municipais e demais Especificações 

Técnicas dos órgãos relacionados a esses serviços. O mesmo deverá ser 
apresentado e aprovado pela Equipe de Fiscalização das Obras e pela Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista. 

3.9.5.3. Implantação da UTE Cidade do Livro 

A partir das ações definidas no termo de cooperação entre a Usina Termoelétrica 

e Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista para aplicação de sinalização e 
melhorias na via LP-134 e na ponte sobre o Rio Lençóis, a primeira ação será a 
instalação das placas de regulamentação, de advertência e educativas, voltadas 

para a alteração na intensidade no fluxo de veículos relacionados à execução 
das obras, em razão da instalação do canteiro de obras e outras estruturas. 

Antes do início das atividades, todos os colaboradores receberão um 
treinamento sobre segurança no trânsito e procedimentos de emergência em 

caso de acidentes. Deverá ser realizado o registro fotográfico dos treinamentos 
aplicados bem como registro em lista de presença com os participantes de cada 
evento. 

Com a chegada dos primeiros veículos para as obras, será realizado o 
acompanhamento das condições de trafegabilidade e sinalização nas rodovias 
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SP-300 e SP-261 para a conversão de veículos entre a rodovia e vias de acesso 

empreendimento, principalmente a LP-134, mantendo o registro em fichas de 
controle a serem elaboradas pela equipe de Gestão Ambiental da Obra. 

Serão adotados soluções e procedimentos durante a execução das obras com o 

objetivo de eliminar ou atenuar os efeitos negativos sobre o fluxo e permanência 
de veículos na via, como por exemplo, programação das obras considerando os 

locais, períodos, dias e horários de maior movimento das vias, diminuindo o 
impacto das obras no fluxo local. 

Durante toda a implantação do empreendimento será realizado o 

monitoramento de acidentes, identificando os pontos de maior risco. Serão 
realizados reforços na sinalização nos pontos identificados. 

Em relação aos cuidados com a fauna terrestre, caso sejam identificados pontos 
com risco de atropelamento de fauna, deverão ser instaladas placas educativas, 
específicas para a fauna, indicando a possível presença destes animais, placas 

de sinalização com indicação de limite de velocidade e, se necessário, redutores 
de velocidade, como por exemplo lombadas. 

No caso de acidentes envolvendo fauna terrestre, a equipe de Gestão Ambiental 
da obra deverá ser informada prontamente para que possa encaminhar um 
profissional qualificado para o registro e controle da situação. 

Orientações para sinalização: 

Alguns itens devem ser considerados durante a instalação dos dispositivos de 

sinalização vertical, avaliando-se constantemente sua efetividade e realizando 
ajustes quando necessários. São estes: 

+ O posicionamento correto dentro do campo de visão do motorista; 

+ Definição de mensagens claras e simples; 

+ Padronização. 

Em relação a padronização de cores, as sinalizações serão divididas por 
categorias, formas e cores, facilitando ainda mais sua identificação. Abaixo, no 

Quadro 3-28, são apresentadas as principais categorias, com indicação de 
formas e cores: 
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Quadro 3-28 Tipos de Placas de Sinalização 

Tipo de Sinal Cor Formas e Cores Exemplos 

Regulamentação Vermelho 
Predominância de forma circular, 

fundo branco e borda vermelha. 

 

Advertência Amarelo 

Forma quadrada, com 

posicionamento diagonal na 

vertical, e fundo amarelo. 

 

Educação Branco 

Predominância de forma 

retangular, com posicionamento 

do lado maior na horizontal e 

fundo branco. 

 

Obras Laranja 

Predominância de forma 

quadrada, com posicionamento 

definido por diagonal na vertical, 

e fundo laranja. 

 

Elaboração: Tetra+, 2019.
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Todas as placas e faixas a serem implantadas deverão seguir as recomendações 

do Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997): 

+ Placa Triangular (90,0 cm de lado); 

+ Placa Circular (75,0 cm de diâmetro); 

+ Placa Retangular (2,0 x 1,0 m); 

+ Placa Quadrada (60,0 x 60,0 cm); 

+ Placa Retangular Educativa (40,0 x 60,0 cm); 

+ Faixas (lona resistente). 

3.9.5.4. Operação do Empreendimento 

Para a operação da UTE Cidade do Livro serão implantadas as sinalizações 
permanentes respeitando as recomendações para a classificação da via após as 

aplicações das melhorias definidas no Termo do Cooperação. 

Será realizada uma inspeção mensal em todas as placas de sinalização 

permanentes, a fim de garantir as boas condições desta para o motorista. Caso 
seja identificada a necessidade de troca ou manutenção de alguma das placas 
ou sinalizações, a atividade deverá ser realizada e registrada. 

Será realizado o monitoramento com registro fotográfico de todos os acidentes 
envolvendo a movimentação de veículos para a operação do empreendimento. 

Os motoristas e funcionários receberão treinamento quanto aos procedimentos 
em casos de emergências e acidentes na movimentação de pessoal e insumos, 

com registro em lista de presença. 

3.9.5.4.A. Definição das rotas de acesso ao empreendimento 

O empreendimento será instalado em uma região com boa disponibilidade de 

fornecedores e matérias primas, tanto para a fase de implantação (insumos 
para construção civil) quanto para a operação (disponibilidade de biomassa). 

Durante a operação, este material será transportado por diversas rodovias da 
região e serão provenientes de diversas localidades (em especial em um raio de 
até 100 km da planta). Internamente, a UTE Cidade do Livro já possui estudos 

que apresentam potenciais fornecedores de material, a localização das 
propriedades e a viabilidade de cada modelo de negócio. 

Dentre os principais municípios prospectados como possíveis fornecedores de 
biomassa, podemos citar: Águas de Santa Bárbara, Arandu, Areiópolis, Avaré, 
Bofete, Borebi, Botucatu, Cabrália Paulista, Cerqueira César, Domélia, Duartina, 

Espírito Santo do Turvo, Gália, Iaras, Itatinga, Lençóis Paulista e Pratânia, todos 
localizados no estado de São Paulo. 

Há a preocupação que possa haver um acréscimo do fluxo de veículos pesados 
em áreas urbanas, especialmente em Lençóis Paulista. Porém, algumas 
informações abaixo demonstram que o fluxo urbano não necessita de ações 

específicas, visto que: 

+ Os fornecedores de matéria-prima estão localizados em zonas rurais, 
afastados dos centros das cidades. Desta forma, o acesso será feito por 
rodovias, sem a necessidade de utilização de vias urbanas; 
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+ As vias urbanas e obras de arte especiais podem não estar preparadas para 
receberem veículos com carga muito pesada. Desta forma, a circulação 
pode ser proibida por regulamentações municipais; 

+ O treinamento de Segurança Viária irá instruir os motoristas para que rotas 
urbanas não sejam utilizadas; 

+ Haverá áreas de parqueamento e descanso para os motoristas em área 
especialmente preparada e sob responsabilidade da Usina, evitando que os 
veículos fiquem estacionados em áreas externas distante do 

empreendimento, ou mesmo no perímetro urbano de Lençóis Paulista; 

+ Há a possibilidade de alinhamento com o fornecedor, inserindo em contrato 
a proibição de transporte por vias urbanas; 

+ O fluxo de caminhões para transporte de matéria-prima (diário) é de 80 
veículos, número irrelevante dado o porte das rodovias de acesso ao 
empreendimento; 

Assim, as rotas apresentadas na Figura 3-2 configuram a expectativa de fluxo 
na região mais próxima ao empreendimento. 
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Figura 3-2 - Acesso ao empreendimento 

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2019. 

3.9.6. Interface com Outros Programas 

A interação entre as diversas disciplinas que compõem o PBA em questão faz 
com que alguns dos programas estejam relacionados. Assim, o Programa de 

Controle e Monitoramento de Tráfego e Vias de Acesso possui interface com os 
seguintes programas: 

+ Programa de Gestão Ambiental (PGA); 

+ Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO); 

+ Programa de Comunicação Social; 

+ Programa de Educação Ambiental; 

+ Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar;  

+ Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos. 
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3.9.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.9.7.1. Relatórios Internos 

O acompanhamento do presente programa será realizado por meio de relatórios 
técnicos, que deverão ser elaborados visando o acompanhamento da equipe de 

Gestão Ambiental da UTE Cidade do Livro. A periodicidade de avaliação será 
mensal, com a elaboração semestral de relatórios consolidados. Nesses 

documentos deverão constar as principais atividades realizadas durante o 
período, contendo minimamente: 

+ Estado da Sinalização das vias de acesso ao empreendimento; 

+ Reporte das ocorrências de trânsito; 

+ Acompanhamento dos indicadores do Programa; e 

+ Acompanhamento do cronograma do convênio com a Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista. 

3.9.7.2. Relatórios Consolidados 

Ao final dos 30 meses previstos para a conclusão das obras de implantação da 

UTE Cidade do Livro será elaborado o relatório consolidado do programa que 
deverá ser encaminhada a CETESB para acompanhamento e avaliação dos 

procedimentos adotados durante as atividades. Neste documento, estarão 
descritos todos os tópicos relacionados com o Programa, como o 
acompanhamento dos indicadores determinados, o ponto de situação da 

sinalização das vias internas e externas, ocorrências de trânsito no período e a 
atual situação do convênio com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. 

Poderão ainda ser inclusas informações que o empreendedor julgar pertinente, 
ou por solicitação da CETESB. 

Durante a operação da UTE Cidade do Livro, o acompanhamento do Programa 
será realizado pela equipe da operação, que será responsável pela elaboração 
dos relatórios consolidados. A periodicidade de distribuição à CETESB será 

anual. 

O Relatório Consolidado, em ambas as fases, contemplará minimamente os 

seguintes tópicos: 

+ Avaliação da sinalização das vias de acesso ao empreendimento, com 
avaliação crítica de toda a atividade, boas práticas implementadas, 
oportunidades de melhoria e cronograma de correção de desvios; 

+ Reporte das ocorrências de trânsito, com a avaliação das causas raízes e 
correção dos desvios encontrados; e 

+ Acompanhamento dos Indicadores do Programa, com avaliação crítica 
individual e plano de ação no caso do não atendimento. 

3.9.8. Metas e Indicadores Ambientais 

A definição de metas ambientais é importante para demonstrar que o 

empreendedor acredita na realização de suas atividades em respeito ao meio 
ambiente. O acompanhamento do atendimento às metas, realizado pelos 

indicadores, traduz as ações realizadas em um painel de acompanhamento aos 
objetivos definidos. 
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3.9.8.1. Metas 

As metas são definidas como os índices a serem atingidos pelo empreendedor, 
na busca pela execução com excelência deste Programa. Assim, foram as metas 
para este Programa foram definidas em: 

+ Garantir a fluidez do tráfego de veículos nas rodovias SP-300, SP-261 e 
vias de acesso ao empreendimento durante a fase de implantação da UTE 
Cidade do Livro – Meta: Nenhuma ocorrência de trânsito lento ou 
congestionamento na vicinal de acesso ao empreendimento; 

+ Implantar toda a sinalização horizontal e vertical da via de acesso em até 
30 dias do início das obras – Meta: 100% da sinalização instalada no 2º 
mês de obra; 

+ Evitar a realização de transporte de biomassa no período noturno – Meta: 
100% do transporte de biomassa realizado entre 07h e 22 h; 

+ Fornecer treinamento para todos os motoristas e operadores envolvidos na 
obra – Meta: 100% dos motoristas e operadores (diretos e terceirizados) 

presentes nos treinamentos de trânsito mais seguro; 

+ Realizar o registro de ocorrência para os acidentes com fauna – Meta: 
todos os acidentes com fauna (não antrópica) registrados e investigados. 
Após a criação de um banco de dados e ocorrências, o empreendedor pode 

definir um indicador mais assertivo para o monitoramento da meta; e 

+ Firmar parceria com o poder público para melhorias na infraestrutura viária 
local antes do início das obras – Meta: seguir o cronograma das ações de 
acordo com o planejamento. 

3.9.8.2. Indicadores 

Os indicadores servirão como parâmetros para o acompanhamento das metas 

estabelecidas. Assim, os indicadores deste Programa são: 

+ Número de ocorrências de trânsito lento por ano, na vicinal de acesso ao 
empreendimento (ocorrências por ano);  

+ Taxa de instalação da sinalização viária (cronograma de previsto x 
realizado); 

+ Índice de entregas de biomassa noturna (entregas entre 22h e 7h / total 
de entregas); 

+ Índice de treinamento em segurança viária para motoristas e operadores 
(colaboradores treinados / total de colaboradores); 

+ Índice de atropelamento de fauna (Nº de ocorrências investigadas / Nº 
total de ocorrências); e 

+ Taxa de acompanhamento das ações no acordo com a P.M de Lençóis 
Paulista (cronograma de previsto x realizado). 
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Quadro 3-29 - Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Adotar soluções adequadas 

de instalações e 

procedimentos para o 

controle de acesso de 

veículos ao local do 

empreendimento, evitando a 

formação de filas indevidas 

que possam interferir com a 

segurança e fluidez do 

tráfego da SP-300 e vias do 

entorno. 

Nenhuma ocorrência de 

trânsito lento durante o ano 

Oc = Nº total de ocorrências 

por Ano 

Identificar as rotas a serem 

utilizadas para acesso ao 

empreendimento, 

compreendidas na AID (Área 

de Influência Direta), 

determinando restrições de 

horários, fluxo em vias 

urbanas e proposição de 

rotas alternativas. 

100% do transporte de 

biomassa realizado entre 

07hrs e 22hrs 

IE = (Total de entregas entre 

7h e 22h / Total de entregas) 

* 100  

Implantar o processo de 

sinalização e controle do 

tráfego das vias de acesso ao 

empreendimento. 

Implantar 100% da 

sinalização viária até o 60º 

dia de obra 

SV = (Cronograma executado 

/ cronograma previsto) * 100 

Promover treinamento e 

divulgar informações sobre a 

identificação dos riscos no 

trânsito tanto no canteiro de 

obras, quanto nas rotas até o 

empreendimento, visando à 

prevenção de acidentes. 

Treinar 100% dos motoristas 

e operadores nas rotinas de 

trânsito seguro. 

IT = (Total de colaboradores 

treinados / Total de 

colaboradores) *100 

Registrar e investigar todas 

as ocorrências de acidentes e 

incidentes que envolvam a 

fauna local 

100% dos acidentes e 

incidentes com fauna 

registrados e investigados. 

IAF = (Total de acidentes 

investigados x Total de 

acidentes) * 100 

Articular junto ao poder 

público uma parceria para 

implantação e manutenção 

da infraestrutura viária local. 

Cumprir as determinações 

listadas no Acordo dentro do 

prazo estabelecido em 

cronograma. 

Acordo = (Cronograma 

executado / cronograma 

previsto) * 100 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.9.9. Resultados Esperados 

Com a implantação das ações previstas no presente programa são esperados os 
seguintes resultados: 

+ Garantir a fluidez viária da região do empreendimento, em especial na 
vicinal de acesso ao empreendimento, na SP-300 e na SP-261, bem como 

evitar interferências no tráfego urbano do município de Lençóis Paulista – 
SP; 

+ Eliminar as ocorrências de acidentes de trânsito que estejam relacionadas 
com a operação da usina e seus funcionários, terceirizados e comunidade 

do entorno; 

+ Garantir que os acessos ao empreendimento e vicinal de acesso estejam 
sempre sinalizados, contribuindo para a efetiva eliminação dos acidentes; 

+ Formação de uma equipe de trabalhadores sensibilizados com as rotinas 
de trânsito seguro e direção defensiva; 

+ Reduzir ou eliminar as ocorrências com fauna, com base na avaliação da(s) 
causa(s) raiz(es) e na proposição de medidas corretivas e preventivas; e 

+ Entregar à comunidade uma via pública que atenda a todos os requisitos 
de segurança viária, em parceria com a P.M de Lençóis Paulista – SP. 

3.9.10. Cronograma  

O Quadro 3-30 e o Quadro 3-31 apresentam o cronograma das ações previstas no 

presente programa, sendo o primeiro relacionado com a fase de obras e o 
segundo com a operação do empreendimento. 
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Quadro 3-30 – Cronograma - fase de implantação 

 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

Quadro 3-31 – Cronograma - fase de operação 

 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Definição do Cronograma de Trabalho

Projeto de sinalização vertical

Projeto de sinalização horizontal

Assinatura do Convênio com a P.M. 

Lençóis Paulista

Instalação da Sinalização Vertical

Instalação da Sinalização Horizontal

Realização de Treinamentos de 

Segurança Viária

Acompanhamento das Ações de 

Execução do Termo de Comprimisso 

Fiscalização das Rotinas do Programa e 

da Conservação da Sinalização

Relatório Anual de Acompanhamento

Relatório Final de Acompanhamento do 

Programa - Fase Implantação

Atividades / Ações do Programa

Fase de Implantação

Meses

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

Definição de Planejamento Anual e 

Cronograma de Trabalho

Realização de Treinamentos de 

Segurança Viária

Fiscalização das Rotinas do Programa e 

da Conservação da Sinalização

Relatório Anual de Acompanhamento

Reunião de Análise Crítica 

Atividades / Ações do Programa Meses

Fase de Operação
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3.9.11. Recursos Necessários  

3.9.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 3-35 e o Quadro 3-36 apresentam o quantitativo previsto de 

profissionais que terão relação direta com o Programa. Ressalta-se entretanto, 
que: (i) os profissionais listados abaixo poderão dividir suas atividades com 

outras rotinas, visto que tanto na fase de obras quanto na operação, a execução 
do Programa pode ser realizada por profissional que atenda por mais de uma 
responsabilidade; (ii) o número de profissionais pode ser incrementado no caso 

do gestor identificar que há a necessidade de aumento na equipe de trabalho, 
de forma a garantir a execução do Programa; e (iii) não está descrita a mão-

de-obra necessária para a produção e instalação das sinalizações horizontais e 
verticais que venham a ser instaladas. 

Quadro 3-32 – Equipe Prevista – fase de obras 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

01 

Técnico de Segurança do 

Trabalho 

(Dedicação Parcial) 

Realizar as inspeções em veículos (leves 

e pesados); 

Realizar as inspeções em estruturas de 

apoio, sinalização e vias; 

Realizar e ou facilitar os cursos e 

treinamentos necessários; 

Realizar a gestão dos acidentes e 

incidentes relacionados ao trânsito, com 

realização de investigação e medidas 

corretivas. 

01 

Especialização em Meio 

Ambiente, Segurança do 

Trabalho, Garantia da 

qualidade ou afins 

(Dedicação Parcial) 

Elaboração dos relatórios internos e 

externos; 

Garantia do atendimento às 

condicionantes e requisitos normativos; 

Garantia da execução do cronograma do 

Programa; 

Garantir a correta investigação de 

acidentes e incidentes, propondo as 

medidas corretivas 

01 

Ensino Fundamental 

Completo 

(Dedicação Exclusiva) 

Atuar como sinaleiro e orientador de 

tráfego durante a fase de obras. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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Quadro 3-33 – Equipe Prevista – Operação da UTE 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade / Dedicação 

01 

Técnico de Segurança do 

Trabalho 

(Dedicação Parcial) 

Realizar as inspeções em veículos (leves 

e pesados); 

Realizar as inspeções em estruturas de 

apoio, sinalização e vias 

Realizar e ou facilitar os cursos e 

treinamentos necessários; 

Realizar a gestão dos acidentes e 

incidentes relacionados ao trânsito, com 

realização de investigação e medidas 

corretiva. 

01 

Especialização em Meio 

Ambiente, Segurança do 

Trabalho, Garantia da 

qualidade ou afins 

(Dedicação Parcial) 

Elaboração dos relatórios internos e 

externos; 

Garantia do atendimento às 

condicionantes e requisitos normativos; 

Garantia da execução do cronograma do 

Programa; 

Garantir a correta investigação de 

acidentes e incidentes, propondo as 

medidas corretivas. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.9.11.2. Materiais Necessários 

O Quadro 3-34 relaciona os materiais necessários para a implantação do 
programa. 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 

previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso e necessidades 
constatadas em campo. 

Ressalta-se, também, que os quantitativos finais serão definidos na fase de 
planejamento, a partir dos projetos para as vias internas (dentro da planta) e 
externas (malha viária do entrono). A execução do serviço de sinalização de via 

poderá ser realizada por empresa terceirizada contratada, o que também 
impossibilita a descrição exata dos quantitativos necessários. 
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Quadro 3-34 – Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material Quantidade 

Placas de trânsito temporárias (Obras) A ser definido na fase de planejamento. 

Placas de trânsito definitivas (Operação) A ser definido na fase de planejamento. 

Material de sinalização temporária (Cones, 

barreiras fixas, delimitadores de vias, 

paralelepípedos e outros) 

A ser definido na fase de planejamento. 

Material para sinalização horizontal (tintas, 

pinceis, rolos, pistolas) 
A ser definido na fase de planejamento. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020 

3.9.12. Responsáveis 

A implementação deste programa é de responsabilidade da Usina Termoelétrica 
Lençóis Paulista. Durante a fase de obras, a execução ficará a cargo da 

construtora encarregada de executar os serviços de engenharia, porém a 
fiscalização e controle será do empreendedor. 

O programa será supervisionado e fiscalizado pela equipe de gestão ambiental 
da UTE. 

3.9.13. Referências Bibliográficas 

BRASIL. Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997. Institui O Código de 
Trânsito Brasileiro. Brasília, DF 

Conselho Nacional de Trânsito (Brasil) (CONTRAN). Sinalização Vertical de 
regulamentação / Contran-Denatran. 2ª edição – Brasília: Contran, 

2007.220 p.: il. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito; 1) 

Conselho Nacional de Trânsito (Brasil) (CONTRAN). Sinalização Vertical de 
Advertência / Contran-Denatran. 2ª edição – Brasília: Contran, 2007. 218 

p.: il. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito; 2) 

Conselho Nacional de Trânsito (Brasil) (CONTRAN). Sinalização Vertical de 

indicação / Contran-Denatran. 1ª edição – Brasília: Contran, 2014. 343 p.: 
il. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito; 3) 

Conselho Nacional de Trânsito (Brasil) (CONTRAN). Sinalização horizontal / 

Contran-Denatran. 1ª edição – Brasília: Contran, 2007. 128 p.: il. (Manual 
Brasileiro de Sinalização de Trânsito; 4) 

Conselho Nacional de Trânsito (Brasil) (CONTRAN). Sinalização 
Temporária/CONTRAN – Denatran. 1ª edição – Brasília: CONTRAN, 2017. 
224 p.: il. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito; 7) 
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3.10. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 

O PRAD encontra-se apresentado como anexo a este documento. 
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3.11. Programa de Plantio Compensatório 

Em decorrência da retirada da adutora do projeto, não haverá supressão de 
vegetação para implantação da UTE, assim o programa não se faz necessário. 
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3.12. Programa de Controle da Supressão de Vegetação – 
PCSV 

Em decorrência da retirada da adutora do projeto, não haverá supressão de 
vegetação para implantação da UTE, assim o programa não se faz necessário. 
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3.13. Programa de Apoio à Regularização Ambiental 

O Programa de Apoio à Regularização Ambiental encontra-se em anexo. 
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3.14. Programa de Monitoramento e Salvaguarda de Fauna 

3.14.1. Justificativa 

O presente programam foi elaborado em atendimento ao Parecer 279/19/IPEE 
Condicionante 1.18 da LP 2708/2019, que determina “Apresentar Programa de 

Monitoramento e Salvaguarda de Fauna (Mastofauna, Herpetofauna, Avifauna e 
lctiofauna), contemplando: técnicas de amostragem; caracterização e 
mapeamento dos pontos amostrais abrangendo as áreas de reflorestamento; 

periodicidade, esforço amostral, cronograma, equipe técnica e ARTs, apresentar 
medidas de proteção da ictiofauna para a captação de água no Rio Lençóis, 

Quando necessária. deverão ser obtidas previamente as autorizações de manejo 
in situ junto ao Departamento de Fauna Silvestre da Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente – DEFAU/CIMA.” 

Esta exigência se justifica nos empreendimentos potencialmente causadores de 
degradação ambiental e que acarretam impactos ambientais, dentre os quais 

um dos mais comumente identificados são aqueles decorrentes da supressão de 
vegetação necessária à sua instalação. A remoção de cobertura vegetal nativa 
ocasiona a perda das áreas verdes e a fragmentação de áreas remanescentes 

florestais anteriormente contínuas, fato este que não acontece neste 
empreendimento, pois não existe nenhuma supressão de vegetação nativa ou 

em recuperação, na instalação da usina em si, com mínimo impacto somente 
onde será construído o sistema de captação de água do rio. Estes impactos 
podem causar alterações na composição das comunidades pelo efeito de borda 

e a diminuição do habitat disponível para a fauna. Para a tipologia do 
empreendimento em questão, na fase de operação, os impactos esperados são 

aqueles relacionados à manutenção deste padrão de alteração da paisagem na 
área do Projeto. A eventual necessidade de monitoramento de fauna durante 
esta fase deverá ser posteriormente avaliada pelo órgão ambiental. Por hora, o 

Presente programa trata apenas da fase de instalação do empreendimento.  

Assim, indica-se que a área de inserção da UTE Cidade do Livro encontra-se 

localizada em zona de contato entre dois dos biomas mais ameaçados do Brasil, 
a Mata Atlântica e Cerrado. Ambos biomas estão entre os mais ameaçados do 
planeta, devido às pressões antrópicas aos quais estão submetidos, que resultou 

na drástica redução de suas coberturas vegetais originais. A despeito disso, 
ambos apresentam elevada riqueza de espécies e endemismo (MENDONÇA et 

al., 1998). Devido à sua alta biodiversidade, endemismo e ao grau de ameaça 
ao qual estão submetidos, são considerados hotspots mundiais (MYERS et al. 
2000. Também há que se destacar o fato de que um contingente considerável 

da população brasileira reside nas áreas de domínio dos dois biomas. o que 
torna de interesse público a conservação e suas espécies para integridade do 

funcionamento dos seus sistemas naturais, tornando justa a necessidade de 
acompanhamento da fauna quando da implantação de empreendimentos com 

potencial degradador/poluidor do meio ambiente. 

O monitoramento da biota terrestre em áreas sob pressão de atividade antrópica 
se justifica pelo fato de as espécies serem aptas a sobreviver e se reproduzir 

exclusivamente em hábitats que comportem os seus requerimentos ecológicos 
de recursos e de condições ambientais (Hutchinson, 1957). Assim, as alterações 

causadas pelas interferências antrópicas nos ambientes naturais podem 
modificar a composição de espécies, suas abundâncias e interferir nas suas 
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relações ecológicas, até mesmo inviabilizando a manutenção de espécies nas 

áreas afetadas. Dessa forma, a investigação das variáveis ambientais que 
determinam a ocorrência das espécies e seus efeitos sobre os atributos 

populacionais ou da comunidade, constitui importante ferramenta para se 
compreender os efeitos das perturbações antrópicas sobre a biota. O 
monitoramento da fauna, desse modo, visa a mensuração e avaliação dos 

efeitos adversos provocados pelas atividades de instalação do empreendimento 
apontando, quando necessário, as medidas de mitigação que devem ser 

adotadas.  

Para o monitoramento da fauna foram selecionados grupos de vertebrados 
terrestre e a ictiofauna, tendo em vista sua ampla utilização como 

bioindicadores. A utilização dos grupos propostos para o monitoramento deve-
se por um conjunto de características: A ampla e rápida resposta às mudanças 

nas condições ambientais, a importância na estrutura trófica das comunidades, 
o conhecimento científico acumulado, a facilidade de amostragem e o interesse
conservacionista sobre o grupo (Pianka e Vitti, 2003; Sparling et.al., 2000;

Wake, 1998; Sick, 1997; Vitti et.al., 1990; Skelly, 1986).

A salvaguarda da fauna, por sua vez, consiste do conjunto de atividades 

realizadas de forma associada à supressão da vegetação como objetivo de 
preservar a vida e a integridade física dos animais na área alvo da supressão, 
por meio de afugentamento dos indivíduos da área de supressão ou, quando 

necessário, por meio da sua captura e translocação para área (s) de soltura 
adjacentes ou não à área de supressão, conforme disponibilidade.  

Este programa constitui as estratégias representadas pelas atividades de 
resgate e monitoramento da fauna, visando ao controle/mitigação dos efeitos 

adversos sobre a fauna que possam vir a ser causados pela instalação da UTE 
Cidade do Livro, incluindo os impactos relacionados às atividades de supressão 
de vegetação previstas. Considera-se, para fins de atendimento da 

condicionante 1.18 da Licença Prévia- LP 2708/2019, o monitoramento das 
áreas de reposição florestal/ plantio compensatório, caso estas se localizem na 

mesma microbacia do empreendimento em pauta. 

3.14.2. Objetivos 

3.14.2.1. Objetivos Gerais 

Acompanhar as alterações ambientais decorrentes da obra e suas implicações 
sobre a fauna por meio da amostragem de parâmetros ecológicos de grupos 

indicadores, a saber: herpetofauna, avifauna, mastofauna (médios e grandes 
mamíferos) e ictiofauna. Além disso, salvaguardar a vida e a integridade física 

dos animais presentes nas áreas cuja vegetação será removida para instalação 
do empreendimento, afugentando-os durante as atividades de supressão, 
resgatando-os quando estritamente necessário e transferindo-os sãos para área 

com características estruturais do hábitat semelhantes àquela que ocupavam.  
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3.14.2.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do monitoramento de fauna são resumidos nos tópicos 
a seguir: 

+ Comparar os parâmetros ecológicos dos grupos estudados nas áreas de
influência do empreendimento e área controle ou, se for possível encontrar

áreas com características desejáveis à área controle dentro da mesma
microbacia;

+ Comparar os parâmetros ecológicos dos grupos estudados em diferentes
unidades amostrais e sazonalidades; e

+ Obter informações consistentes sobre a ocorrência de espécies nas áreas
de estudo, incluindo as espécies raras, endêmicas e/ou ameaçadas de
extinção.

Os objetivos específicos do Afugentamento e Resgate de fauna são os seguintes: 

+ Acompanhar as atividades de supressão realizando as ações de
afugentamento, resgate e translocação de fauna, de acordo com as
metodologias e os pressupostos técnicos estabelecidos previamente ao
início das atividades;

+ Proporcionar, quando necessário, cuidados veterinários aos animais
afetados pelas atividades de supressão; e

+ Destinar corretamente, para finalidade cientifica, os animais que vierem a
óbito.

3.14.3. Requisitos Legais e Normativos 

+ Lei nº 9.605 art. 69-A, de 12 de fevereiro de 1998, que em seu artigo 69
estabelece como crime elaborar ou apresentar, no licenciamento,

concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo,
estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou

enganoso, inclusive por omissão e no artigo 29, estabelece como crime
matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre,

nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida;

+ Decreto Estadual nº 63.853/ 2018 – Declara as espécies da fauna silvestre
no Estado de São Paulo regionalmente extintas, as ameaçadas de extinção,

as quase ameaçadas e as com dados insuficientes para avaliação, e dá
providências correlatas;

+ Portaria Ministério do Meio Ambiente 444/2014 – Declara as espécies da
Fauna ameaçada do Brasil;

+ Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente nº 2, de 10 de julho
de 2015, que concedeu ao órgão licenciador a competência específica para

autorizar a captura, a guarda e o manejo das espécies de fauna ameaçadas
de extinção, listadas nas Portarias do Ministério do Meio Ambiente nº 444

e 445/2014;

+ Portaria Ibama nº 12, de 5 de agosto de 2011, que transfere, da Diretoria
de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas para a Diretoria de
Licenciamento Ambiental, a competência para emitir autorização de

captura, coleta e transporte de material biológico para realização de
atividades de levantamento, monitoramento e resgate de fauna no âmbito
dos processos de licenciamento ambiental federal;
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+ IN IBAMA 146/2007 que estabelece os critérios para procedimentos
relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento,

salvamento, resgate e destinação) em áreas de influência de
empreendimentos e atividades hidrelétricas consideradas efetiva ou
potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeitas ao licenciamento

ambiental;

+ IN IBAMA 08/2017 Determina os requisitos de obtenção da Autorização
para Coleta, Captura e transporte de Material biológico;

+ Resolução CFMV nº 1000, de 11 de maio de 2012, que dispõe sobre
métodos de eutanásia em animais;

+ Decisão de Diretoria CETESB nº 167/2015/C, de 13 de julho de 2015, que
estabelece os procedimentos para a elaboração dos Laudos de Fauna

Silvestre para Fins de Licenciamento Ambiental e/ou autorização para
supressão de vegetação nativa, e dá outras providências.

3.14.4. Público Alvo e/ou Área de Abrangência 

O público alvo deste programa são os trabalhadores da frente de supressão, o 

órgão ambiental licenciador, as instituições depositárias e conveniadas. 

3.14.5. Metodologia e Ações 

As respostas das comunidades às alterações ambientais provocadas pelo 

empreendimento serão avaliadas por meio da mensuração de atributos 
populacionais (tais como abundância e densidade, quando aplicável) e das 

comunidades (riqueza e diversidade). O levantamento da composição de 
espécies das comunidades, também será considerado um importante indicador 
das condições ambientais. Para as aves, essa avaliação incluirá, além da 

avaliação da presença ou ausência de espécies grupo, a representatividade das 
guildas tróficas.  

Para todos os grupos estudados serão elaboradas listas de espécies contendo a 
forma de registro e habitat e destacando as espécies ameaçadas de extinção, 

endêmicas, raras, migratórias, as não observadas previamente na área, as não 
conhecidas pela ciência, as indicadoras de qualidade ambiental, as de 
importância econômica ou cinegética, as potencialmente invasoras ou as que 

representem riscos epidemiológicos. 

Os animais serão fotografados e identificados sempre que possível ao nível de 

espécie. Os animais que suscitarem dúvidas taxonômicas serão coletados e 
encaminhados para incorporação em instituição de pesquisa (instituição 
depositária) em conformidade com a licença de captura, coleta e transporte de 

fauna a ser obtida. 

Somente para os animais capturados, no ato da captura dos indivíduos serão 

tomadas medidas morfométricas e verificada a sua condição reprodutiva. As 
anotações serão padronizadas de acordo com protocolo de campo e incluirão, 
além dos dados dos indivíduos, o dia e a hora da captura, a localização das 

Unidades amostrais em coordenadas geográficas, as condições climáticas e o 
tipo de ambiente. Os animais serão marcados com o uso das mesmas 

metodologias propostas para a marcação durante o resgate de fauna.  

A eutanásia de indivíduos, quando necessária para a identificação de espécie, 
em conformidade com a autorização a ser emitida, será realizada de acordo com 
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os preceitos éticos (procedimentos aceitos) para sua realização, recomendados 

pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). 

As campanhas de campo terão duração de até cinco dias e a localização e 

distribuição das Unidades amostrais nas áreas de estudo serão definidas quando 
da solicitação da autorização para captura, coleta e transporte e material 
biológico (ABIO). 

A execução do afugentamento e resgate é compatível com as áreas definidas 
para a supressão da vegetação. Outrossim, a soltura dos animais resgatados 

deverá ser realizada preferencialmente em áreas adjacentes àquela em que 
estiver sendo realizada a supressão, desde que seja suficientemente distante 
da supressão para ser considerada segura, tenha características similares 

àquela onde o animal foi capturado e, preferencialmente, seja conectada com 
outras áreas para onde o animal possa dispersar.  

A localização das áreas de soltura, passíveis de receberem animais resgatados 
e em condições de serem devolvidos ao hábitat durante a supressão a 
vegetação, será definida quando da elaboração do projeto Técnico de 

Afugentamento e Resgate de fauna para solicitação da autorização para captura, 
coleta e transporte e material biológico (ABIO).  

3.14.5.1. Metodologias Específicas para Monitoramento dos Grupos 

O Programa de Monitoramento da fauna terrestre inclui a execução dos estudos 
faunísticos abordando os seguintes grupos: herpetofauna terrestre, avifauna e 

Mastofauna (médios e grandes mamíferos).  

A captura, manipulação e marcação dos indivíduos das espécies monitoradas 

seguirão os procedimentos de metodologias consagradas para cada grupo. 
Dessa forma, o programa de monitoramento da fauna seguirá os seguintes 

procedimentos e metodologias:  

3.14.5.1.A. Herpetofauna 

Para a amostragem da herpetofauna serão utilizados dois métodos 

concomitantes: a procura ativa por indivíduos e os pontos de escuta.  

Procura ativa: A amostragem por procura ativa de répteis e de anfíbios será 

realizada ao longo de trilhas delimitadas pelo tempo e/ou pelo espaço. Durante 
a execução dessa metodologia, os indivíduos serão procurados em ambientes 
potencialmente utilizados pela herpetofauna como abrigos sob troncos e pedras. 

Pontos de escuta: Serão selecionados pontos de escuta em locais promissores 
para o registro de anfíbios em atividade de reprodução (poças, lagoas e demais 

corpos d´água). Quando necessário, para a correta identificação das espécies, 
as vocalizações das espécies serão gravadas com um gravador digital, para 
comparações com outros registros acústicos. 

3.14.5.1.B. Avifauna 

A avifauna será amostrada pelo uso concomitante de dois métodos: Lista de 

Mackinnon e censo visual e acústico por pontos de observação. O primeiro 
método consiste da elaboração de listas de 10 espécies como unidade amostral 
(BIBBY et al., 1992, RIBON, 2010). Segundo Ribon (2011). Independentemente 

do número de indivíduos observados ou escutados, apenas um registro de cada 
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espécie é feito por lista. Ao fim de uma lista, inicia-se uma nova, até que outras 

10 espécies sejam registradas. O método melhora a qualidade dos dados 
obtidos de listas simples, pois controla o tamanho das amostras, permitindo 

comparações mais confiáveis entre diferentes locais ou de um mesmo local em 
diferentes épocas.  

Para aplicação deste método um pesquisador percorrerá transectos pré-

definidos a de cada uma das áreas pré-estabelecidas ao amanhecer e ao 
entardecer e registrará os indivíduos por meio de observação e/ou vocalização 

dos exemplares. Ao longo dos transectos, caso necessário, será utilizado o 
método de play-back (gravação da vocalização de aves) para a elucidação de 
eventuais dúvidas quanto à identificação da espécie. Durante o período de 

deslocamento entre as áreas, serão anotadas todas as espécies observadas e 
dados, como local, horário, número de indivíduos e hábitat, a fim de se construir 

a lista geral de espécies de aves. Cabe ressaltar que tais dados serão utilizados 
apenas qualitativamente. O segundo método (censo por pontos de escuta) 
servirá a uma avaliação quantitativa, da abundância das espécies. Com o uso 

deste método registra-se em um ponto da área a ser inventariada, todas as 
espécies e indivíduos observados/escutados em um raio de detecção máximo 

de 100 m por um determinado período de tempo a ser definido. (geralmente 
entre 10 e 20 minutos) (BIBBY et al., 2000).  

3.14.5.1.C.  Médios e Grandes mamíferos 

Este grupo será monitorado por meio de transecções limitadas pelo espaço para 
busca ativa por indivíduos e vestígios. Os locais das transecções serão 

estabelecidos de modo a incorporar a maior variabilidade de ambientes e incluir 
locais de dessedentação e possíveis rotas de indivíduos. O comprimento médio 

dos transectos será de 500 metros.  

As armadilhas fotográficas serão fixadas em locais de dessedentação ou rota de 
indivíduos. Durante até cinco dias em cada campanha, os locais de fixação das 

armadilhas serão iscados com frutas e pedaços de carne para potencializar as 
chances de registros. 

3.14.5.2. Análise de Dados 

Para todos os grupos de vertebrados terrestres, serão realizadas as análises de 
dados com base na identidade específica dos indivíduos, visando obter 

avaliações conclusivas sobre a eficiência da amostragem realizada e 
informações sobre a composição de espécies das comunidades que permitam 

avaliar as condições ambientais da área de estudo e os eventuais impactos 
decorrentes da implantação do empreendimento. 

Assim, serão apresentados: 

+ A Riqueza de espécies:

Constituída pelo número de espécies registradas na área. 

+ A curva de acumulação de espécies (curva do coletor):

É conhecida a relação ecológica entre o aumento do esforço amostral 
(representado pelo tamanho da área amostrada ou número de dias/horas de 

coleta/observação) e o aumento do número de espécies até que a totalidade de 
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espécies em uma dada área seja inventariada, fazendo com que uma curva que 

relacione estas duas variáveis atinja a assíntota.  

Na maior parte dos trabalhos de inventário da diversidade biológica, porém, 

especialmente em áreas tropicais, com comunidades ricas, não é possível 
registrar todas as espécies presentes em uma área, o que ocorre devido ao 
limitado esforço amostral ser imitado pelo tempo e por recursos materiais e por 

fatores inerentes às metodologias de coletas. Contudo, é esperado que o 
número de espécies se aproxime cada vez mais do real, conforme o acúmulo do 

esforço amostral. Tal fato é indicado quando a relação entre o número de 
espécies encontradas e a quantidade de amostras estabiliza ou fica próxima à 
estabilização, ou seja, quando novas amostras não resultam em incremento no 

número de espécies. 

Assim, para avaliar a eficiência da amostragem no registro das espécies, bem 

como para estimar a sua riqueza potencial (i.e., incluindo aquelas que não foram 
coletadas) será construída uma acumulação de espécies. Essas curvas serão 
feitas plotando-se a relação entre o esforço amostral (eixo x) e o número de 

espécies encontradas (eixo y), o que permite calcular uma linha de tendência 
que melhor expressa essa relação (curva do coletor). Com base nessa curva, a 

riqueza potencial de espécies na área será estimada com bases em métodos de 
rarefação baseados no estimador “Mao Tau”, uma solução analítica que usa 
permutação dos dados observados (reamostragem), assim como pela projeção 

da curva para considerar um número maior de amostras com base na equação 
que descreve a relação. 

+ A Riqueza Estimada

A riqueza total será estimada, por ponto amostral, segundo o índice Odum 

(1985), pela seguinte fórmula: 

D = (S – 1) / log N 

Onde:  
S=número de espécies; 

N = número de indivíduos. 

A riqueza total na área do empreendimento ao longo das campanhas será 
estimada por meio da construção de Curvas de Acumulação de Espécies (Curva 

do coletor) onde serão empregados métodos estatísticos para prever a riqueza 
total para a área com base na taxa de acumulação de espécie com o aumento 

do esforço amostral. 

+ A Abundância

A abundância total e relativa de espécies será contabilizada e calculada, 

respectivamente, com base nos registros obtidos por métodos que permitam a 
diferenciação entre indivíduos da mesma espécie, tendo em vista a distância 
entre as unidades amostrais, estabelecida a fim proporcionar a independência 

cia amostral. A abundância total corresponde ao número de indivíduos 
registrados de uma dada espécie; A abundância relativa é a proporção de 

indivíduos capturados de uma dada espécie em relação ao total de indivíduos 
registrados, de todas as espécies. 
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+ A Diversidade 

Será calculada com uso do índice de Shannon-Weaver (H’): 

𝐻′ =  ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
) . ln (

𝑛𝑖

𝑁
) 

Onde:  
ni = número de indivíduos da enésima espécie;  

N = o número total de indivíduos;  
ln = base dos logaritmos naturais.  

 

+ A Equitabilidade 

A Equitabilidade (E) será calculada por meio da equação de Pielou (1975): 

E = H’ / log S 

Onde: 
“H’” = Índice de diversidade de Shannon; 

“S” = número de espécies. 

 

+ A Similaridade 

A similaridade entre os pontos amostrais com base na composição da ictiofauna 

será estimada por meio de análises de agrupamento da matriz de dados de 
abundância, empregando-se o índice de similaridade de Sorensen–Dice (IS), 
cuja fórmula é: 

IS = 2j / 2j + a + b 

 

Onde: 
j = número de espécies em comum a duas áreas; 
a, b= número de espécies exclusivas de cada um dos pontos (a, b). 

Será realizada uma análise de agrupamento (cluster analysis) para comparação 
da composição de espécies entre as áreas estudadas. Para tanto, a partir dos 

dados brutos obtidos em campo será construída uma matriz de similaridade 
usando o índice de Jaccard (coeficiente de similaridade de Jaccard). Esta matriz 
será então usada para a construção do dendrograma, sendo utilizado o método 

de agregação UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) no 
programa PAST 3.0 (HAMMER et al., 2001). 

3.14.5.2.A. Ictiofauna 

Para estudar o efeito do conjunto do empreendimento sobre a ictiofauna serão 
amostrados cinco pontos localizados nas áreas de influência do empreendimento 

no Rio Lençóis, a montante e a jusante e no tributário próximo da área da 
adutora.  

A ictiofauna poderá ser capturada por meio de diversos apetrechos de pesca, 
incluindo redes de arrasto, puçás, armadilhas do tipo covo, além de mergulho 
livre.  
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A metodologia principal de coleta será o uso de redes de espera com diferentes 

diâmetros de malha, sendo que em cada ponto serão utilizadas 
simultaneamente três redes (malhas de 15 mm e 25 mm, e 35 mm), que serão 

armadas fechando o canal do rio, e permanecerão em uso por um período de 
12 horas em cada ponto (entre 18:00 e 6:00). Essas redes serão dispostas em 
ordem decrescente de diâmetro de malha com a rede de maior abertura sempre 

disposta à jusante, permitindo a captura de peixes de diferentes tamanhos que 
se deslocam subindo o rio (Oyakawa et al., 2004). Os diâmetros de malha foram 

escolhidos com base na ictiofauna esperada para o local, provavelmente 
composta, majoritariamente, por peixes de pequeno e médio porte. 

Serão utilizadas ainda redes de arrasto (8 mm) operadas por duas pessoas nos 

trechos onde a profundidade do rio permitir o uso dessa técnica, enquanto puçás 
e peneiras serão utilizados nas áreas marginais e aglomerados de vegetação 

aquática. O esforço amostral para essas metodologias será padronizado com 
base na área coberta pelo arrasto (20 m2) e pelo número de tentativas de 
captura utilizando puçás e peneira (50 por ponto). Serão utilizadas ainda cinco 

armadilhas do tipo covo em cada ponto de coleta, que utilizarão como isca ração 
de gato colocada em sacos de pano presos no interior das armadilhas, que 

permanecerão na água por um período de 2 horas. Observações por mergulho 
serão feitas caso a transparência da água seja adequada, com esforço amostral 
será padronizado por tempo de observação. 

Os peixes capturados serão apropriadamente acondicionados, fotografados, 
identificados e medidos em campo (comprimento total e padrão, altura do corpo 

e peso total) e terão avaliado o seu estado reprodutivo. Sempre que possível, 
os peixes devolvidos ao rio, exceto nos caso em que seja necessário coleta de 

espécimes testemunho ou estudos de dieta. Aqui cabe apontar que a coleta será 
feita rigorosamente conforme previamente autorizado pela Secretaria de Meio 
Ambiente do estado de São Paulo. 

As espécies capturadas durante o estudo serão identificadas e descritas quanto 
a aspectos de sua autoecologia, incluindo, sua distribuição geográfica, 

comportamento alimentar e estratégia reprodutiva; sendo indicada ainda a 
ocorrência de espécies ameaçadas de extinção (com base em classificações 
oficiais, e.g. MMA, IUCN), de espécies de importância econômica, e de espécies 

introduzidas e invasoras.  

Os dados relativos à identidade, abundância e biometria das espécies serão 

usados para calcular os seguintes parâmetros: riqueza real e estimada; 
abundância e biomassa relativa, por meio do Índice de Captura por Unidade de 
Esforço (CPUE); biomassa total por ponto e por espécie; diversidade e 

equitabilidade, e; similaridade entre os diferentes pontos de coleta (índice de 
similaridade entre áreas). As diferentes estimativas e índices ecológicos serão 

analisados conforme descrito a seguir: 

 

+ A curva de acumulação de espécies (curva do coletor) 

Na maior parte dos trabalhos de inventário da diversidade biológica, não é 

possível registrar todas as espécies presentes em uma área, o que ocorre devido 
ao limitado esforço amostral e fatores inerentes às metodologias de coletas. 
Contudo, é esperado que o número de espécies se aproxime cada vez mais do 

real com o acúmulo de esforço amostral. Tal fato é indicado quando a relação 
entre o número de espécies encontradas e a quantidade de amostras estabiliza 
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ou fica próxima à estabilização, ou seja, quando retirada de novas amostras não 

resulta em incremento no número de espécies. 

Assim, para avaliar a eficiência da amostragem no registro das espécies, bem 

como para estimar a riqueza potencial de espécies (i.e., incluindo aquelas não 
coletadas) nesses locais, será construída uma acumulação de espécies. Essas 
curvas serão feitas plotando-se a relação entre o número de unidades amostrais 

(eixo x) e o número de espécies encontradas (eixo y), o que permite calcular 
uma linha de tendência que melhor expressa essa relação (curva do coletor). 

Com base nessa curva, a riqueza potencial de espécies na área será estimada 
com bases em métodos de rarefação baseados no estimador “Mao Tau”, uma 
solução analítica que usa permutação dos dados observados (reamostragem), 

assim como pela projeção da curva para considerar um número maior de 
amostras com base na equação que descreve a relação. 

 

+ Riqueza  

A riqueza de espécies corresponde ao número de espécies registradas em um 
ponto, contudo, considerando as limitações inerentes a qualquer metodologia 

de coleta em registrar todas as espécies presentes, a riqueza total será 
estimada, por ponto amostral, segundo o índice Odum (1985), pela seguinte 
fórmula: 

D = (S – 1) / log N 

Onde:  

S = número de espécies;  
N = número de indivíduos. 

A riqueza total na área do empreendimento ao longo das campanhas será 

estimada por meio da construção de Curvas de Acumulação de Espécies (Curva 
do coletor) onde serão empregados métodos estatísticos para prever a riqueza 

total para a área com base na taxa de acumulação de espécie com o aumento 
do esforço amostral. 

 

+ Abundância e Biomassa  

A abundância total e relativa de peixes será calculada por ponto e por espécie. 
A abundância total corresponde ao número de indivíduos capturados e a 

biomassa ao peso fresco desses, que serão registradas para cada espécie e 
pontos de coleta. Essas medidas serão apresentadas ainda em termos relativos 
ao esforço amostral e considerando os diferentes apetrechos de pesca utilizados 

(puçás, arrasto, tarrafas), sendo expressas como Captura por Unidade de 
Esforço (CPUE) (GULLAND, 1969). 

O cálculo da CPUE será efetuado, para cada espécie e ponto de coleta, por meio 
das seguintes fórmulas: 

CPUEn = (Nm / EPm) x 100 

CPUEb = (Bm / EPm) x 100 

Onde: 

CPUE = captura por unidade de esforço em número de indivíduos (n) e biomassa 
(b); 
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m = tipo de apetrecho de pesca utilizado; 

Nm = número total dos peixes capturados com o apetrecho m; 
Bm = biomassa total capturada com o apetrecho m; 

Epm = esforço de pesca, que assume uma unidade diferente para cada 
apetrecho utilizado (razão entre área e tempo de exposição para redes de 
espera; número de passadas de puçá, área amostrada com redes de arrasto, 

etc.). 

+ A Diversidade

A diversidade biológica foi calculada para cada local de amostragem utilizando 

o índice de Shannon-Weaver (H’), que considera a riqueza de espécies e
abundância proporcional entre essas, sendo calculado conforme descrito na

equação abaixo:

𝐻′ =  ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
) . ln (

𝑛𝑖

𝑁
) 

Onde:  
ni = número de indivíduos da enésima espécie; 
N = o número total de indivíduos;  

ln = base dos logaritmos naturais.  

+ A Equitabilidade

A Equitabilidade (E) de distribuição das capturas pelas espécies será estimada 

para cada ponto amostral por meio da equação de Pielou (1975). 

E = H’ / log S 

Onde: 
“H’” = Índice de diversidade de Shannon; 
“S” = número de espécies. 

+ A Similaridade

A similaridade entre os pontos amostrais com base na composição da ictiofauna 
será estimada por meio de análises de agrupamento da matriz de dados de 

abundância, empregando-se o índice de similaridade de Sørensen–Dice (IS), 
cuja fórmula é: 

IS = 2j / 2j + a + b 

Onde: 
j = número de espécies em comum a duas áreas; 

a, b= número de espécies exclusivas de cada um dos pontos (a, b). 

Com base nos valores de similaridade calculados para cada par de pontos, serão 

construídos gráficos de agrupamento (i.e., análises de Cluster) relacionando os 
locais estudados quanto à similaridade na composição da ictiofauna. Maiores 
detalhes sobre o cálculo dos índices de diversidade, equitabilidade e similaridade 

são por Magurran, (2013).  
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Destaca-se que os procedimentos de análise dos dados descritos acima atendem 

todas as recomendações apresentadas na Decisão da diretoria CETESB nº 167 
de 13 de julho de 2015, que dispõe sobre o “Procedimento para a Elaboração 

dos Laudos de Fauna para Fins de Licenciamento Ambiental e/ou Autorização 
para Supressão de Vegetação Nativa”; bem como as recomendações do “Guia 
nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades 

aquáticas e efluentes líquidos (CETESB / ANA 2011)”, em especial os capítulos 
sobre amostragem de comunidades nectónicas e estudos sobre a estrutura das 

comunidades de peixes. A metodologia descrita acima gera ainda dados 
adicionais (índices de similaridade entre áreas, projeções da curva do coletor e 
índices de equitabilidade), que são de grande utilidade para avaliação ecológica, 

mas não são explicitamente requeridos nos documentos citados. 

3.14.5.2.B. Metodologias de Afugentamento e Resgate 

Antes do início das atividades de campo a equipe envolvida com a supressão 
receberá um treinamento sobre as atividades de afugentamento e resgate de 
fauna. Esse treinamento será ministrado pela própria equipe de afugentamento 

e resgate e terá como objetivo explicar a importância do resgate da fauna, os 
métodos a serem adotados e apresentação dos profissionais envolvidos, 

buscando uma coesão das atividades e máximo sucesso na execução do 
programa.  

Em período imediatamente anterior às atividades de supressão será realizada 

vistoria para verificar a ocorrência de sítios de dessedentação, reprodutivos, 
abrigos, ninhos etc que mereçam especial atenção durante as atividades de 

afugentamento/resgate. Tais sítios deverão ser descritos, localizados por meio 
de coordenadas geográficas e marcadas com o uso de fitas coloridas ou zebrada. 

Caso sejam identificados ninhos em árvores, estas serão marcadas para que a 
supressão seja adiada até o abandono do ninho pelos filhotes. Por esta razão, 
recomenda-se fortemente que a supressão ocorra fora do período de setembro 

a março, quando há grande atividade reprodutiva de aves.  

À frente da equipe de supressão, os resgatadores percorrerão a área delimitada 

para remoção da vegetação e registrarão todas as espécies avistadas e/ou 
ouvidas dentro da faixa de supressão. Neste momento, a equipe fará barulhos, 
com o objetivo de afugentar a fauna e direcioná-la para as áreas adjacentes. O 

barulho poderá ser emitido por palmas, apitos, vocalização, batidas com facão 
na vegetação etc. Após essa vistoria a equipe de supressão vegetal poderá 

iniciar suas atividades. Durante as atividades será priorizado o afugentamento 
dos animais, evitando sempre que possível, o seu manejo. Desse modo, 
somente serão resgatados aqueles que não estiverem em condições de se 

deslocar por seus próprios meios. 

O resgate de enxames de abelhas nativas deverá ocorrer sempre no final da 

tarde, quando as abelhas já tiverem retornado do forrageamento. Para tanto, o 
ninho será vedado, removido e transferidos para caixas/ninhos adequadas para 
o manejo da espécie em projetos de educação ambiental ou transferidos para

os fragmentos florestais mais próximos da área de supressão.
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3.14.5.2.C. Procedimentos no Resgate 

Todos os indivíduos resgatados serão identificados ao menor nível taxonômico 
possível e marcados de acordo com as metodologias propostas no Quadro 3-35. 

Os animais serão então triados, pesados, avaliados quanto ao estado 
reprodutivo e terão tomadas suas medidas morfométricas. A decisão sobre o 
encaminhamento para a área de soltura ou para o cuidado veterinário será feita 

com base em avaliação do estado de saúde dos indivíduos. Estes procedimentos 
serão realizados no campo, próximo aos locais de resgate. 

Quadro 3-35 – Métodos de marcação para cada grupo taxonômico que serão 

utilizados durante as atividades de resgate de fauna na área de supressão da 

UTE Cidade do Livro 

Grupo Taxonômico Tipo de Marcação 

Anfíbios e pequenos lagartos Elastômero 

Serpentes Corte de escamas 

Aves Anilhas 

Quelônios Marcação na carapaça 

Mamíferos Brincos 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

Para cada animal resgatado haverá registro em fichas previamente preparadas 

com esta finalidade, contendo as coordenadas do local de resgate a hora, a 
espécie resgatada, informações sobre a situação do animal e a sua destinação.  

Quando em bom estado de saúde, os animais resgatados serão encaminhados 
às áreas de soltura, a serem definidas quando da apresentação do projeto 
técnico de resgate para a obtenção da Autorização de Coleta, Captura e 

Transporte de Material Biológico (ABIO). A realocação dos animais nas áreas de 
soltura levará em conta as diferentes características do ambiente nas áreas, 

respeitando-se os critérios de uso do hábitat e requerimentos ecológicos 
conhecidos para as espécies. As áreas poderão ser adjacentes à área de 

supressão desde que sejam consideradas seguras. Para a condução dos animais 
até essas áreas, estes serão acondicionados em caixas de transporte adequadas 
ao seu porte e comportamento.  

Detecção, Manejo e contenção dos animais durante o resgate: 

A. Herpetofauna 

A ocorrência de anfíbios e répteis na área de supressão será detectada por meio 
de busca ativa, com vistoria de micro- hábitats apropriados para utilização por 
indivíduos desses grupos, tais como árvores caídas, raízes e troncos em 

decomposição, serrapilheira úmida, bromélias e outros substratos que possam 
servir como habitat para a herpetofauna. 

Quando necessário, os indivíduos de espécies de anfíbios serão capturados 
manualmente com o uso de luvas de látex e acondicionados temporariamente 
em recipientes de plástico com folhiço para evitar o ressecamento da pele 

durante o encaminhamento à área de soltura. 
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No caso das serpentes, serão utilizados para a captura ganchos herpetológicos, 

laços, pinças ou bastões bifurcados. Para lagartos grandes (teiú), poderá ser 
usado o cambão. Os indivíduos serão imediatamente colocados em sacos de 

pano ou caixas de transporte. 

B. Avifauna 

Serão utilizados binóculos 7 x 3 para detecção das aves, possibilitando o 

acompanhamento de seu deslocamento das áreas de supressão, pois é esperado 
que o afugentamento seja efetivo para quase a totalidade das espécies do 

grupo. Uma vez que as atividades de supressão da vegetação não ocorram nos 
meses de período reprodutivo de grande parte das espécies, os eventos de 
localização de ninhos com ovos ou filhotes serão raros ou inexistentes, exceto para 
as espécies que se reproduzem ao longo do ano. Cabe ressaltar que a translocação 
de ninhos só é válida e será recomendada em caso específicos, em que todas as 
outras possibilidades de salvaguardar a integridade física dos ovos/filhotes tenha 
sido descartada, pois de modo geral, as aves respondem às perturbações no ninho 
abandonando-o. Quando necessário, a captura de indivíduos de espécies com 
baixa capacidade de dispersão (por exemplo, Tamnophilideos e 
Dendrocolaptideos), será realizada com o uso de redes de neblina ou puçá. 

C. Mastofauna 

Os mamíferos serão detectados por meio de busca ativa, para observação direta 
ou indireta de indivíduos. Será despendido esforço adicional na localização de 

indivíduos em áreas onde forem observados vestígios e tocas. Quando 
necessária, a captura ocorrerá com uso de cambão, puçá ou armadilha de 

captura viva. Para sua avaliação e/ou soltura, os animais serão acondicionados 
temporariamente em caixas de contenção ou em armadilhas de captura vivas 
do tipo Tomahawk ou Sherman.  

D. Abelhas Nativas 

Antes do início das atividades de supressão a equipe de resgate vistoriará as 

árvores que serão cortadas e o solo da faixa de serviço à procura dos enxames 
de abelhas nativas. Mediante a presença de ninhos em troncos de árvores, a 
supressão dos indivíduos arbóreos será temporariamente suspensa. Em horário 

compatível com o período em que os indivíduos se encontram concentrados 
dentro do ninho, as frestas de saída e entrada do ninho serão vedadas com tela. 

No dia seguinte o tronco deverá ser cortado de forma que o ninho seja 
preservado o máximo possível. Após o corte, o fundo e a parte superior do oco 
serão tampados e o tronco transportado para translocação em área distante no 

mínimo 3 a 10 km do local de origem.  

Durante o transporte do ninho, este deverá permanecer na mesma posição em 

que se encontrava no tronco de origem. Os potes de alimento rachados ou 
rompidos, principalmente os de pólen, não devem ser colocados na colmeia 
onde será instalada a colônia, porque podem atrair Forídeos (Díptera, Phoridae), 

a principal praga de abelhas sem ferrão. Eles atacam os depósitos de alimento 
e posteriormente os discos de cria, levando à destruição da colônia.  
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Caso haja registro de enxame de abelhas nativas no solo da área de supressão 

da faixa de serviço, o solo será cavado até encontrar a o ninho para que seja 
retirado e transferido para uma caixa de transporte e enterrado em uma área 

com distância mínima de 5 km, que não será suprimida. 

Todos os ninhos de abelhas nativas deverão ser fotografados e registrados em 
coordenadas geográficas, assim como identificadas as espécies, tipo de ninho e 

características das áreas serão anotadas em uma planilha de campo. 

Para os casos em que for autorizado a transferência dos ninhos para projetos 

de Educação Ambiental modelo das caixas de madeira a serem utilizadas será o 
do INPA, que é em madeira de 2,5 a 3 cm de espessura (Quadro 3-38), o que 
é fundamental para manter a temperatura interna da colônia. A madeira não 

deve ser tratada para não prejudicar as abelhas. As medidas internas da caixa 
são ajustadas para cada espécie 

Quadro 3-36 – Especificações das dimensões das caixas de abelhas a serem 

utilizadas para a transferência de ninhos para projetos de Educação Ambiental 

Nome comum Medidas (em cm) 

Jupará 15 x 15 x 7 

Uruçu-boca-de-renda 25 x 25 x 7 

Uruçu-boi 21 x 21 x 7 

Nariz-de-anta 21 x 21 x 7 

Uruçu-boca-de-ralo 15 x 15 x 7 

Beiço 21 x 21 x 7 

Jandaíra 15 x 15 x 7 

Canudo 25 x 25 x 7 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.14.5.3. Fase de Implantação 

Para a fase de instalação prevê-se a realização das atividades de afugentamento 

e resgate de fauna durante a supressão a vegetação. Quanto ao monitoramento, 
estão previstas 5 campanhas durante o período construtivo. 

3.14.6. Interface com Outros Programas 

No âmbito deste programa são trabalhadas questões relacionadas ao adequado 
manejo do espaço no que tange ao tráfego de veículos durante a obra, à 

educação ambiental dos trabalhadores e às ações de controle da supressão da 
vegetação. Assim, considera-se que o presente programa possui interface com 
os seguintes demais programas ambientais propostos para a o 

empreendimento: 

+ Programa de Gestão Ambiental – PGA; 

+ Programa de Controle Ambiental da obra – PCAO; 

+ Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e Vias de Acesso 
PMCTVA; 

+ Programa de Controle da Supressão – PCS; 

+ Programam de Plantio Compensatório – PPC; 
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+ Programa de Educação Ambiental – PEA. 

3.14.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.14.7.1. Relatórios Internos 

A periodicidade dos relatórios será trimestral, durante o período construtivo 

3.14.7.2. Relatórios Consolidados 

Os relatórios consolidados trarão os resultados de duas campanhas semestrais 
de monitoramento, correspondendo a um período de 12 meses.  

3.14.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.14.8.1. Metas 

+ Realizar 5 campanhas de monitoramento na fase de implantação; 

+ Executar 100 % das atividades com uso das metodologias e pressupostos 
técnicos previstos; 

+ Afugentamento de 100 % dos animais com capacidade de mobilizar-se 
para fora da área de supressão por seus próprios meios; 

+ Salvamento de 100 % dos animais que necessitem de resgate; 

+ Adequada translocação de 100 % dos animais que estejam e em condições 
soltura; 

+ Encaminhamentos para tombamento em coleção científica de 100 % dos 
animais coletados; e 

+ Encaminhamentos para atendimento veterinário de 100 % animais feridos. 

3.14.8.2. Indicadores 

+ Razão entre o número de campanhas previstas/número de campanhas 
realizadas; 

+ Razão entre o número de campanhas previstas/número de campanhas 
realizadas nas diferentes sazonalidades; 

+ Razão entre o número de espécies descritas para a região e consideradas 
de potencial ocorrência para a área do projeto/ número de espécies 

efetivamente registradas pelos dados primários; 

+ Razão entre o número de animais de alta a média capacidade de 
mobilidade encontrados no polígono da supressão/ número de animais 
efetivamente afugentados; 

+ Razão entre o número de animais com baixa capacidade de mobilidade 
encontrado no polígono de supressão; número de animais resgatados; 

+ Razão entre o número de animais resgatados/ número de animais 
transferidos para áreas de soltura; 

+ Razão entre o número de animais feridos ou necessitando de cuidados 
veterinários/número de animais encaminhados para atendimento; e 

+ Razão entre o número de óbitos /número de animais encaminhados para 
a instituição depositária; 
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Quadro 3-37 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Comparar os parâmetros ecológicos dos grupos 

estudados nas áreas de influência do empreendimento e 

área controle ou, se for possível encontrar áreas com 

características desejáveis à área controle dentro da 

mesma microbacia 

Realizar 5 campanhas de 

monitoramento na fase de 

implantação do empreendimento 

Razão entre o Número de campanhas 

previstas/número de campanhas realizadas 

Comparar os parâmetros ecológicos dos grupos 

estudados em diferentes unidades amostrais e 

sazonalidades; 

Realizar 5 campanhas de 

monitoramento na fase de 

implantação do empreendimento 

Razão entre o Número de campanhas 

previstas/número de campanhas realizadas nas 

diferentes sazonalidades. 

Obter informações consistentes sobre a ocorrência de 

espécies nas áreas de estudo, incluindo as espécies 

raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção;  

Executar 100 % das atividades com 

uso das metodologias e pressupostos 

técnicos previstos; 

Razão entre o número de espécies descritas para a 

região e consideradas de potencial ocorrência para 

a área do projeto/ número de espécies 

efetivamente registradas pelos dados primários 

Acompanhar as atividades de supressão realizando as 

ações de afugentamento, resgate e translocação de 

fauna, de acordo com as metodologias e os 

pressupostos técnicos estabelecidos previamente ao 

início das atividades; 

Afugentamento de 100 % dos animais 

com capacidade de mobilizar-se para 

fora da área de supressão por seus 

próprios meios; 

Salvamento de 100 % dos animais 

que necessitem de resgate; 

Adequada translocação de 100 % dos 

animais que estejam em condições 

soltura. 

Razão entre o número de animais de alta a média 

capacidade de mobilidade encontrados no polígono 

da supressão/ número de animais efetivamente 

afugentados 

Razão entre o número de animais com baixa 

capacidade de mobilidade encontrado no polígono 

de supressão; número de animais resgatados; 

Razão entre o número de animais resgatados/ 

número de animais transferidos para áreas de 

soltura 

Proporcionar, quando necessário, cuidados veterinários 

aos animais afetados pelas atividades de supressão; 

Encaminhamentos para atendimento 

veterinário de 100 % animais feridos. 

Razão entre o número de animais feridos ou 

necessitando de cuidados veterinários/número de 

animais encaminhados para atendimento. 

Destinar corretamente, para finalidade cientifica, os 

animais que vierem a óbito. 

Encaminhamentos para tombamento 

em coleção científica de 100 % 

animais coletados. 

Razão entre o número de óbitos /número de 

animais encaminhados para a instituição 

depositária. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.14.9. Resultados Esperados 

O monitoramento e o afugentamento e resgate da fauna serão executados tendo 
em vista o cumprimento de seus objetivos, por meio da observância das 

metodologias propostas e pressupostos técnicos considerados, esperando-se a 
obtenção dos seguintes resultados:  

+ Listas de espécies contendo a forma de registro e o habitat e destacando 
as espécies ameaçadas de extinção, as endêmicas, as raras, as 

migratórias, as não observadas previamente na área, as não conhecidas 
pela ciência, as indicadoras de qualidade ambiental, as de importância 

econômica ou cinegética, as potencialmente invasoras e as que 
representem riscos epidemiológicos; 

+ Acervo de registro fotográfico das espécies; 

+ Avaliação final conclusiva sobre os efeitos adversos do empreendimento 
sobre os grupos monitorados; 

+ Caso aplicável, a proposição de medidas efetivas de mitigação dos efeitos 
adversos identificados pelo estudo; 

+ A adequada salvaguarda dos espécimes da fauna silvestre no local de 
intervenção das obras, com mínima ocorrência de óbitos ou injúrias aos 

animais; 

+ O adequado encaminhamento de animais que necessitem de atendimento 
veterinário; 

+ O adequado encaminhamento de material biológico às instituições 
depositárias, quando ocorrer óbito de animais durante as atividades; e 

+ A realização de eutanásia somente em situações extrema e, portanto, em 
caráter excepcional, seguindo todos os parâmetros éticos do Conselho 

Federal de Veterinária. 

 

3.14.10. Cronograma  

O Quadro 3-38 e o Quadro 3-39 apresentam os cronogramas das ações 
previstas no presente programa.  

 

 



  
 

155 

Quadro 3-38 - Cronograma – fase planejamento 

Atividades / Ações do Programa 

Fase Planejamento 

Meses 

1 2 3 4 

Elaboração do Projeto Técnico e resgate e 

Monitoramento de Fauna e juntada de 

documentos 

    

Obtenção da carta de Aceite das Instituições 

Depositárias 
    

Formalização de Convênio com Clínica Veterinária     

Solicitação da Autorização de coleta, captura e 

transporte de material biológico (Abio) 
    

Obtenção da Abio     

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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Quadro 3-39 - Cronograma – implantação 

Atividades / Ações do 

Programa 

Fase Implantação 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Execução do 

Afugentamento e resgate 

de fauna 

                               

Relatório de Afugentamento 

e Resgate de Fauna 
                               

Campanha de 

Monitoramento de fauna- 

Marco Zero 

                               

Campanhas de 

Monitoramento de fauna  
                               

Relatórios de campanhas                                

Relatório Final do Período 

Construtivo                                

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.14.11. Recursos Necessários 

3.14.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 3-40 relaciona a equipe prevista para a realização do programa. 

Quadro 3-40 – Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

01 Biólogo Sênior Coordenação Técnica do Programa 

01 
Biólogo especialista em 

herpetofauna 

Execução do Monitoramento da 

herpetofauna 

01 Biólogo especialista em avifauna 
Execução do Monitoramento da 

avifauna 

01 
Biólogo especialista em 

mastofauna  

Execução do Monitoramento da 

mastofauna 

01* 
Biólogo ou veterinário com 

experiência em resgate de fauna 

Execução do Afugentamento e 

resgate  

01* Resgatador de Fauna 
Execução do Afugentamento e 

resgate 

*Um profissional e um resgatador assistente por frente de supressão

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.14.11.2. Materiais Necessários 

O Quadro 3-41 relaciona os materiais necessários para a implantação do 
programa 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 
previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 
necessidades constatadas em campo. 

Quadro 3-41 - Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material Quantidade 

Luvas de raspa de couro 04 pares 

Ganchos herpetológicos 02 

Cambão 01 

Redes de lançamento 01 

Puçás 02 

Redes de espera 02 

Balanças pesola 08 

Paquímetros digitais 04 

Kit elastômero 01 

Lanternas de cabeça 04 
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Material Quantidade 

Gravador de Playback 01 

Microfone unidirecional 01 

GPS 02 

Máquinas fotográficas 02 

Computadores portáteis 01 

Caixas de contenção para a mamíferos com bebedouro 02 

Caixas para transporte de répteis 02 

Bandejas plásticas 10 

Saco plástico auto vedante 100 

Telas para selamento de ninhos de abelhas nativas 10 metros 

bombona 01 

formol 01 litro 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.14.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores Locais (PDFL) é o empreendedor, com a realização de parcerias. 
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3.15. Programa de Comunicação Social – PCS 

3.15.1. Justificativa 

Este Programa de Comunicação Social (PCS) foi elaborado com base no 
Relatório Ambiental Preliminar – RAP (Usina Termoelétrica Lençóis 

Paulista,/TETRA MAIS, 2019) e visa atender a exigência 1.7, relativa ao 
detalhamento do Programa de Comunicação Social, presente na Licença Prévia 
(LP) nº 2708/2019, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

– CETESB e o Parecer Técnico nº 323/19/IE, de 05/09/2019, também emitido
pela CETESB, que apresenta a análise técnica do RAP.

De modo geral a implantação de empreendimentos gera na população e nos 
demais atores envolvidos, expectativas e inseguranças (reais ou não), que 
precisam ser compreendidas durante toda a execução da obra e operação do 

empreendimento.  

Conforme apresentado no Diagnóstico do Meio Socioeconômico, notadamente 

na avaliação dos impactos e nos estudos de Percepção Ambiental realizados, 
que abrangeram gestores públicos, representantes/lideranças da sociedade civil 
e uma parcela da população residente na AID, a implantação da Usina 

Termoelétrica – UTE Cidade do Livro no município de Lençóis Paulista, no Estado 
de São Paulo, vem gerando expectativas na população local. 

Neste contexto, vale destacar que os impactos negativos da implantação deste 
empreendimento sobre o meio socioeconômico identificados para as fases de 
planejamento, implantação e operação, associam-se principalmente à criação 

de expectativas negativas na população relativas ao possível aumento do fluxo 
de pessoas no município e consequente incremento da demanda por serviços 

públicos, sobrecarregando os sistemas de educação, saúde e segurança pública 
locais. Adicionalmente, foi frequentemente citado o conflito de interesse que 
pode ocorrer com a Cooperativa de Reciclagem de Lençóis Paulista (COOPRELP), 

o que não existe na realidade. Somam-se ainda, os incômodos relativos a ruídos
e vibrações e a piora da qualidade do ar, inerentes à fase de obras, que seriam

sentidos pela população da AID, assentada mais próxima do local do
empreendimento, mas como não existem moradores no entorno do
empreendimento, tal fato não ocorre.

Por outro lado, há uma lista importante de impactos positivos associados à sua 
implantação e operação, como a maior visibilidade do município e maior 

dinamização da economia da região, a partir do aumento da oferta de empregos 
e da arrecadação de impostos em Lençóis Paulista.  

Assim, a UTE Cidade do Livro surge como uma oportunidade para melhorar a 

arrecadação municipal de Lençóis Paulista e dinamizar a economia local 
refletindo-se em benefícios sociais e ambientais. Deste modo, a dinamização 

econômica prevista e as transformações socioambientais refletidas em maiores 
investimentos em equipamentos sociais e em infraestrutura urbana, 

caracterizam-se como os principais benefícios advindos com o empreendimento. 

O PCS será, portanto, um instrumento que auxiliará na gestão ambiental da UTE 
Cidade do Livro, principalmente na interação entre as ações previstas em todos 

os programas do Plano Básico Ambiental (PBA), bem como na manutenção de 
um fluxo de comunicação, de forma a identificar os anseios da população e de 

todos os segmentos sociais envolvidos, dando o retorno adequado às dúvidas 
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e/ou sugestões de melhoria, promovendo nivelamento das informações sobre o 

empreendimento. 

Com esta perspectiva, o Programa de Comunicação Social tem como 

pressuposto básico a comunicação como ponto fundamental para o 
esclarecimento e sensibilização da população sobre as necessidades do 
empreendimento e das alterações ambientais, sociais e econômicas que 

acarretará.  

As ações a serem implementadas, para transmitir segurança à comunidade 

envolvida, deverão ser constantes, buscando fundamentalmente uma 
convivência harmônica com as partes interessadas, de maneira que os impactos 
decorrentes do planejamento, implantação e operação do empreendimento, 

devidamente tratados, traduzam-se na garantia da manutenção da qualidade 
de vida e em ganhos de desenvolvimento socioeconômico.  

3.15.2. Objetivos 

3.15.2.1. Objetivos Gerais 

Este Programa tem como objetivo o estabelecimento de canais de comunicação 
entre o empreendedor e os diversos segmentos envolvidos, informando o 
público-alvo sobre o planejamento, implantação, operação da UTE Cidade do 

Livro, seus impactos e as respectivas medidas mitigadoras e potencializadoras. 
Adicionalmente, o empreendedor coloca-se à disposição para um diálogo 

continuado.  

Dessa forma, esse Programa, por natureza, possui um caráter preventivo e 
dialógico, voltado à divulgação e ao esclarecimento de informações. 

3.15.2.2. Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do PCS: 

+ Desenvolver estratégias de comunicação junto aos públicos alvo, 
divulgando as informações relativas ao empreendimento, informando 

sobre os impactos ambientais identificados, as medidas e os programas 
ambientais formulados, o cronograma de implantação e de execução das 

ações ambientais, sempre se valendo das mídias mais adequadas ao 
público alvo e escala que se quer alcançar; 

+ Manter atualizado os atores sociais e grupos de interesse que podem 
influenciar e/ou serem influenciados pelo empreendimento, buscando as 

melhores estratégias de atendimento e acompanhamento desses atores e 
grupos; 

+ Fortalecer o relacionamento institucional entre a UTE Cidade do Livro e o 
poder público municipal de Lençóis Paulista e com as organizações da 

sociedade civil locais; 

+ Permitir a troca de informações socioambientais, de saúde e de segurança 
do trabalho com os trabalhadores da construção civil das obras e demais 
colaboradores contratados (diretos e indiretos) pelo empreendimento; 

+ Fortalecer a rotina de divulgação de informações à imprensa, visando 
reduzir a possibilidade de circulação de informações equivocadas sobre o 

empreendimento; 



  
 

162 

+ Dar visibilidade aos programas socioambientais previstos no Plano Básico 
Ambiental – PBA, tornando-se um instrumento capaz de potencializar a 

interlocução com grupos sociais e setores institucionais envolvidos;  

+ Contribuir para mitigar impactos socioambientais, por meio da divulgação 
de informações e do estabelecimento de canais para comunicação com a 
população; 

+ Gerenciar e compatibilizar as informações oriundas das diversas atividades 
inerentes ao planejamento, implantação e operação, que envolvam a 

necessidade de comunicação e interação com a população afetada; e 

+ Dar suporte aos demais programas socioambientais propostos, 
possibilitando que todas as ações referentes ao empreendimento ocorram 
de maneira integrada. 

3.15.3. Requisitos Legais e Normativos 

Para a definição do PCS foram considerados os seguintes requisitos legais: 

+ Constituição Federal de 1988, que através do Art. 225, parágrafo 1º inciso 
IV, estabelece 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 gerações”, impondo como 
condicionante do licenciamento de atividades potencialmente 

degradadoras do ambiente a exigência de prévio Estudo de Impacto 
Ambiental. 

+ Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. Em 

seu Art. 4º estabelece que a Política Nacional do Meio Ambiente visa à 
divulgação de dados e informações ambientais para a formação de 
consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade 

ambiental e do equilíbrio ecológico. 

+ Agenda 21, que em seu Capítulo 40, determina que no processo do 
desenvolvimento sustentável, tanto o usuário quanto o provedor de 
informação, devem melhorar a disponibilidade da informação. 

+ Constituição Estadual de São Paulo de 1989, que trata no Capítulo IV sobre 
o Meio Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento 

+ Política Estadual do Meio Ambiente, Lei Nº 9.509, de 20 de março de 1997, 
que em seu Capítulo III trata do licenciamento ambiental das atividades.  

3.15.4. Público Alvo e/ou Área de Abrangência 

O PCS tem como área de abrangência o território do município de Lençóis 
Paulista, sede do empreendimento. 

Considerando os objetivos propostos no PCS, os públicos-alvo são: 

+ Instituições: 

▪ Órgãos governamentais e não-governamentais de interesse com 
atuação no município de Lençóis Paulista. 

+ Comunidade: 

▪ População do município de Lençóis Paulista, AID do empreendimento. 
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+ Entorno do empreendimento: 

▪ População assentada no entorno do empreendimento, considerando-se 

um raio de 5 km que se refere aos possíveis incômodos quanto à 
qualidade do ar, conforme resultados da modelagem de dispersão 
atmosférica.  

▪ Distrito de Alfredo Guedes (comunidade rural mais próxima do 
empreendimento). 

3.15.5. Metodologia e Ações 

Poderão ser construídas formas de comunicação/diálogo inerentes aos 

processos de planejamento, de implantação e de operação, com três linhas de 
ação, a saber: 

+ Relacionamento com os públicos institucionais no repasse de informações 
sobre o empreendimento, divulgando as ações aos órgãos do poder público 

local e junto aos organismos não-governamentais, agentes políticos, 
entidades representativas da sociedade civil, entidades de classe, 
comunidade técnica e científica e a população em geral; 

+ Disponibilização de informações permanentes para a população, em 
consonância com as frentes de trabalho e com as atividades de cada fase 
do empreendimento, com o intuito de diminuir dúvidas, denunciar 
problemas relacionados às obras e atividades operacionais, segurança e 

outros; 

+ Desenvolver junto aos trabalhadores envolvidos nas diferentes fases do 
empreendimento, atividades de comunicação social para a informação de 
todo o corpo funcional e colaboradores em geral quanto à necessidade de 

respeito aos grupos sociais pertencentes à ADA e AID. 

A comunicação será orientada para que ocorra de forma clara e eficiente, a 

partir de uma linguagem adequada as necessidades de cada parte interessada. 
Serão utilizados termos, palavras e recursos áudio visuais de fácil compreensão 
e com os quais os diferentes grupos de partes interessadas possam 

imediatamente se identificar e compreender as informações e mensagens que 
serão repassadas.  

Considerando a diversidade de materiais que serão utilizados e a diversidade de 
temas e questões que serão abordadas, além dos diferentes públicos a serem 
atingidos, as seguintes diretrizes serão consideradas: 

+ Utilização de textos concisos e claros com o auxílio de ilustrações de fácil 
compreensão e memorização; 

+ Cuidado em responder claramente as expectativas e questionamentos 
existentes, esclarecendo dúvidas de modo a evitar a propagação de 
informações incorretas sobre o empreendimento; 

+ Sempre que possível, as informações contidas em boletins informativos, 
serão devidamente explicadas/apresentadas de forma oral, em Reuniões 

de Comunicação e/ou spots de rádio, garantindo a compreensão do 
conteúdo repassado por todos.  

A ações propostas partem do conhecimento produzido a partir da elaboração do 
RAP do empreendimento. Prevê-se inicialmente a mobilização de uma equipe 
multidisciplinar que será responsável por implementar as ações definidas no 
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PCS, desde a fase de planejamento – anterior ao início das obras -, até a fase 

de operação do empreendimento.  

A seguir são descritas as ações do PCS considerando as fases de planejamento, 

implantação e operação. 

3.15.5.1. Ações de Planejamento e Mobilização 

3.15.5.1.A. Mobilização de equipe 

A seleção dos profissionais que atuarão em campo será feita pela coordenação 
do programa. O profissional de comunicação deverá ter experiência na 

implementação de programa de comunicação social, voltados para o 
licenciamento ambiental.  

3.15.5.1.B. Elaboração do Plano de Trabalho  

Deverá ser elaborado um Plano de Trabalho para regimento interno, e que não 
necessitará ser protocolado. Esse Plano de Trabalho deverá conter as atividades 

a serem executadas, o cronograma de atividades, além da previsão de recursos, 
facilitando o monitoramento das atividades por parte do empreendedor.  

3.15.5.1.C. Matriz Institucional de Stakeholder 

A. Método 

Com o propósito de se conhecer os Stakeholders que podem sofrer e/ou exercer 

alguma influência sobre o empreendimento UTE Cidade do Livro, e formular 
estratégias de comunicação assertivas e direcionadas às demandas específicas 
de informações por público, além da realização de parcerias, será elaborada 

uma matriz de Stakeholder da UTE Cidade do Livro, considerando-se as 
informações apresentadas na fase de RAP.  

Para tanto, será realizada uma série de levantamentos de dados com o objetivo 
de identificar quais atores que, direta e/ou indiretamente, possuem 

responsabilidades, interferência política, econômica e social na região, e aqueles 
entes institucionais governamentais e não governamentais, cuja atuação se 
mostre importante na região de inserção do empreendimento. 

O mapeamento será realizado através de levantamento de dados secundários, 
em sua maior parte, disponíveis nos portais da web das instituições e órgãos 

públicos pesquisados.  

Para que as ações do PCS sejam assertivas, e considerando a alternância de 
atores ao longo do ciclo de implantação do empreendimento, a Matriz 

Institucional irá compor um banco de dados que deverá ser revisado, 
complementado e atualizado permanentemente, visando facilitar as 

interlocuções do empreendedor. 

B. Periodicidade 

Essa atividade deverá ser iniciada até um mês antes do início das obras e terá 

periodicidade semestral, ao longo do período de implantação do 
empreendimento, e anual, ao longo da fase de operação. 
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3.15.5.2. Reuniões de Comunicação 

A. Método 

Antes do início das obras é proposto uma reunião de comunicação para 

apresentação dos parceiros e divulgação do Projeto. A reunião contará com a 
presença dos parceiros do empreendimento, ou seja, a empresa contratada para 
realizar a parte de engenharia (construtora), a consultoria ambiental, os 

representantes do empreendimento, membros da Prefeitura de Lençóis Paulista 
e da sociedade civil.  

Solicita-se que os convites sejam endereçados a esses participantes quinze dias 
antes do início das obras, para que se tenha um maior número de 
representantes presentes. Além disso, deverá ser fixado, em local de grande 

circulação de pessoas, cartazes e folders informando o local e a data da reunião. 

Essa reunião servirá para criar uma comunicação formal entre todos, além de 

divulgar o contato do canal social, apresentar os programas que envolvem o 
PBA, e apresentar o cronograma inicial das atividades.  

Esse alinhamento é necessário para diminuir as dúvidas e queixas a respeito do 

empreendimento, e minimizar expectativas equivocadas especialmente 
relativas às contratações de mão de obra. 

Propõe-se ainda, que outras duas reuniões ocorram durante a fase de 
implantação: uma no 14º mês e uma no mês anterior ao fim das obras. Essas 
duas reuniões servirão para reportar o andamento das obras e os próximos 

passos que serão seguidos. 

Ao final das reuniões, serão aplicados questionários de avaliação para aferir o 

nível de compreensão do conteúdo repassado. Toda reunião deverá ter registros 
fotográficos e uma lista de presença. 

B. Área 

A Reunião será realizada em local de fácil acesso no município de Lençóis 
Paulista.  

C. Periodicidade 

Espera-se que no período de 30 meses, ou seja, período de obras do 

empreendimento, ocorram reuniões de comunicação semestrais, sendo uma 
antes do início das obras, e uma um mês antes das atividades se encerrarem.  

Na fase de Operação as demandas por comunicação são menores e 

diferenciadas daquelas da fase de Implantação, sendo prevista uma Reunião de 
Comunicação por ano, que deverá apresentar ao público alvo as ações 

desenvolvidas no âmbito dos Programas Ambientais bem como informações de 
segurança e outras específicas da operação da UTE Cidade do Livro. 
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3.15.5.3. Comissão de Acompanhamento do Empreendimento (CAE) 

A. Método 

A Comissão de Acompanhamento do Empreendimento, de caráter consultivo, 

será criada como um elo institucional entre o Empreendedor, Poder Público e 
Comunidades. A criação da CAE é importante para facilitar a comunicação e o 
acompanhamento das ações realizadas e previstas durante a fase de obras.  

A partir da análise da matriz de Stakeholder, serão definidos os atores 
formadores desta Comissão, tendo como critério de seleção a legitimidade. 

Sendo assim, os atores que apresentam maior poder de influência na 
comunidade serão selecionados para participarem destas reuniões que 
ocorrerão periodicamente. 

As reuniões com os representantes da CAE servirão como importante canal de 
comunicação e interação local, devendo ser mantidas com periodicidade 

bimestral ao longo de toda a fase de implantação. 

Para consolidar a CAE serão realizadas as seguintes ações: 

+ Levantamento e definição dos representantes e suplentes que deverão 
compor a CAE: 

▪ Empreendedor – UTE Cidade do Livro; 
▪ Representantes e suplentes do Poder Executivo Municipal – Prefeitura 

Municipal de Lençóis Paulista. 

▪ Representantes do Poder Legislativo Municipal; 
▪ Representantes das organizações da sociedade civil; 

▪ Líderes Comunitários. 

+ Elaboração do Regimento Interno (Preliminar) da CAE, que deverá ser 
aprovado pela diretoria da UTE Cidade do Livro e depois pelos 
representantes elegidos para a composição da CAE.  

+ Elaboração do convite para a reunião de constituição da CAE. 

É necessário que sejam enviados convites aos atores selecionados informando 

o local e data da reunião, com no mínimo uma semana de antecedência. 

Em todas as reuniões de acompanhamento deverão ser redigidas atas com o 

conteúdo desse encontro. Essas atas deverão ser apresentadas nos relatórios 
consolidados. Adicionalmente, será criada uma lista de presença com nome e 
assinatura dos presentes, registros fotográficos, que poderão ser apresentados 

nos relatórios consolidados e nos boletins informativos repassados à população.  

O diálogo entre a empresa e a CAE deverá ser mantido na fase de operação, 

com a consolidação de um fórum privilegiado para construção de conhecimento 
de parte a parte. Sugere-se a realização de duas reuniões por ano, sendo uma 

em cada semestre. 

B. Área 

Município de Lençóis Paulista. 
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C. Periodicidade 

Na fase de implantação poderão ser realizadas reuniões bimestrais. Na fase de 
operação sugere-se a realização de duas reuniões por ano, sendo uma em cada 

semestre. 

3.15.5.4. Canal Social  

A. Método  

De forma a facilitar a solicitação de informações mais precisas sobre o 
empreendimento, registrar possíveis questionamentos e queixas relativas às 

obras, será disponibilizado um número de contato via WhatsApp que funcionará 
em horário comercial e um endereço de e-mail.  

Todas as demandas serão planilhadas, sendo realizado o controle das 

devolutivas e encerramento das demandas recebidas. 

O canal de atendimento será divulgado em todas as formas de comunicação 

previstas no PCS – site institucional, redes sociais, boletins informativos, rádios 
e nos encontros presenciais/reuniões a serem realizadas-, alcançando o público 
externo, sobretudo as comunidades próximas ao empreendimento. 

B. Área 

O canal de atendimento será divulgado em todas as formas de comunicação 

previstas no PCS, alcançando toda a população da AID do empreendimento. 

C. Periodicidade 

Essa atividade deverá ter início junto com a fase de planejamento da UTE Cidade 

do Livro e ficará em funcionamento durante a fase de obras e início das 
operações. 

3.15.5.5. Boletins Informativos 

A. Método  

Com o intuito de ampliar a comunicação da população local, os boletins 
informativos apresentarão informações referentes à fase de obras da UTE 
Cidade do Livro, incluindo oportunidades de emprego oferecidas pelo 

empreendimento, fluxos previstos de automóveis e pessoas, e o 
desenvolvimento dos programas ambientais do PBA. 

Os boletins informativos permitirão aos diversos atores sociais, afetados ou não 
pelo empreendimento, o acompanhamento e atualização das informações sobre 
as ações ambientais em andamento, de modo direto e de fácil compreensão.  

Deverão ser elaborados em linguagem simples, utilizando registros fotográficos, 
além de outros recursos visuais. 
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B. Área 

O informativo será distribuído na ADA e AID, ou seja, no município de Lençóis 
Paulista, por meio de WhatsApp e email. 

C. Periodicidade 

Na fase de implantação serão distribuídos exemplares trimestralmente, e nos 
primeiros anos da fase de operação a distribuição dos exemplares será realizada 

com periodicidade semestral. 

Essa frequência atenderá ao cronograma de execução das ações previstas nos 

programas ambientais que compõem o PBA, bem como em ações institucionais 
que deverão utilizar o Boletim Informativo para divulgação. 

3.15.5.6. Visitas às propriedades do entorno 

A. Método 

Serão realizadas visitas individuais aos proprietários assentados no entorno do 

empreendimento, conforme demanda, para a adequada prestação dos 
esclarecimentos e a instauração de diálogos contínuos e transparentes.  

As dúvidas e pleitos realizados serão devidamente registrados, por fotos e lista 

de informações (endereço, nome do entrevistado e data da visita) visando a 
composição de um histórico de relacionamento com cada um destes atores, que 

deverão subsidiar as ações de comunicação social na fase de obras e operação 
do empreendimento.  

B. Área 

As visitas ocorrerão no entorno do empreendimento, sendo consideradas as 
famílias assentadas num raio de 5km do empreendimento e no Distrito de 

Alfredo Guedes.  

C. Periodicidade 

Sugere-se que tais visitas sejam realizadas sempre que identificada a 
necessidade de uma comunicação dirigida aos proprietários do entorno, e 
sempre que por elas forem solicitadas.  

3.15.5.7. Site Institucional e Mídias Sociais 

A. Método 

Deverá ser desenvolvido um site institucional que disponibilize informações 
atualizadas sobre as ações em execução pelo empreendedor, sobre o 
empreendimento, o cronograma de obras, as ações ambientais e institucionais 

em execução. No site também será divulgado um número de atendimento via 
WhatsApp (Canal Social) e e-mail para contato. 
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Essas informações poderão também ser disponibilizadas nas páginas da 

empresa nas redes sociais como Facebook, Instagram, Linkedin.  

B. Público de Atuação

A disponibilização de informações e notícias no site institucional e redes sociais 
garantirá ampla abrangência, abarcando um público que extrapola a AID do 
empreendimento. 

C. Periodicidade

O site e as páginas da empresa nas redes sociais deverão estar disponíveis um 

mês antes do início das obras da UTE Cidade do Livro e suas atualizações 
deverão ser mensais. Sugere-se que o site tenha periodicidade contínua até o 
final do terceiro ano de operação.  

3.15.5.8. Release para Imprensa 

A. Método

Este recurso deverá ser utilizado com o objetivo de divulgar em larga escala, na 
imprensa escrita e rádios locais, informações específicas e o início de 
macroatividades do cronograma de obras do empreendimento. 

B. Público de Atuação

Os releases para a imprensa serão remetidos a jornais e rádios com 

representatividade e alcance local no município de Lençóis Paulista. 

C. Periodicidade

Essa atividade estará vinculada ao início das macroatividades do cronograma de 

obras, ou mediante demandas específicas avaliadas pela coordenação do PCS. 

3.15.6. Interface com Outros Programas 

O Programa de Comunicação Social estará relacionado com todos os demais 
programas do Plano Básico Ambiental, listados a seguir, pois fornecerá 

informações sobre todas as ações desenvolvidas na fase de implantação e 
operação do empreendimento. 

+ Programa de Gestão Ambiental;

+ Programa de Controle Ambiental das Obras;

+ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

+ Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos;

+ Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar;

+ Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos;

+ Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e Melhoria das Vias de
Acesso;

+ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
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+ Programa de Plantio Compensatório;

+ Programa de Controle da Supressão de Vegetação;

+ Programa de Educação Ambiental;

+ Programa de Capacitação da Mão de Obra Local;

+ Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais;

+ Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal.

3.15.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.15.7.1. Relatórios Internos 

O acompanhamento do presente programa, nas fases de implantação e 
operação, será realizado por meio de relatórios técnicos mensais que deverão 

ser elaborados visando o acompanhamento da equipe de Gestão Ambiental da 
UTE Cidade do Livro. Nesses documentos deverão constar as principais 

atividades realizadas durante o período, como: boletins informativos, ata, lista 
de presença e fotos de reuniões de comunicação e da CAE, número de ligações 
recebidas no canal social e resultados das visitas aos proprietários do entorno. 

3.15.7.2. Relatórios Consolidados 

Durante a fase de obras será elaborado a cada seis meses um relatório 

consolidado do programa. O relatório semestral, que consolidará as atividades 
do PCS, será encaminhado à CETESB para acompanhamento e avaliação dos 
procedimentos adotados durante as atividades.  

Ao fim dos 30 meses de obras, será elaborado um relatório de encerramento 
das atividades da fase de implantação.  

Na fase de operação, serão elaborados relatórios consolidados anuais, a serem 
encaminhados à CETESB.  

3.15.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.15.8.1. Metas 

+ Criar Matriz de Stakeholders e atualizar semestralmente com os atores
sociais importantes e influentes para o projeto;

+ Realizar reuniões de comunicação semestrais durante o período de obras
e anuais na fase de operação;

+ Elaborar e distribuir na AID, 2.000 boletins informativos trimestralmente
no período de obras (30 meses), e semestralmente durante o primeiro ano
de operação;

+ Apoio na constituição da CAE;

+ Manter o canal social em funcionamento durante todo o período de obras,
para fornecimento de informações socioambientais sobre o
empreendimento, para receber queixas e dúvidas da população, além de

reclamações e sugestões;

+ Criação de um site disponibilizado na internet para veiculação de notícias,
informações e a evolução das atividades do empreendimento;

+ Enviar releases para imprensa escrita e spots de rádio, atrelados as
macroatividades da obra; e
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+ Visitar as famílias assentadas num raio de 5km do empreendimento e no 
Distrito de Alfredo Guedes, sempre que identificada a necessidade de uma 

comunicação dirigida. 

3.15.8.2. Indicadores 

Para verificar o atendimento às metas estabelecidas, são previstos os 

indicadores apresentados no quadro a seguir: 

+ Atualizações da Matriz de Stakeholders; 

+ Reuniões de Comunicação: convites, listas de presenças, registros 
fotográficos; 

+ Boletins Informativos: Número de boletins informativos elaborados, 
número de boletins distribuídos e registro fotográfico da distribuição dos 
boletins; 

+ CAE: número de convites enviados, registro das reuniões em atas, lista de 
presença e registro fotográfico;  

+ Canal Social: Número de mensagens recebidas por mês, número total de 
solicitações feitas e número de solicitações atendidas; 

+ Site institucional e Redes Sociais: número de acessos ao site por mês; 
registro das atualizações realizadas; 

+ Registro das notícias publicadas nas agências de notícias, jornais e rádios 
da região do empreendimento; e 

+ Visitas às propriedades do entorno: documento de controle de visitas e 
registros fotográficos.  

O Quadro 3-42 a seguir consolida as metas e indicadores relacionados a cada 
um dos objetivos apresentados no item 3.15.2. 



  
 

172 

Quadro 3-42 – Objetivos, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Manter atualizado os atores sociais e grupos de 

interesse que podem influenciar e/ou serem 

influenciados pelo empreendimento, suas posições 

em relação ao empreendimento, buscando as 

melhores estratégias de atendimento e 

acompanhamento desses atores e grupos de 

interesse 

Semestralmente, atualizar a Matriz de 

Stakeholders. 
Atualizações da Matriz de Stakeholders. 

Fortalecer o relacionamento institucional do 

empreendedor com o município sede do 

empreendimento e AID do estudo, Lençóis Paulista 

Realização de reuniões de comunicação e da CAE 

com presença de representantes das secretarias 

municipais. 

Número de ofícios enviados; 

Atas de Reuniões, lista de presenças e 

registros fotográficos 

Fortalecer o relacionamento institucional do 

empreendedor com os representantes da sociedade 

civil da AID (Lençóis Paulista) 

Realização de reuniões de comunicação e da CAE 

com presença de representantes da sociedade 

civil organizada. 

Número de ofícios enviados; atas de 

Reuniões, lista de presenças e registros 

fotográficos 

Recebimento de dúvidas e esclarecimento de 

informações socioambientais relacionadas a UTE 

Cidade do Livro 

Disponibilização de um número de contato via 

WhatsApp que funcionará em horário comercial e 

um endereço de e-mail, para fornecimento de 

informações socioambientais sobre o 

empreendimento. 

Visitas às propriedades do entorno. 

Número de mensagens recebidas por mês. 

Número total de solicitações feitas. 

Número de solicitações atendidas; 

documento de controle de visitas às 

propriedades do entorno e registros 

fotográficos. 

Permitir a troca de informações socioambientais e 

de segurança do trabalho com os trabalhadores da 

construção civil das obras da UTE e demais 

colaboradores contratados (diretos e indiretos) do 

empreendimento; 

Disponibilização trimestral de boletins 

informativos aos públicos alvos para 

fornecimento de informações socioambientais 

sobre o empreendimento. 

Número de boletins elaborados; 

número de boletins distribuídos;  

registro fotográfico da distribuição dos 

boletins. 
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Objetivos Metas Indicadores 

Criar rotina de divulgação de informações à 

imprensa, visando reduzir a possibilidade de 

circulação de informações equivocadas sobre o 

empreendimento; 

Criação de um site disponibilizado na internet 

para veiculação de notícias, informações e a 

evolução das atividades do empreendimento, 

além de páginas da empresa em redes sociais; 

Enviar releases para imprensa escrita e spots de 

rádio, atrelados às macroatividades da obra 

Número de acessos ao site por mês; 

registro das atualizações realizadas. 

Registro das notícias publicadas nas 

agências de notícias, jornais e rádios da 

região do empreendimento 

Dar visibilidade aos programas socioambientais 

previstos no PBA, tornando-se um instrumento 

capaz de potencializar a interlocução com grupos 

sociais e setores institucionais envolvidos. 

Realização das Reuniões de Comunicação, da 

CAE; distribuição de boletins informativos e 

visitas às propriedades do entorno. 

Número de ofícios enviados convidando para 

as reuniões; atas de Reuniões; lista de 

presenças e registros fotográficos; Número 

de boletins elaborados; 

número de boletins distribuídos;  

registro fotográfico da distribuição dos 

boletins; documento de controle de visitas 

às propriedades do entorno e registros 

fotográficos. 

Fonte: Tetra Mais, 2020. 
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3.15.9. Resultados Esperados 

Com a implementação do Programa de Comunicação Social espera-se o 
estabelecimento e manutenção de canais de comunicação entre o 

empreendedor e os diversos segmentos envolvidos, informando o público-alvo 
sobre o projeto, planejamento, obras, interrupções temporárias de vias e 

serviços públicos, operação, seus impactos, destacando-se as medidas 
mitigadoras e potencializadoras adotadas e colocando o empreendedor à 
disposição para um diálogo continuado. 

3.15.10. Cronograma  

O Quadro 3-43 e o Quadro 3-44 apresentam o cronograma das ações previstas 

no presente programa. 
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Quadro 3-43 – Cronograma fase de planejamento e implantação 

 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

 

  

Plan.

Meses

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Matriz de Stakeholders

Reuniões de Comunicação

Comissão de Acompanhamento do 

Empreendimento (CAE)

Canal Social

Boletins Informativos

Visitas às propriedades do entorno 

(conforme demanda)

Site Institucional e Redes Sociais

Release para imprensa (início das macro 

atividades)

Relatórios internos de acompanhamento

Relatórios Consolidados

Relatório de encerramento da fase de 

implantação

Atividades / Ações do Programa

Fase de Implantação

Meses
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Quadro 3-44 – Cronograma - fase operação 

 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

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

Matriz de Stakeholders

Reuniões de Comunicação

Comissão de Acompanhamento do 

Empreendimento (CAE)

Canal Social

Boletins Informativos

Visitas às propriedades do entorno 

(conforme demanda)

Site Institucional

Release para imprensa (início das macro 

atividades)

Relatórios internos de acompanhamento

Relatórios Consolidados

Atividades / Ações do Programa

Etapa de Operação

Ano 1 Ano 2
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3.15.11. Recursos Necessários  

3.15.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 3-45 relaciona a equipe prevista para a realização do programa.  

Quadro 3-45 - Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

1 – Coordenador 

de Campo 

Comunicação social, ciências 

sociais ou formação nas áreas 

de humanas e experiência na 

condução de PCS 

Coordenar as atividades de campo e 

reuniões com lideranças municipais e 

locais, revisar relatórios e materiais 

produzidos. 

1 – Auxiliar de 

campo 

Comunicação social ou ciências 

sociais ou jornalista 

Auxiliar nas atividades de campo, 

elaboração e formulação de material 

a serem desenvolvidos pelo programa 

de comunicação social 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.15.11.2. Materiais Necessários 

O Quadro 3-46 relaciona os materiais necessários para a implantação do 
programa 

Quadro 3-46 - Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material Quantidade 

Impressora 1 

Datashow 1 

Computador 2 

Material de escritório 2 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.15.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Programa de comunicação Social é o 

empreendedor. 
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3.16. Programa de Educação Ambiental – PEA 

3.16.1. Justificativa 

Este Programa de Educação Ambiental foi elaborado com base no Relatório 
Ambiental Preliminar – RAP (Usina Termelétrica Lençóis Paulista/TETRA MAIS, 

2019) e visa atender à exigência 1.19, relativa ao detalhamento do Programa 
de Educação Ambiental, presente na Licença Prévia (LP) nº 2708/2019, emitida 
pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e o Parecer 

Técnico nº 323/19/IE, de 05/09/2019, também emitido pela CETESB, que 
apresenta a análise técnica do RAP.  

A implementação de ações de educação ambiental junto a colaboradores e 
comunidade, oferece subsídios para o enfrentamento das transformações 
socioambientais, urbanas e econômicas, advindas com a implantação de 

empreendimentos de grande porte. 

Uma das características importantes da educação ambiental é o fato de ser uma 

forma abrangente de educação, que se propõe a atingir todos os cidadãos das 
localidades em que é desenvolvida, por meio de processos pedagógicos 
participativos e permanentes. 

Deste modo, o Programa de Educação Ambiental se justifica por contribuir tanto 
para a minimização dos impactos decorrentes do empreendimento como 

também na reversão de outros impactos existentes, apoiando grupos e 
iniciativas locais que já trabalham neste sentido, de modo a fomentar a 
consciência crítica sobre desenvolvimento sustentável da área contemplada no 

programa. 

A Educação Ambiental, conforme diretrizes da Política Nacional de Educação 

Ambiental (Lei 9.795/99) e o Decreto 4.281/02 que a regulamenta, é um 
importante instrumento para a implementação de qualquer empreendimento 
que, de alguma forma, afete o meio ambiente e, por consequência, a qualidade 

de vida das populações.  

A Instrução Normativa nº 2, de março de 2012 “Estabelece as bases técnicas 

para Programas de Educação Ambiental apresentadas como medidas 
mitigadoras ou compensatórias”. O parágrafo primeiro do artigo 3º menciona 
que o PEA “deverá ser elaborado com base nos resultados de um diagnóstico 

socioambiental participativo”. 

Conforme item IV, do Art. 7º da Lei 12.780/ 2007, que institui a Política Estadual 

de Educação Ambiental, “(...) cabe ao setor privado inserir a Educação 
Ambiental permeando o licenciamento, assim como no planejamento e execução 
de obras, nas atividades, nos processos produtivos, nos empreendimentos e 

exploração de recursos naturais de qualquer espécie, sob o enfoque da 
sustentabilidade e da melhoria da qualidade ambiental e da saúde pública”. 

Com esta perspectiva, a ideia deste Programa é ampliar o conhecimento da 
população local sobre a região, a partir de discussões sobre as questões 

ambientais, rurais e urbanas, abordando temas considerados importantes, 
identificados no RAP e nos diagnósticos participativos a serem realizados. 

Importa comentar que no estudo de percepção socioambiental com 

representantes da prefeitura municipal de Lençóis Paulista e lideranças da 
sociedade civil no âmbito do RAP, os principais problemas ambientais relatados 
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associam-se ao cultivo de monocultura de cana e eucalipto, que geram 

problemas no solo e queimadas, à ocupação irregular das margens do rio 
Lençóis e a problemas de saneamento básico, que se refletem em situações de 

inundações e prejuízos à produção rural, à qualidade das águas da região e de 
vida dos moradores locais.  

De acordo com o diagnóstico da fauna apresentado no RAP, as espécies, em sua 

maioria, são pouco exigentes quanto à qualidade ambiental, sendo capazes de 
suportar alterações antrópicas. Embora algumas espécies registradas estejam 

listadas como de interesse para caça e captura, não há espécie listada como 
ameaçada de extinção.  

Assim, o Programa de Educação Ambiental (PEA) da UTE Cidade do Livro, a ser 

implementado durante as fases de implantação e operação do empreendimento, 
deverá contribuir para a introdução de valores ambientais e de questões 

associadas à convivência segura com o empreendimento, sendo dividido em 
duas frentes de atuação: Programa de Educação Ambiental – PEA (público 
externo) e Programa de Educação Ambiental com Trabalhadores – PEAT (público 

interno). 

O empreendedor, portanto, atuará em conjunto com representantes do poder 

público do município de Lençóis Paulista, população local, comunidade escolar e 
o conjunto de trabalhadores, a partir de um processo coletivo, dialógico e 
participativo de construção de conhecimentos e práticas voltados para a 

proteção e defesa do meio ambiente e melhoria da qualidade da vida. 

3.16.2. Objetivos 

3.16.2.1. Objetivos Gerais 

O principal objetivo do PEA é promover o conhecimento e conscientização da 

população sobre a realidade ambiental local e regional, considerando a presença 
da UTE Cidade do Livro e suas características técnicas, benefícios e impactos.  

Com esta perspectiva, o PEA da UTE Cidade do Livro estará conectado à 

realidade local, atendendo aos requisitos legais, contemplando os componentes 
ambientais, rurais e urbanos locais e o próprio empreendimento. 

3.16.2.2. Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do PEA para a comunidade: 

+ Construir, juntamente com o público a ser definido, informações relativas 
às características ambientais da região por meio de um Diagnóstico Rápido 

Participativo (DRP); 

+ Informar e promover conhecimento sobre o empreendimento e seus 
potenciais impactos; 

+ Contribuir para a prevenção e a minimização dos potenciais impactos 
ambientais e sociais decorrentes do empreendimento; 

+ Disponibilizar conhecimento sobre questões socioambientais, 
possibilitando a formação de agentes multiplicadores capazes de 

disseminar os conhecimentos, habilidades e valores apreendidos, 
possibilitando o desenvolvimento contínuo e permanente da educação 
ambiental. 
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São objetivos específicos do PEA para os trabalhadores: 

+ Mobilizar e sensibilizar os trabalhadores direta e indiretamente envolvidos 
nas diferentes fases do empreendimento; 

+ Apresentar e discutir os impactos da UTE sobre o meio ambiente local e 
regional, bem como as medidas mitigadoras adotadas; 

+ Promover a disseminação de conhecimentos e práticas de conservação 
ambiental aplicáveis no cotidiano dos canteiros de obras e frentes de 
trabalho; 

+ Promover e estimular hábitos de coleta seletiva, redução de desperdício e 
lançamento inadequado de resíduos sólidos potencialmente poluidores; 

+ Orientar sobre a importância do uso das instalações sanitárias nas frentes 
de trabalho para evitar a contaminação dos cursos d’água e disseminação 
de doenças de veiculação hídrica; 

+ Disseminar noções básicas de conservação da natureza, incluindo questões 
relativas à pesca predatória no rio Lençóis e atropelamentos de animais. 

3.16.3. Requisitos Legais e Normativos 

Os principais requisitos a serem atendidos para a implementação deste 

Programa estão definidos nos regulamentos listados e descritos a seguir:  

+ Lei 6.938/81 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências 

+ Lei Nº9.795, de 27 abril de 1999 – Dispõe sobre a educação ambiental, 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências 

+ Decreto Federal Nº 4.281, de 25 de junho de 2002 – Regulamenta a Lei 
Nº 9.795/99. 

+ Instrução Normativa IBAMA Nº 2, de 27 de março de 2012 – Estabelece as 
bases técnicas para programas de educação ambiental, apresentadas 

como medidas mitigadoras ou compensatórias, em cumprimento às 
condicionantes das licenças ambientais emitidas pelo IBAMA. 

+ Lei Nº 12.780, de 30 de novembro de 2007 – Institui a Política Estadual de 
Educação Ambiental.  

3.16.4. Público Alvo e Área de Abrangência 

O programa de educação ambiental da UTE Cidade do Livro estará estruturado 

em dois eixos: 

+ Programa de Educação Ambiental – PEA para a comunidade/público 
escolar; 

+ Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores – PEAT, voltado 
à capacitação continuada dos trabalhadores envolvidos com a implantação 

e implementação do empreendimento. 

3.16.5. Metodologia e Ações do PEA e PEAT 

3.16.5.1. Programa de Educação Ambiental destinado à comunidade -PEA 

Para este eixo propõe-se a articulação com a rede pública municipal de educação 
de Lençóis Paulista e secretaria municipal de Meio Ambiente, buscando ampliar 
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o alcance das ações do projeto, potencializando os recursos humanos e técnicos

aportados.

Neste contexto, vale comentar que os estudantes configuram um público 

estratégico, pois além de serem a geração que lidará com os desafios ambientais 
do futuro, tem alto potencial de multiplicação de conceitos e práticas junto à 
família e na comunidade em que vivem.  

São etapas metodológicas do programa: 

+ Estabelecimento de parcerias com as Secretarias Municipais de Educação
e Meio Ambiente;

+ Aplicação de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) com representantes
das duas secretarias municipais e docentes da escola selecionada;

+ Definição do local do projeto piloto: uma escola pública do município de
Lençóis Paulista;

+ Realização do curso de complementação em educação ambiental para
professores da escola selecionada;

+ Condução dos Projetos de Educação Ambiental para o público escolar;

+ Campanhas de Educação Ambiental na AID.

3.16.5.1.A. Articulação com Instituições Públicas Locais 

A. Método

Deverão ser buscadas parcerias com as Secretarias de Educação e Meio 

Ambiente do município de Lençóis Paulista, de forma a promover um trabalho 
integrado. 

A equipe do Programa de Educação Ambiental deverá participar de uma reunião 
inicial com representantes da Secretaria de Educação e da Secretaria de Meio 
Ambiente do município de Lençóis Paulista para apresentar o projeto da UTE 

Cidade do Livro e aplicar um Diagnóstico Rápido Participativo (DRP).  

O DRP é uma das ferramentas utilizadas para reconhecimento dos valores e 

demandas específicas do município, de modo que seja possível definir ações de 
educação ambiental mais aderentes às especificidades e demandas locais. 

Adicionalmente a reunião possibilitará a indicação de uma Escola do município 

para aplicar um Projeto Piloto, na qual serão realizadas as ações de educação 
ambiental. 

A reunião poderá ser registrada a partir de um ofício a ser protocolado no dia 
da visita além de registros fotográficos. 

Ao fim de cada campanha, poderão ser realizadas novas reuniões para 

apresentação dos resultados alcançados.  

B. Área

A reunião com as Secretarias de Meio Ambiente e de Educação deverá ser 
realizada na Prefeitura do município de Lençóis Paulista. 
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C. Periodicidade

O primeiro encontro deverá ocorrer quinze dias antes do início das atividades 
de Educação Ambiental. Outras reuniões deverão ocorrer ao fim das campanhas 

para apresentação dos resultados.  

3.16.5.1.B. Diagnóstico Rápido Participativo 

A. Método

O Diagnóstico Rápido Participativo constituirá uma investigação, junto aos 
representantes das secretarias de Educação e Meio Ambiente e docentes 

selecionados, dos temas e questões ambientais, sociais e culturais que tenham 
conexão com a realidade local.  

O objetivo do diagnóstico é compreender os temas prioritários, abrangendo as 

problemáticas ambientais e sociais e seus desdobramentos, de forma a orientar 
os conteúdos, estratégias e metodologias para a abordagem da educação 

ambiental no programa, tornando-o o mais aderente possível à realidade local. 

É objetivo do DRP: 

▪ Identificar e caracterizar problemas ambientais e conflitos que estejam

direta ou indiretamente relacionados à implantação e operação de
empreendimento em licenciamento;

▪ Identificar e caracterizar problemas ambientais e conflitos que não
estejam relacionados aos impactos ambientais do empreendimento;

▪ Identificar e caracterizar os modos de vida e a relação das comunidades

locais com o meio ambiente, considerando-se questões como
agricultura familiar, qualidade da ocupação urbana, condições de vida

da população local, pesca no rio Lençóis e as atividades de lazer em
contato com a natureza.

▪ Identificar e caracterizar potencialidades socioambientais encontradas
nas localidades abrangidas pelo diagnóstico.

Deverá ser realizado 01 (um) DRP para cada um dos públicos – alvos do 

Programa: representantes das Secretarias de Educação e Meio Ambiente, e 
docentes da escola selecionada para o Projeto Piloto.  

É importante ressaltar que sugestões/solicitações de projetos a serem 
desenvolvidos no Programa de Educação Ambiental deverão estar alinhadas 
com as Linhas de Ação definidas neste Programa. Dados secundários 

complementares também deverão ser coletados, a fim de auxiliar na definição 
desses projetos. Além disso, exemplos de sucesso de Projetos de Educação 

Ambiental desenvolvidos em outros empreendimentos também poderão ser 
apresentados aos parceiros como sugestão de projeto a ser discutido pelo 
público-alvo do Programa. 

B. Área

Os DRPs serão aplicados nas Secretarias Municipais de Educação e Meio 

Ambiente e na escola pública selecionada.  
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C. Periodicidade 

Quinze dias antes do início das atividades de Educação Ambiental deverá ser 
aplicado um DRP para representantes das Secretarias de Educação e Meio 

Ambiente. Para os docentes, o DRP será aplicado no primeiro mês das atividades 
do PEA.  

3.16.5.1.C. Curso de complementação em educação ambiental para 

professores da rede pública municipal de educação e 
representantes das secretarias municipais de Educação e 

Meio Ambiente 

A. Método 

Deverá ser disponibilizada uma plataforma de EAD – Ensino a Distância 

disponibilizando cursos de formação em educação ambiental para professores 
das redes públicas municipais e representantes das secretarias municipais de 

Educação e Meio Ambiente de Lençóis Paulista.  

Os conteúdos e metodologias a serem disponibilizados na plataforma EAD 
deverão ser definidos após o mapeamento das temáticas prioritárias identificada 

nos DRPs realizados.  

De modo geral, as aulas deverão abordar conteúdos pedagógicos e ambientais, 

incorporando não apenas as temáticas ambientais como também aprofundando 
estratégias efetivas para o trabalho com estes temas em sala de aula.  

Assim, as aulas da plataforma EAD deverão instrumentalizar os professores da 

rede pública de Lençóis Paulista em termos de conteúdos e conhecimentos 
teóricos sobre os temas identificados, e apoiá-los no planejamento didático e 

pedagógico para trabalho em sala e condução dos projetos.  

B. Área 

A plataforma EAD poderá ser disponibilizada para a rede pública de educação 
de Lençóis Paulista, AID do empreendimento.  

C. Periodicidade 

A plataforma EAD poderá ficar disponível durante toda a fase de implantação e 
operação do empreendimento. 

3.16.5.1.D. Projeto Piloto 

A. Método  

A partir dos DRPs a serem aplicados aos representantes das Secretarias 

Municipais de Educação e Meio Ambiente e aos docentes da escola selecionada 
e da definição das aulas a serem disponibilizadas na plataforma EAD, será 

iniciado o projeto piloto de Educação Ambiental no município de Lençóis 
Paulista.  
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Sugere-se que este Projeto seja desenvolvido em cinco campanhas relacionadas 

entre si. Essas campanhas devem ser organizadas de forma a dar sequência aos 
conteúdos ambientais. 

No decorrer destas campanhas serão desenvolvidas estratégias que incluem 
encontros para construção de conhecimentos, habilidades e ressignificação de 
valores, de acordo com as características relevantes do município (definidas 

com base no DRP). 

Ao final de cada campanha, como forma de compartilhar com demais alunos da 

escola os assuntos abordados nos encontros e oficinas, cartazes e folders serão 
elaborados e distribuídos aos participantes do PEA.  

A seguir, são apresentados os temas a serem trabalhados com as crianças da 

escola selecionada: 

+ Água 

Para este tema, considerando-se a presença do rio Lençóis, poderá ser discutida 
a importância da vegetação ciliar para a qualidade da água e para evitar 

inundações, refletindo-se em benefícios sociais e ambientais para o município.  

Poderão ser realizadas experiências práticas com os alunos, de modo que 

consigam visualizar o problema. Sugere-se o uso de três garrafas PETs, uma 
com terra, outra com terra e vegetação (pode ser alpiste, feijão), e outra com 
terra e uma camada de plástico sobre a terra, fazendo o papel de asfalto. A 

experiência consiste em fazer “chover” em cada garrafa e verificar como a água 
se comporta em cada uma das situações. Certamente será percebido que no 

caso da garrafa só com terra, a água sairá lodosa, cheia de sedimentos; no caso 
da garrafa com vegetação, a água sairá mais limpa; e na garrafa simulando 
uma rua/rodovia, a água não será absorvida, podendo transbordar. As questões 

relativas à importância da vegetação na cidade, e principalmente nas bordas de 
córregos e rios, e os problemas associadas a enchentes, serão assimilados pelas 

crianças de forma lúdica.  

+ Lixo 

Esta atividade poderá ser mais dinâmica, explicando como separar o resíduo 
corretamente, com o intuito de incorporar o tema da reciclagem na vida dessas 

pessoas.  

+ Energia 

Para este conteúdo serão explicados de forma lúdica quais as alternativas 
possíveis de se obter energia no Brasil, efetuando assim, uma conexão com o 

empreendimento a ser instalado no município de Lençóis Paulista. Poderão ser 
abordadas questões relativas ao consumo consciente de energia elétrica, 

estimulando o conhecimento e a mudança de hábitos.  

+ Biomapa 

O Biomapa é uma metodologia utilizada para mapear e conhecer questões 
importantes de cada local, através de um processo participativo de diagnóstico, 

planejamento e gestão. A partir dessa atividade, é possível identificar sonhos, 
dificuldades e questões a serem abordadas para aumentar o bem-estar das 
pessoas que habitam determinado espaço, através apenas do conhecimento 

popular. 
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Poderão ser propostos dois tipos de biomapas: i) um associado ao caminho 

percorrido pelo público escolar entre a escola e seus domicílios; e ii) um relativo 
à escola e seu entorno.  

A ideia é estimular as crianças a observarem, verem a cidade de forma lúdica, 
enxergarem o lugar em que vivem, de modo que percebam que são também 
responsáveis pela construção destes espaços urbanos. 

O projeto oferecerá ferramentas para que essas crianças comecem a pensar a 
cidade de forma mais criativa, consigam ler a cidade, preparando-as para 

assumirem um papel mais ativo como cidadãos. 

Essa atividade deverá ser realizada durante 1 hora, e os resultados desenhados 
juntamente com as crianças para que as conclusões possam ser obtidas em 

conjunto. 

O conteúdo1 desenvolvido pela Prefeitura Municipal de São Paulo poderá auxiliar 

na construção dessa atividade. 

B. Área

As atividades do Projeto Piloto deverão ser realizadas na Escola selecionada. 

C. Periodicidade

Essas campanhas irão ocorrer em cinco momentos (semestralmente) na 

implantação do projeto. Na fase de operação deverá ocorrer anualmente.  

3.16.5.1.E. Campanhas de Educação Ambiental para a comunidade da 
AID 

A. Método

Durante o período de obras e na fase de operação, conforme previsto do 

Programa de Comunicação Social – PCS, serão distribuídos na AID boletins 
informativos com assuntos relevantes sobra a implantação da UTE Cidade do 

Livro, incluindo os impactos e ações desenvolvidas para mitigação, 
potencialização e compensação. 

Poderão ser comunicados nesses boletins informativos previstos no PCS, 

questões ambientais importantes da região, como: fauna e flora, queimadas no 
período de estiagem (junho a agosto), ocupação irregular nas margens do rio 

Lençóis, resíduos sólidos, entre outros, contribuindo para promover o 
conhecimento e conscientização da população sobre a realidade ambiental local 
e regional 

B. Área

Os boletins informativos serão distribuídos na AID. 

1 Prefeitura Municipal de São Paulo. Manual de Metodologias Participativas para o 

Desenvolvimento Comunitário. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/ems/PDF%20DOS%20PRO
GRAMAS/MANUAL_DE_METODOLOGIAS_PARTICIPATIVAS.pdf>. 
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C. Periodicidade

Conforme previsto no PCS, deverá ser distribuída uma primeira tiragem de 
exemplares antes do início das obras.  

Na fase de implantação serão distribuídos exemplares trimestralmente, e nos 
primeiros anos da fase de operação a distribuição dos exemplares será realizada 
com periodicidade semestral. 

Essa frequência atenderá ao cronograma de execução das ações previstas nos 
programas ambientais que compõem o PBA, bem como em ações institucionais 

que deverão utilizar o Boletim Informativo para divulgação. 

3.16.5.2. Educação ambiental direcionada aos trabalhadores das obras 

O atendimento a este público deverá ser feito por meio de ações de educação 

ambiental direcionadas diretamente aos trabalhadores, por meio de palestras e 
de comunicação impressa.  

Deste modo, deverão ser realizadas as seguintes ações: 

+ Incorporar o PEA na estrutura de recursos humanos da UTE Cidade do Livro
e envolver as empreiteiras contratadas para serviços auxiliares da obra;

+ Elaborar um plano de ação, definindo objetivos, métodos e estratégias de
estruturação do programa de educação ambiental para os trabalhadores;

+ Contratar, treinar e capacitar profissionais para desenvolverem o
programa;

+ Fiscalizar e corrigir procedimentos rotineiros da obra, a fim de se evitar
problemas ambientais;

+ Elaborar cronograma, definir conteúdo e realizar atividades educativas com
a mão-de-obra envolvida no empreendimento, ressaltando as principais
características ambientais da região e as práticas mais adequadas para a
conservação ambiental e o desenvolvimento das atividades profissionais

de cada segmento de trabalhadores;

+ Incentivar práticas de atitudes responsáveis na empresa e em seus
cotidianos;

+ Realizar de campanhas educativas junto aos trabalhadores da obra.

Estas ações deverão ser contempladas em duas atividades específicas: Minuto 

do Meio Ambiente e Campanhas de Educação Ambiental, a seguir detalhadas. 

3.16.5.2.A. Minuto Meio Ambiente 

A. Metodologia

O Minuto do Meio Ambiente deverá sensibilizar e promover a reflexão dos 
trabalhadores em relação a temas pertinentes e vivenciados na obra, tal como 

a gestão dos resíduos sólidos, captação de água, respeito aos moradores do 
entorno, processo de licenciamento, fauna e flora local. Os temas deverão ser 
identificados durante as demais ações do PEA e durante a implementação de 

outros programas, destacando-se o Programa de Comunicação Social (PCS). 

O Minuto do Meio Ambiente poderá ser realizado uma vez por semana, antes do 

início das atividades diárias de implantação do empreendimento, após o Diálogo 
Diário de Segurança (DDS). 
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As palestras deverão ser realizadas em parceria com o setor de Recursos 

Humanos (RH) da empresa, ou em outros momentos de reunião e diálogo com 
os trabalhadores. Os materiais informativos poderão ser folhetos abordando 

temáticas específicas, banners em áreas de grande circulação e informativos em 
murais voltados aos trabalhadores. 

Espera-se que após a explanação dos conteúdos, os trabalhadores 

(colaboradores e terceirizados) se tornem multiplicadores das informações 
adquiridas, levando-as também para seu ambiente familiar. Além disso, é 

esperado que os trabalhadores consigam diminuir, diante de suas ações, os 
impactos causados no meio ambiente nas fases de implantação e operação do 
empreendimento. 

Os principais temas deverão ser disponibilizados em um folder, com escrita 
facilitada e lúdica, com o objetivo de reforçar os conteúdos desenvolvidos em 

cada tema e facilitar a compreensão de todos. 

Sugere-se alguns temas a serem abordados com este público: 

▪ Conservação do meio ambiente (redução da geração e descarte correto

de resíduos, flora, fauna, água, dentre outros);
▪ Normas/ Formas de convivência respeitosa entre pessoas, de culturas

diversas, assim como o respeito às tradições e hábitos locais;
▪ Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs);
▪ Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes;

▪ Procedimentos adequados de higiene e limpeza do ambiente de trabalho
(disposição do lixo, tratamento sanitário, dentre outros);

▪ Prevenção de Incêndios;
▪ Relacionamento com stakeholders;

▪ Disposição adequada de Resíduos Sólidos; e
▪ Processo de licenciamento ambiental do empreendimento e

apresentação das normas ambientais que devem ser seguidas pelos

trabalhadores e terceirizados.

B. Área

Esta atividade deverá acontecer dentro da ADA. 

C. Periodicidade

As conversas deverão ocorrer uma vez por semana, após o DDS. 

3.16.5.2.B. Campanhas de Educação Ambiental 

A. Metodologia

As campanhas poderão ocorrer de acordo com o calendário de eventos de Meio 
Ambiente (Dia do Meio Ambiente; Dia Mundial da Água; Dia da Árvore) e 
associadas a problemas ambientais recorrentes como as queimadas que 

ocorrem nos períodos de estiagem, devem mobilizar todos os funcionários 
atuantes no empreendimento e abordar temas ambientais relacionados às 

obras, como gestão ambiental do empreendimento, resíduos sólidos, efluentes, 
rio Lençóis, respeito aos moradores do entorno, controle e tráfego de veículos, 
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pesca predatória, fauna e flora local. Podem ser realizados a partir de palestras, 

exibição de vídeos, fixação de cartazes e banner em locais de maior circulação 
dos funcionários, e distribuição de folders e informativos digitais via e-mail e/ou 

WhatsApp.  

B. Área

As Campanhas de Educação Ambiental deverão ocorrer na ADA. 

C. Periodicidade

Deverão ocorrer no mínimo três (03) Campanhas de Educação Ambiental por 

ano.  

3.16.6. Interface com outros programas 

Os programas relacionados ao Programa de Educação Ambiental e Programa de 
Educação Ambiental de Trabalhadores são: 

+ Programa de Gestão Ambiental, pois o conhecimento das articulações e
definições sobre as ações ambientais do empreendimento é fundamental

para subsidiar as definições de ações de educação ambiental;

+ Ações de Contratação e Desmobilização da Mão de Obra, tendo em vista
que os ciclos de contratação e desmobilização deverão ser considerados
para desenvolvimento das campanhas de educação ambiental aos

trabalhadores;

+ Programa de Comunicação Social, pois o PEA fornecerá o conteúdo dos
materiais de comunicação, relativos às campanhas de educação ambiental,
a serem desenvolvidos no PCS.

3.16.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.16.7.1. Relatórios Internos 

O acompanhamento do presente programa será realizado por meio de relatórios 
técnicos mensais que deverão ser elaborados visando o acompanhamento da 
equipe de Gestão Ambiental da UTE Lençóis Paulista. Nesses documentos 

deverão constar as principais atividades realizadas durante o período. 

3.16.7.2. Relatórios Consolidados 

Ao final dos 30 meses previstos para as obras será elaborado o relatório 
consolidado do programa que deverá ser encaminhado à CETESB para 
acompanhamento e avaliação dos procedimentos adotados durante as 

atividades. Durante a fase de operação serão disponibilizados à CETESB 
relatórios anuais.  
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3.16.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.16.8.1. Metas 

+ Envolver 100% dos trabalhadores nas atividades do PEAT, nas fases de
implantação e operação do empreendimento;

+ Realizar uma reunião com os representantes das Secretarias Municipais de
Educação e Meio Ambiente antes do início das atividades de Educação

Ambiental;

+ Aplicar o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) com representantes das
Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente;

+ Realizar uma reunião na escola selecionada para o Projeto Piloto antes do
início das atividades de Educação Ambiental;

+ Aplicar o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) com docentes da escola
municipal de Lençóis Paulista selecionada para o Projeto Piloto;

+ Disponibilizar no início das atividades do PEA uma plataforma EAD, para a
rede pública municipal de educação, com conteúdos relativos à educação

ambiental refletidos em especificidades socioambientais do município de
Lençóis Paulista;

+ Número de professores e percentual relativo ao total de professores da
rede pública municipal de Lençóis Paulista matriculados no EAD2;

+ Número de professores e percentual relativo ao total de professores da
rede pública municipal de Lençóis Paulista que obtiveram a nota mínima
nas aulas disponibilizadas no EAD3;

+ Número de técnicos das Secretarias Municipais de Educação e Meio
Ambiente e percentual relativo ao total matriculados no EAD4;

+ Número de técnicos das Secretarias Municipais de Educação e Meio
Ambiente e percentual relativo ao total que obtiveram a nota mínima nas

aulas disponibilizadas no EAD5;

+ Distribuir 200 cartilhas para as ações de Educação Ambiental com o público
escolar;

+ Distribuir na AID boletins informativos trimestralmente no período de obras
(30 meses), e semestralmente durante o primeiro ano de operação;

+ Realizar semanalmente o Minuto Meio Ambiente para o público interno;

+ Realizar no mínimo três (03) Campanhas de Meio Ambiente por ano para
o público interno (PEAT);

+ Imprimir 500 folders para cada Campanha de Educação Ambiental para o
público interno na fase de implantação e 300 folders para cada Campanhas

de Educação Ambiental na fase de operação.

3.16.8.2. Indicadores 

+ Articulação com o Poder Público: atas das reuniões, listas de presença,
registros fotográficos, Diagnóstico Rápido Participativo – DRP;

+ Reunião com a Escola selecionada: lista de presença, registros
fotográficos, Diagnóstico Rápido Participativo – DRP;

2 Esse número e percentual deverão ser definidos na fase de planejamento das atividades do PEA. 
3 Esse número e percentual deverão ser definidos na fase de planejamento das atividades do PEA. 
4 Esse número e percentual deverão ser definidos na fase de planejamento das atividades do PEA. 
5 Esse número e percentual deverão ser definidos na fase de planejamento das atividades do PEA. 
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+ Capacitação de professores da rede pública e representantes das
Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Educação: número de

inscritos/matriculados, percentual de completude das aulas
disponibilizadas no EAD, resultados das avaliações associadas a cada
aula/curso;

+ Projeto Piloto: registro fotográfico, número de cartilhas distribuídas para o
público escolar;

+ Campanhas de Educação Ambiental para a AID: número de boletins
informativos impressos e distribuídos;

+ Minuto Meio Ambiente: registro fotográfico e lista de presença;

+ Campanhas de Educação Ambiental com trabalhadores: número de folders
impressos.
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Quadro 3-47 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

PEA e PEAT 

Construir, juntamente com representantes 

das Secretarias Municipais de Educação e 

Meio Ambiente e docentes da escola 

selecionada, informações relativas às 

características ambientais da região por meio 

do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) 

Aplicar o Diagnóstico Rápido Participativo 

(DRP) nas Secretarias Municipais de 

Educação e Meio Ambiente e em uma escola 

municipal de Lençóis Paulista 

Consolidação dos DRPs e entendimento dos temas e 

questões ambientais, sociais e culturais que tenham 

conexão com a realidade local. Obtenção de subsídos  

para orientar os conteúdos, estratégias e 

metodologias para a abordagem da educação 

ambiental no PEA. 

Informar e promover conhecimento sobre o 

empreendimento e seus potenciais impactos. 

Realizar reunião com os representantes das 

Secretarias Municipais de Educação e Meio 

Ambiente e na escola selecionada para o 

Projeto Piloto antes do início das atividades 

de Educação Ambiental 

Registro fotográfico e Ata das reuniões realizadas nas 

Secretarias Municipais e Escola Municipal selecionada. 

Contribuir para a prevenção e a minimização 

dos potenciais impactos ambientais e sociais 

decorrentes do empreendimento. 

Distribuição na AID de boletins informativos 

sobre a implantação e operação da UTE 

Cidade do Livro e campanhas de educação 

ambiental. 

Registros do material produzido e atividades 

realizadas; 

Número de boletins informativos impressos e 

distribuídos eletronicamente 
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Objetivos Metas Indicadores 

PEA e PEAT 

Disponibilizar conhecimento sobre questões 

socioambientais, possibilitando a formação de 

agentes multiplicadores capazes de 

disseminar os conhecimentos, habilidades e 

valores apreendidos, possibilitando o 

desenvolvimento contínuo e permanente da 

educação ambiental. 

Disponibilizar no início das atividades do PEA 

uma plataforma EAD, para a rede pública 

municipal de educação, com conteúdos 

relativos à educação ambiental refletidos em 

especificidades socioambientais do município 

de Lençóis Paulista; 

Número de inscritos/matriculados, percentual de 

completude das aulas disponibilizadas no EAD, 

resultados das avaliações associadas a cada 

aula/curso. 

Número de professores e percentual relativo ao total 

de professores da rede pública municipal de Lençóis 

Paulista matriculados no EAD; 

Número de professores e percentual relativo ao total 

de professores da rede pública municipal de Lençóis 

Paulista que obtiveram a nota mínima nas aulas 

disponibilizadas no EAD; 

Número de técnicos das Secretarias Municipais de 

Educação e Meio Ambiente e percentual relativo ao 

total matriculados no EAD; 

Número de técnicos das Secretarias Municipais de 

Educação e Meio Ambiente e percentual relativo ao 

total que obtiveram a nota mínima nas aulas 

disponibilizadas no EAD 
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Objetivos Metas Indicadores 

PEA e PEAT 

Distribuir eletronicamente cartilhas para as 

ações de Educação Ambiental com o público 

escolar; 

Distribuir na AID boletins informativos 

trimestralmente no período de obras (30 

meses), e semestralmente durante o 

primeiro ano de operação; 

Registro fotográfico, número de cartilhas distribuídas 

para o público escolar e número de boletins 

informativos impressos e distribuídos eletronicamente 

Realizar semanalmente o Minuto Meio 

Ambiente para o público interno; 

Registro fotográfico da atividade, Ata e Lista de 

Presença.   

Realizar no mínimo três (03) Campanhas de 

Meio Ambiente por ano para o público interno 

(PEAT) e distribuir eletronicamente folders 

para cada Campanha de Educação Ambiental 

para o público interno na fase de implantação 

e para cada Campanha de Educação 

Ambiental na fase de operação. 

Registros do material produzido (folders eletrônicos, 

cartazes) e número de materiais distribuídos e folders 

encaminhados eletronicamente.  

Mobilizar e sensibilizar os trabalhadores 

direta e indiretamente envolvidos nas 

diferentes fases do empreendimento 
Executar as palestras semanais (Minuto Meio 

Ambiente) para trabalhadores da obra e 

colaboradores contratados nas etapas de 

implantação do empreendimento 

Registro Fotográfico e Lista de Presença e 

Ata. Apresentar e discutir os impactos da UTE 

sobre o meio ambiente local e regional, bem 

como as medidas mitigadoras adotadas 

Promover a disseminação de conhecimentos e 

práticas de conservação ambiental aplicáveis 

no cotidiano dos canteiros de obras e frentes 

de trabalho. 

Distribuir eletronicamente folders para cada 

Campanha de Educação Ambiental para o 

público interno na fase de implantação e para 

cada Campanha de Educação Ambiental na 

fase de operação 

Número de folders encaminhados eletronicamente. 
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Objetivos Metas Indicadores 

PEA e PEAT 

Executar as palestras semanais (Minuto Meio 

Ambiente) para trabalhadores da obra e 

colaboradores contratados nas etapas de 

implantação do empreendimento 

Registro Fotográfico, Lista de Presença e Ata. 

Promover e estimular hábitos de coleta 

seletiva, redução de desperdício e 

lançamento inadequado de resíduos sólidos 

potencialmente poluidores. 

Distribuir eletronicamente folders para cada 

Campanha de Educação Ambiental para o 

público interno na fase de implantação e para 

cada Campanha de Educação Ambiental na 

fase de operação 

Número de folders distribuídos eletronicamente 

Orientar sobre a importância do uso das 

instalações sanitárias nas frentes de trabalho 

para evitar a contaminação dos cursos d’água 

e disseminação de doenças de veiculação 

hídrica. 

Executar as palestras semanais (Minuto Meio 

Ambiente) para trabalhadores da obra e 

colaboradores contratados nas etapas de 

implantação do empreendimento 

Registro Fotográfico e Lista de Presença 

Disseminar noções básicas de conservação da 

natureza, incluindo questões relativas à pesca 

predatória no rio Lençóis e atropelamentos de 

animais. 

Realizar no mínimo três (03) Campanhas de 

Meio Ambiente por ano para o público interno 

(PEAT) 

Número de folders distribuídos eletronicamente. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.16.9. Resultados Esperados 

Com a implantação das ações previstas no presente programa, espera-se 
mitigar danos causados ao meio ambiente, através da mobilização e 

sensibilização dos trabalhadores e da população do município de Lençóis 
Paulista. Pretende-se ainda, que a população capacitada seja capaz de 

disseminar os conhecimentos obtidos, tornando-se agentes multiplicadores de 
Educação Ambiental.  

3.16.10. Cronograma 

Os quadros abaixo apresentam o cronograma das ações previstas no presente 
programa. 
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Quadro 3-48 – Cronograma da fase de planejamento e implantação 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

Plan.

Meses

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Articulação com Instituições Públicas Locais

Diagnóstico Rápido Participativo - DRP nas 

Secretarias Municipais de Educação e Meio 

Ambiente

Diagnóstico Rápido Participativo - DRP na 

escola selecionada

Curso de formação em educação ambiental 

para professores  da rede pública municipal 

de educação e representantes das 

secretarias municipais de Educação e Meio 

Ambiente

Projeto Piloto  (escola municipal de Lençóis 

Paulista) 

Campanhas de Educação Ambiental para a 

comunidade da AID

Minuto Meio Ambiente (PEAT)

Campanhas de Educação Ambiental para o 

público interno (PEAT)

Relatórios internos de acompanhamento

Relatórios Consolidados

Relatório de encerramento da fase de 

implantação

Atividades / Ações do Programa

Fase de Implantação

Meses
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Quadro 3-49 – Cronograma – fase de operação 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

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

Projeto Piloto

Campanhas de Educação Ambiental para a 

comunidade da AID

Minuto Meio Ambiente (PEAT)

Campanhas de Educação Ambiental para o 

público interno (PEAT)

Relatórios internos de acompanhamento

Relatórios Consolidados

Atividades / Ações do Programa

Etapa de Operação

Ano 1 Ano 2
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3.16.11. Recursos Necessários 

3.16.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 3-50relaciona a equipe prevista para a realização do Programa de 

Educação Ambiental.  

Quadro 3-50 - Equipe Prevista 

Número de Profissionais Formação Responsabilidade 

1- Analista Pleno

Comunicação social ou 

ciências sociais, biólogo, 

jornalista, pedagogo, entre 

outros. 

Coordenar as atividades de 

campo e reuniões com 

lideranças municipais e 

escolares. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.16.11.2. Materiais Necessários 

O Quadro 3-51 relaciona os materiais necessários para a implantação do 

programa de educação ambiental. 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 
previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 

necessidades constatadas em campo. 

Quadro 3-51 - Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material Quantidade 

Máquina fotográfica para registro da 

execução das ações 
1 

Notebook 1 

impressora colorida 1 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.16.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Programa de Educação Ambiental (PEA) 
e Programa de Educação Ambiental aos Trabalhadores (PEAT) é o 
empreendedor, com a realização de parcerias. 

3.16.13. Referências Bibliográficas 

BRASIL. Casa Civil. Decreto n 4281/02. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 

de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 
e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, 2002.  

BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). Instrução Normativa n° 2, de 27 de março de 2012. 
Estabelece as diretrizes e os procedimentos para orientar e regular a 

elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas 
e projetos de educação ambiental a serem apresentados pelo 

empreendedor no âmbito do licenciamento ambiental federal. Diário 
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Oficial da União (D.O.U.), Brasília, Seção 1, n° 62, p. 130 -132, 29 de março de 

2012. 

Prefeitura Municipal de São Paulo. Manual de Metodologias Participativas 

para o Desenvolvimento Comunitário. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/ems/PDF
%20DOS%20PROGRAMAS/MANUAL_DE_METODOLOGIAS_PARTICIPATIVAS.pd

f>. 

SÃO PAULO. Lei Nº 12.780, de 30 de novembro de 2007 – Institui a Política 

Estadual de Educação Ambiental.  
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3.17. Programa de Gestão de Mão de Obra 

O Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO) foi elaborado com base no 

Relatório Ambiental Preliminar – RAP (Usina Termelétrica Lençóis 
Paulista/TETRA MAIS, 2019), na Licença Prévia (LP) nº 2708/2019, emitida pela 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e no Parecer Técnico 

nº 323/19/IE, de 05/09/2019, também emitido pela CETESB, que apresenta a 
análise técnica do RAP.  

De modo geral, o PGMO apresenta diretrizes e ações voltadas a potencializar e 
priorizar a contratação de mão de obra local gerando efeitos benéficos para o 
município, na medida em que, além de diminuir o desemprego local, também 

atua na dinamização da economia local, potencializando os efeitos positivos da 
UTE Cidade do Livro. Este programa também contribui para reduzir os impactos 

relativos à pressão nos equipamentos públicos locais uma vez que tem como 
propósito final a fixação e contratação da mão de obra local. 

A implementação deste Programa dar-se-á a partir da contratação das empresas 

que desenvolverão as atividades de construção e montagem do 
empreendimento e logo após a mobilização de seus trabalhadores. 

Complementarmente, deverão ser adotadas ações pelo empreendedor e suas 
contratadas/subcontratadas voltadas à desmobilização da mão de obra, 
fornecendo apoio necessário ao direcionamento da mão de obra desligada a 

outras oportunidades, ou ainda, estimulando e fornecendo os meios para que 
os trabalhadores de fora retornem aos seus locais de origem, se for o caso. 

O Programa de Gestão da Mão de Obra foi concebido de forma a definir condutas 
no campo da contratação de mão de obra (sendo priorizada a mão de obra 

local); e a melhor forma de atender a demanda por mão de obra do 
empreendimento na fase de implantação desde a mobilização e seleção de 
pessoal até sua desmobilização. 

Desta forma, o programa se subdivide em dois eixos: (1) Máximo 
aproveitamento da mão de obra local, destinado especialmente à fase de 

mobilização para implantação e (2) Desmobilização da mão de obra, ao final da 
fase de implantação, assegurando formas de encaminhamento da mão de obra 
desmobilizada (programas de recolocação), evitando-se o tanto quanto possível 

descontratações massivas e bruscas. 

Adicionalmente, este programa busca, articulado com o Programa de Educação 

Ambiental para os trabalhadores (PEAT) e Programa de Comunicação Social 
(PCS), a partir de atividades voltadas para sensibilização e conscientização, 
contribuir para a segurança e a saúde dos trabalhadores, para a preservação 

ambiental local e para a minimização dos impactos ambientais e sociais 
decorrentes da implantação da UTE Cidade do Livro.  

Da mesma forma, em articulação com o Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores Locais – PDFL, buscará contribuir para consolidação das 
oportunidades de desenvolvimento socioeconômico local e consequente 

melhoria da qualidade de vida da população do município de Lençóis Paulista, 
AID do empreendimento. 
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3.17.1. Subprograma de Aproveitamento e Capacitação da Mão de 

Obra Local 

3.17.1.1. Justificativa 

Conforme apresentado no RAP da UTE Cidade do Livro, a propagação informal 
de notícias gera versões nem sempre convergentes sobre assuntos de interesse 

à população e representantes institucionais, como a geração de empregos. Esta 
expectativa, comum no cenário de implantação de empreendimentos de relativo 
tamanho em municípios de pequeno e médio porte, poderá não corresponder à 

realidade futura. 

Como visto, ainda que seja um desejo do empreendedor, a viabilização do 

assunto passará pela oferta local de mão de obra. Mesmo sendo priorizada a 
contração local, parte desta mão de obra mais especializada deverá vir de outras 

regiões, o que, combinado com as expectativas de oportunidades de trabalho, 
poderá contribuir para incremento do fluxo migratório no município. 

De acordo com o item Caracterização do Empreendimento apresentado no RAP, 

o número de postos de trabalho previsto para a implantação pode chegar a 442
no pico de obra. Embora seja prevista a priorização de oportunidades para a

mão de obra local, correspondente à população residente no município de
Lençóis Paulista e de cidades vizinhas, a necessidade de contratação de mão de
obra especializada não disponível na AID, fará com que uma parte dos

trabalhadores seja oriunda de outras regiões.

Importa comentar que já há articulações entre as prefeituras da região quanto 

à oferta de cursos de capacitação para que os moradores de suas cidades 
tenham condições de disputar vagas de emprego nos projetos de ampliação e 
implantação de empreendimentos que devem se instalar na região nos próximos 

meses/anos.6  

O contingente de trabalhadores associado às obras da UTE Cidade do Livro que 

virá de locais mais distantes, com ou sem família, ficará no município de Lençóis 
Paulista, cuja infraestrutura tem capacidade para abrigar o contingente 
necessário à fase de construção do empreendimento. 

3.17.1.2. Objetivos 

3.17.1.2.A. Objetivos Gerais 

O Subprograma de Aproveitamento e Capacitação da Mão de Obra Local tem 
como objetivo consolidar diretrizes e ações voltadas à qualificação e priorização 
de contratação de mão de obra local ao estabelecer estratégias para o processo 

de contratação que priorizem o aproveitamento de trabalhadores de Lençóis 
Paulista e de municípios adjacentes, potencializando o principal impacto positivo 

do empreendimento, que se refere ao aumento do nível de empregabilidade 
local, consequente geração de renda e aumento na arrecadação de impostos.  

Considerando-se que Lençóis Paulista (AID) possui um IDH-M Alto, média renda 

per capita e média dependência de transferências de recursos estaduais e 

6http://www2.lencoispaulista.sp.gov.br/v2/noticia/5498/2044-pessoas-desempregadas-foram-

recadastradas-no-municipio-de-lencois-paulista.html - Acesso em outubro de 2019. 

https://www.jcnet.com.br/noticias/regional/2019/03/544406-cidades-da-regiao-irao-capacitar-

mao-de-obra.html - Acesso em outubro de 2019. 

http://www2.lencoispaulista.sp.gov.br/v2/noticia/5498/2044-pessoas-desempregadas-foram-recadastradas-no-municipio-de-lencois-paulista.html
http://www2.lencoispaulista.sp.gov.br/v2/noticia/5498/2044-pessoas-desempregadas-foram-recadastradas-no-municipio-de-lencois-paulista.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/regional/2019/03/544406-cidades-da-regiao-irao-capacitar-mao-de-obra.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/regional/2019/03/544406-cidades-da-regiao-irao-capacitar-mao-de-obra.html
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federais, a oferta de infraestrutura e serviços públicos é relativamente 

satisfatória. Ainda assim, acredita-se que o fluxo migratório associado às obras 
da UTE poderá contribuir para um aumento, mesmo que pequeno, na demanda 

pelos serviços públicos, notadamente saúde, segurança pública e saneamento 
básico. Neste sentido, este subprograma poderá contribuir ainda, para a 
redução do impacto de migração e pressão sobre a infraestrutura local, 

principalmente sobre os equipamentos públicos de segurança, saúde e 
educação. 

3.17.1.2.B. Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do Programa: 

+ Consolidar diretrizes e ações voltadas à priorização de contratação de mão
de obra local;

+ Divulgar amplamente na AID as vagas de trabalho associadas à
implantação da UTE Cidade do Livro;

+ Ampliar o conjunto de ações destinadas ao treinamento dos trabalhadores
vinculados às obras da UTE Cidade do Livro e de outros empreendimentos
que se instalarão na região, contribuindo para a capacitação e formação
da mão de obra local;

+ Proporcionar treinamento adequado aos trabalhadores da obra para
prevenção da ocorrência de acidentes, saúde e normas ambientais
adotadas na obra.

3.17.1.3. Requisitos Legais e Normativos 

Não há exigências de ordem legal para implantação deste programa. No 
entanto, sua elaboração teve por princípio o respeito à legislação trabalhista 

vigente, destacando-se a Lei Nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 

11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a 
legislação às novas relações de trabalho. 

3.17.1.4. Público Alvo e/ou Área de Abrangência 

O público-alvo abrange a mão de obra local, residente no município de Lençóis 
Paulista, que tenha interesse em participar de processos seletivos das 

oportunidades de trabalho previstas nas fases de implantação e operação do 
empreendimento. Na ausência de trabalhadores neste município será dada 

prioridade aos trabalhadores residentes na Região de Governo de Bauru. 

3.17.1.5. Metodologia e Ações 

Os procedimentos metodológicos propostos para este programa contemplam 

diretrizes e um conjunto de ações voltadas a priorizar e potencializar os 
benefícios locais associados às oportunidades de trabalho previstas de serem 

geradas na fase de implantação da UTE Cidade do Livro. 

As ações previstas neste Programa compreendem dois eixos de atuação: (i) 

conjunto de ações preliminares à mobilização da mão de obra, que consistem 
no estabelecimento de convênios com entidades de reconhecida experiência em 
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treinamento profissional, processos de recrutamento e seleção; (ii) ações de 

capacitação e treinamento. 

Importa destacar que a operacionalização será realizada pelas áreas de gestão 

de Recursos Humanos da empresa responsável pela execução das obras e da 
UTE Cidade do Livro, contando ainda com insumos e orientações das áreas 
operacionais e das gerências envolvidas na implantação do empreendimento. 

Antes do início efetivo da fase de implantação deverá ser identificada a demanda 
de trabalhadores e profissionais, bem como as qualificações e exigências 

técnicas para o preenchimento destas vagas a serem oferecidas, para direcionar 
o início do recrutamento da mão de obra necessária para as obras do
empreendimento com foco nas ações voltadas a potencializar a contratação

local.

Assim, as diretrizes e medidas apresentadas pautam-se nas seguintes ações: 

+ Identificação da mão de obra local disponível e identificação do seu
perfil/limitações profissionais;

+ Articulações com o poder público local, e demais instituições que atuem na
promoção e divulgação de oportunidades de trabalho, como o Sistema
Nacional de Emprego – SINE, outros;

+ 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;

+ Garantir a divulgação permanente das vagas disponibilizadas;

+ Estabelecimento de um Banco de Currículos, 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;

+ Realizar atividades de capacitação e treinamento aderentes às demandas
das obras e necessidades técnicas dos trabalhadores.

3.17.1.5.A. Atividades de Seleção e Recrutamento 

Identificação do quadro técnico e perfil das vagas de trabalho previstas para a 

fase de implantação 

A. Método

O recrutamento dos recursos humanos necessários à realização dos serviços 

previstos será realizado no município de Lençóis Paulista, visando privilegiar a 
geração de empregos na AID do empreendimento, observando-se a qualificação 

necessária a cada função. 

As vagas deverão ser divulgadas em parceria com o Programa de Comunicação 
Social – PCS e com a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, através dos meios de comunicação previstos, sendo definido um 
local de referência para cadastramento preliminar dos candidatos no município 

de Lençóis Paulista. 

Deste modo, antes do início efetivo da fase de implantação deverá ser 
identificada a demanda de trabalhadores e profissionais, bem como as 



  
 

205 

qualificações e exigências técnicas para o preenchimento destas vagas a serem 

oferecidas, para direcionar o início do recrutamento da mão de obra necessária 
para as obras do empreendimento com foco nas ações voltadas a potencializar 

a contratação local. 

A incorporação de mão de obra acontecerá em um processo gradativo, em 
consonância com o histograma de mão de obra inserido a seguir (Quadro 3-52).  

Para atingir o objetivo de maximizar a contratação de mão de obra local, o fato 
de ser residente em Lençóis Paulista será condição importante para se dar 

preferência a um candidato. 

Para dimensionamento da demanda, os coordenadores do Programa de Gestão 
da Mão de Obra deverão realizar uma avaliação dos resultados do 

cadastramento realizado, comparando-os com as informações sobre as 
necessidades de trabalhadores por categoria funcional, conforme apresentado 

no Quadro 3-52 e Quadro 3-53 a seguir, de modo a se dimensionar 
adequadamente as necessidades de capacitação. A partir desses resultados, 
será possível identificar as principais lacunas de formação profissional existentes 

na região, definir as especialidades, o número de vagas necessário e 
providenciar a implantação de cursos e treinamento adequados às necessidades 

da obra e dos trabalhadores, de maneira a propiciar à população local maiores 
oportunidades de participação no empreendimento. 

Nesta etapa será possível reconhecer a demanda por treinamento, sendo 

possível iniciar o processo de organização dos treinamentos e capacitações, 
descritos nos itens subsequentes.  



  
 

 

Quadro 3-52 – Histograma de mão de obra da implantação. 

Escopo 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

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

Turbinas e Geradores  
             

20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 5 5 5 5 5 

ETA/ Desmi/ UF  
              

15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 1 1 1 1 1 

Torres de Resfriamento  
               

15 15 15 15 15 15 5 5 5 1 1 1 1 1 

Terraplenagem 10 10 10 10 10 
                        

 

Obras Civis  
    

30 30 30 30 30 60 60 60 60 80 80 80 80 80 60 60 60 10 10 10 10 10 2 2 2 

Integração Mecânica  
      

10 10 10 20 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 60 20 20 20 10 10 1 1 1 

Caldeira  
        

10 30 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10 10 10 5 5 5 5 5 

Pátio biomassa  
             

30 30 30 30 30 30 30 30 10 10 5 5 5 1 1 1 

Engenharia e Integração 

Elétrica e Subestação 
 

             
20 25 45 45 60 60 60 60 25 25 10 10 5 5 5 5 

Projeto executivo (civil, 

mecânica, elétrica) 
 

    
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Engenharia de 

Proprietário e 

Gerenciamento de obras 

 
    

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

UTE  
    

6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 50 100 100 100 100 

TOTAL DE 

COLABORADORES 
10 10 10 10 10 48 48 58 58 68 132 202 202 282 372 392 427 427 442 422 422 292 157 156 136 108 153 132 132 132 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018 apud Tetra Mais, 2019. 

 

 

 



  
 

207 

Quadro 3-53 – Cronograma de Obras 

Atividade 
Planeja-

mento 

ANO 1 2 3 

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

Elaboração dos Projetos 

de Engenharia 
                                

Elaboração dos Estudos 

Ambientais 
                                

Obtenção da Licença                                 

Mobilização  5                               

Aquisições  9                               

Obras Civis  26                               

Sondagens/ 

Planialtimétrico 
 3                               

Canteiro de obras  3                               

Terraplenagem/ 

arruamento 
 4                               

Bases civis  13                               

Pavimentação  3                               

Fabricação de 

equipamentos 
 18                               

Montagens Mecânicas  11                               

Tubulações e 

interligações 
 14                               

Instalações 

elétricas/inst/automação 

(infra) 

 7                               

Instalação Linha 138 KV  18                               
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Atividade 
Planeja-

mento 

ANO 1 2 3 

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

Sistemas de automação 

– Instalação e 

Integração 

 4                               

Comissionamento/ 

testes 
 5                               

Posta em Marcha  1                               

Desmobilização de mão 

de obra 
 4                               

Desmobilização de 

estruturas 
 2                               

Fonte: Reunion Engenharia, 2018 apud Tetra Mais, 2019. 
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B. Área

Será dada prioridade aos candidatos residentes em Lençóis Paulista e nos 
municípios vizinhos. 

C. Periodicidade

Esta ação ocorrerá na fase de planejamento, antes do início das obras. 

3.17.1.5.B. Estabelecimento de Parcerias 

A. Método

Assim que identificadas as necessidades de capacitação, serão realizadas as 

parcerias com entidades de reconhecida experiência na aplicação de programas 
de aprendizagem profissional na região, de modo que sejam desenvolvidos os 
conteúdos, cursos, seminários e outras formas de treinamento julgadas 

adequadas.  

Essa rede poderá contar com a Secretarias Municipais, destacando-se a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Lençóis Paulista, SINE 
da região, Universidades e Escolas Técnicas da região, SEBRAE, Sistema “S”, 
Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista, bem como outras 

instituições, tanto públicas como privadas, com reconhecida experiência na 
área. 

B. Área

Serão realizadas parcerias com secretarias municipais de Lençóis Paulista e 
outras instituições da região.  

C. Periodicidade

Esta ação ocorrerá na fase de planejamento, antes do início das obras. 

3.17.1.5.C. Divulgação permanente das vagas de trabalho e 
atualização do Banco de Currículos 

A. Método

Com o apoio das ações do Programa de Comunicação Social – PCS serão 
divulgados localmente todos os processos seletivos e vagas, visando ampliar o 

acesso da população local a estas vagas.  

A principal forma de divulgação das oportunidades deverá ser veículos de 

comunicação (boletins informativos, reuniões de Comunicação e da Comissão 
de Acompanhamento do Empreendimento – CAE, rádio e sites), informando as 
vagas oferecidas e como o candidato poderá se inscrever.  

Além desta divulgação, deverão ser estabelecidos esforços de comunicação mais 
proativa na busca de trabalhadores aptos e interessados nas oportunidades 
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oferecidas. Para isso deverão ser utilizados os balcões de emprego, como o 

SINE, e também a interlocução com a prefeitura municipal, especificamente as 
áreas de assistência e desenvolvimento social, além de organizações locais que 

atuem com foco na promoção de geração de emprego e renda em nível local. 

Assim, durante toda a fase de implantação, deverá ser realizada a ampla e 
permanente divulgação das oportunidades de trabalho junto à população local. 

Deve-se manter 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. 

Será indicado aos interessados o e-mail de recebimento de currículos e endereço 

do escritório UTE Cidade do Livro para atendimento presencial. Todos os 
currículos recebidos nestes canais de comunicação da empresa possibilitarão o 

adequado recebimento e a atualização permanente do Banco de Currículos, 
instrumento de referência para a empresa, contratadas e subcontratadas na 
seleção de mão de obra. 

B. Área

A divulgação das vagas será realizada no território municipal de Lençóis 

Paulista, AID do empreendimento.  

C. Periodicidade

O processo de recrutamento, seleção e capacitação ocorrerá ao longo do período 

de implantação do empreendimento, enquanto houver vagas a serem 
preenchidas. Conforme Cronograma de Obras (Quadro 3-53), a mobilização e 

aquisição devem ocorrer a partir do 3º mês de obras.  

3.17.1.5.D. Seleção e Recrutamento de trabalhadores 

A. Método

O presente programa estabelece como princípio norteador para as políticas de 
recursos humanos do empreendedor a priorização da mão de obra local em 

todos os seus processos de contratação, potencializando o impacto positivo do 
empreendimento relativo à geração de renda e dinamização da economia local. 

Após a aplicação de cada atividade de treinamento e capacitação, e como 
resultado desta etapa, será montado um Cadastro dos Trabalhadores e 
profissionais habilitados, que ficará à disposição das empresas envolvidas nas 

obras para contratações. 

Os trabalhadores, durante a seleção e recrutamento, serão informados quanto 

à duração prevista para as obras e o aspecto temporário das vagas ofertadas. 

B. Área

Será dada prioridade à contratação de mão de obra local, residente no município 

de Lençóis Paulista. 
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C. Periodicidade

O processo de recrutamento, seleção e capacitação ocorrerá ao longo do período 
de implantação do empreendimento, enquanto houver vagas a serem 

preenchidas. Conforme Cronograma de Obras (Quadro 3-53), a mobilização e 
aquisição devem ocorrer a partir do 3º mês de obras.  

3.17.1.5.E. Atividades de Capacitação e Treinamento 

A. Método

Os treinamentos deverão ter início concomitantemente às contratações e antes 

do início das obras e perdurar por no mínimo 19 meses, quando se prevê o pico 
das obras. 

O conteúdo dos cursos será definido após o cruzamento das informações 

fornecidas pelos candidatos quanto às experiências e formação profissionais 
anteriores e as necessidades da obra (qualitativas e quantitativas) através das 

informações fornecidas pela empresa contratada e o histograma da obra. 

A elaboração dos conteúdos programáticos dos cursos será realizada em 
consonância com as necessidades da obra tais como eletricista, operador de 

guindaste, pedreiro, carpinteiro, caldeiro, etc. 

Considerando-se as exigências do licenciamento ambiental e da legislação 

trabalhista, sugere-se também que todos os cursos e treinamento incorporem 
em sua grade curricular: 

+ Normas de segurança e de uso de EPIs;

+ Normas ambientais adotadas na obra;

+ Cuidados com a saúde ocupacional, podendo ser abordados temas como
acidentes, prevenção de DSTs, Métodos contraceptivos, Combate a
prostituição infantil, etc.

Adicionalmente, poderão ser realizados treinamentos para capacitação e 
qualificação de trabalhadores contratados com potencial identificado para 
promoção, com o intuito do aproveitamento de colaboradores já inseridos no 

empreendimento com potencial para novas vagas que surgirem ao longo do 
projeto. 

Neste caso, os treinamentos serão voltados a melhorar as habilidades do 
profissional e suas técnicas, disponibilizando aos trabalhadores novos 
conhecimentos e experiências, fornecendo, dessa forma, oportunidades de 

desenvolvimento profissional da população local através do empreendimento. 

B. Área

Serão treinados e capacitados todos os trabalhadores da fase de implantação 
da UTE Cidade do Livro. 
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C. Periodicidade

Os treinamentos terão início concomitantemente às contratações e antes do 
início das obras e a partir do 3º mês de obras, perdurando até o 19º mês, 

quando se prevê o pico das obras. 

3.17.1.6. Interface com Outros Programas 

Os programas relacionados ao Subprograma de Aproveitamento e Capacitação 

da Mão de Obra Local, são: 

+ Programa de Comunicação Social

+ Programa de Educação Ambiental para trabalhadores (PEAT)

+ Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais – PDFL

3.17.1.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.17.1.7.A. Relatórios Internos 

O acompanhamento deste subprograma será realizado por meio de relatórios 

técnicos semestrais que deverão ser elaborados visando o acompanhamento da 
equipe de Gestão Ambiental da UTE Cidade do Livro. Nesses documentos 

deverão constar as principais atividades realizadas durante o período.  

3.17.1.7.B. Relatórios Consolidados 

Ao final de cada ano da implantação será elaborado um relatório consolidado do 

subprograma que deverá ser encaminhada à CETESB para acompanhamento e 
avaliação dos procedimentos adotados durante as atividades. Ao todo serão 

elaborados três (03) relatórios consolidados. É previsto ainda, o relatório de 
encerramento da fase de implantação. 

3.17.1.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.17.1.8.A. Metas 

O Subprograma de Aproveitamento e Capacitação da Mão de Obra tem como 

metas: 

+ Garantir a efetivação de um percentual de contratação de mão de obra
local e regional, para as vagas que não demandem elevado grau de
especialização, da ordem de 50%;

+ Efetuar 02 campanhas de divulgação das oportunidades de emprego e dos
mecanismos para recebimento de currículos da população local interessada

e esclarecimento de dúvidas sobre as oportunidades de trabalho e
processos seletivos, em parceria com o Programa de Comunicação Social

– PCS;

+ Efetivar a consolidação de um Banco de Currículos;

+ Treinar e capacitar 100% da mão de obra contratada.

3.17.1.8.B. Indicadores 

São indicadores deste Subprograma: 
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+ Proporção de moradores locais capacitados e contratados relativamente ao 
universo de trabalhadores da obra; 

+ Número de trabalhadores participantes de cursos de complementação de 
instrução e capacitação profissional; 

+ Número de Reclamações registradas através do Canal Social (PCS). 

O Quadro 3-54 a seguir apresenta os objetivos, metas e indicadores 
estabelecidos para este Subprograma. 
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Quadro 3-54 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Consolidar diretrizes e ações 

voltadas à priorização de 

contratação de mão de obra 

local. 

Garantir a efetivação de um 

percentual de contratação de 

mão de obra local e regional, 

para as vagas que não 

demandem elevado grau de 

especialização, da ordem de 

50%. 

Proporção de moradores 

locais capacitados e 

contratados relativamente ao 

universo de trabalhadores da 

obra. 

Efetivar a consolidação de 

um Banco de Currículos 

Divulgar amplamente na AID 

as vagas de trabalho 

associadas à implantação da 

UTE Cidade do Livro. 

Efetuar 02 campanhas de 

divulgação das oportunidades 

de emprego e dos 

mecanismos para 

recebimento de currículos da 

população local interessada e 

esclarecimento de dúvidas 

sobre as oportunidades de 

trabalho e processos 

seletivos, em parceria com o 

Programa de Comunicação 

Social – PCS. 

Proporção de moradores 

locais capacitados e 

contratados relativamente ao 

universo de trabalhadores da 

obra. 

Número de Reclamações 

registradas através do Canal 

Social (PCS). 

Efetivar a consolidação de 

um Banco de Currículos 

Implantar um conjunto de 

ações destinadas ao 

treinamento dos 

trabalhadores vinculados às 

obras da UTE Cidade do 

Livro, contribuindo para a 

capacitação e formação da 

mão de obra local. 
Treinar e capacitar 100% da 

mão de obra contratada. 

Número de trabalhadores 

participantes de cursos de 

complementação de instrução 

e capacitação profissional; Proporcionar treinamento 

adequado aos trabalhadores 

da obra para prevenção da 

ocorrência de acidentes, 

saúde e normas ambientais 

adotadas na obra. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.17.1.9. Resultados Esperados 

Com a implementação das ações previstas no presente Subprograma, espera-
se que seja maximizado o aproveitamento da mão de obra disponível em Lençóis 

Paulista, levando-se em conta a oferta real para cada perfil profissional 
demandado, e que os profissionais mobilizados recebam capacitação e 

treinamento adequados ao exercício de suas funções.  

3.17.1.10. Cronograma 

O Quadro 3-55 apresenta o cronograma das ações previstas no presente 

Subprograma. 



  
 

215 

Quadro 3-55 – Cronograma das ações previstas no Subprograma de Aproveitamento e Capacitação da Mão de Obra Local 

Elaboração: Tetra Mais, 2020.

Plan.

Meses

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Identificação do quadro técnico e perfil das 

vagas de trabalho previstas para a fase de 

implantação

Estabelecimento de Parcerias

Divulgação permanente das vagas de 

trabalho e atualização do Banco de Currículos

Seleção e Recrutamento de trabalhadores 

Realização de cursos de capacitação técnica 

para candidatos

Treinamento e Capacitação dos 

trabalhadores da obra

Relatórios internos de acompanhamento

Relatórios Consolidados

Relatório de encerramento da fase de 

implantação

Relatórios

Atividades / Ações do Programa

Fase de Implantação

Meses

Atividades de Seleção e Recrutamento

Atividades de Treinamento e Capacitação
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3.17.1.11. Recursos Necessários  

3.17.1.11.A. Equipe Prevista 

O Quadro 3-56 relaciona a equipe prevista para a realização do programa.  

Quadro 3-56 – Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

1 – Coordenador 

Formação nas 

áreas de humanas, 

com destaque para 

comunicação social 

e ciências sociais. 

Estabelecer parcerias e convênios com entidades, 

empresas e programas oficiais do setor público 

para seleção e aprovação dos cursos e 

treinamentos a serem implementados; 

Realizar o planejamento e acompanhar 

semanalmente os resultados por meio de 

avaliação e monitoramento dos resultados; 

Elaborar relatório semestral com indicadores dos 

resultados, relatórios consolidados e relatório de 

encerramento da fase de implantação. 

1 – Assistente de 

Coordenação 

Formação nas 

áreas de humanas. 

Apoiar a coordenação do programa; 

Tomar conhecimento do conteúdo dos cursos de 

capacitação e verificar sua adequação aos 

objetivos do programa. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.17.1.11.B. Materiais Necessários 

O Quadro 3-57 relaciona os materiais necessários para a implantação do 
programa 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 
previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 
necessidades constatadas em campo. 

As atividades de capacitação serão realizadas por instituições conveniadas ou 
contratadas e o material estará associado a esta realização. Quanto aos recursos 

financeiros necessários, sua estimativa somente será possível após a definição 
da grade de cursos e da definição da demanda local. 

Quadro 3-57 – Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material Quantidade 

Notebook 2 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.17.1.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Subprograma de Aproveitamento e 

Capacitação da Mão de Obra é o empreendedor, com a realização de parcerias. 
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3.17.1.13. Referências Bibliográficas 

Tetra Mais. Relatório Ambiental Preliminar (RAP) da Usina Termoelétrica 
Lençóis Paulista. São Paulo, 2019. 

 

3.17.2. Subprograma de Desmobilização da Mão de Obra 

3.17.2.1. Justificativa 

As ações de desmobilização são destinadas a mitigar as consequências dos 
impactos relacionados à descontinuidade dos empregos temporários ao final da 

fase de implantação da UTE Cidade do Livro, buscando ampliar as alternativas 
de inserção profissional dos trabalhadores desmobilizados. Adicionalmente, 

poderão ser incentivados e apoiados a retornar ao seu local de origem. 

As ações previstas deverão estar compatibilizadas com o cronograma de 
implantação da UTE Cidade do Livro, de forma que as desmobilizações não 

ocorram sem que sejam tomadas as ações necessárias para minimizar seus 
impactos.  

Entre as ações a serem desenvolvidas destacam-se:  

+ Conscientização constante dos trabalhadores sobre as fases e cronograma 
de execução das obras, com apoio das ferramentas de comunicação 
definidas no Programa de Comunicação Social – PCS;  

+ Atualização do banco de currículos incorporando o efetivo desmobilizado e 
divulgação a outras empresas de atuação local e/ou regional, facilitando a 

potencial contratação dos trabalhadores desmobilizados e sua reinserção 
no mercado de trabalho;  

+ Divulgação de vagas de trabalho disponíveis, identificadas nas parcerias 
com as entidades da sociedade civil organizada (sindicatos, cooperativas, 

associações, etc.), por meio de materiais impressos colocados em murais 
situados em locais de grande circulação dos colaboradores;  

+ Medidas de apoio e facilitação do retorno do trabalhador ao local de origem, 
incluindo a disponibilização de passagens e/ou outros meios de transporte.  

3.17.2.2. Objetivos 

3.17.2.2.A. Objetivos Gerais 

O objetivo geral deste Subprograma é a estruturação de mecanismos eficientes 
de gestão dos recursos humanos, de forma a expandir as oportunidades de 
reinserção profissional dos trabalhadores dispensados após o término da obra, 

através da execução das ações voltadas ao aconselhamento profissional para 
recolocação no mercado de trabalho. 

3.17.2.2.B. Objetivos Específicos 

Entre seus objetivos específicos, destacam-se: 

+ Desenvolver ações de orientação para reinserção profissional dos 
trabalhadores no mercado de trabalho, em obras ou atividades similares; 
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+ Desenvolver ações e mecanismos de apoio e aconselhamento para 
recolocação profissional; 

+ Apoiar os trabalhadores dispensados da obra nas suas necessidades para 
retorno às suas regiões de origem. 

3.17.2.3. Requisitos Legais e Normativos 

Não há exigências de ordem legal para implantação deste programa. No 

entanto, sua elaboração teve por princípio o respeito à legislação trabalhista 
vigente, destacando-se a Lei Nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 

de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 
11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a 

legislação às novas relações de trabalho. 

3.17.2.4. Público Alvo e/ou Área de Abrangência 

As ações de desmobilização de mão de obra abrangem todas as instalações do 

empreendimento e têm como público-alvo os trabalhadores contratados pela 
construtora para a implantação da UTE Cidade do Livro e prestadores de 

serviços em geral, que participarão direta e exclusivamente na execução das 
obras de implantação termoelétrica. 

3.17.2.5. Metodologia e Ações 

As ações deste Subprograma serão executadas pela área de gestão de Recursos 
Humanos da UTE Cidade do Livro, contando ainda com insumos e orientações 

das áreas operacionais e das gerências envolvidas na implantação do 
empreendimento. O apoio da equipe do Programa de Comunicação Social – PCS 
será importante, na produção de materiais de comunicação e divulgação das 

informações.  

A. Método 

Serão desenvolvidas as seguintes ações: 

+ Divulgação de Oportunidades 

Junto com o Programa de Comunicação Social, serão divulgadas oportunidades 
de trabalho identificadas na região, para reinserção dos trabalhadores 

temporários, no momento de seu desligamento das obras. 

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Local permitirá a implantação de 
parcerias estratégicas para desenvolvimento de fornecedores. As oportunidades 

de emprego que sejam de conhecimento das equipes de recursos humanos da 
UTE Cidade do Livro e de empresas terceirizadas contratadas para a implantação 

das obras serão divulgadas através de mural acessível aos trabalhadores no 
momento de seu desligamento. 

+ Auxílio Profissional 

Por ocasião do desligamento dos trabalhadores moradores da região será 

oferecido apoio e aconselhamento profissional para sua reinserção no mercado 
de trabalho, incluindo, entre outras questões: 
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▪ Orientação vocacional; 

▪ Elaboração de currículo; 
▪ Informações sobre oportunidades de emprego na região; 

▪ Orientação sobre necessidade de requalificação profissional; 
▪ Entidades e empresas de recrutamento e seleção. 
▪ Apoio para retorno à região de origem/ contratação em outro canteiro 

de obra 

Para os trabalhadores oriundos de outros municípios, que não Lençóis Paulista, 

que assim o desejarem, será oferecida passagem de ônibus para retorno ao seu 
local de origem ou para outro destino em que se saiba da existência de 
recrutamento para outras obras. 

B. Área 

O Subprograma será implementado na ADA do empreendimento. 

C. Periodicidade 

O Subprograma será implementado conforme o cronograma de desmobilização 
de mão de obra, previsto para os últimos 4 meses da fase de implantação.  

3.17.2.6. Interface com Outros Programas 

O Subprograma de Desmobilização da Mão de Obra tem interface direta com o 

Programa de Comunicação Social – PCS e se relaciona ao Programa de 
Desenvolvimento de Fornecedores Locais – PDFL.  

3.17.2.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.17.2.7.A. Relatórios Internos 

O acompanhamento deste subprograma será realizado por meio de relatórios 

técnicos mensais a partir 27º mês de obras, quando é previsto o início da fase 
de desmobilização da mão de obra. Os relatórios deverão visar o 

acompanhamento da equipe de Gestão Ambiental da UTE Cidade do Livro. 
Nesses documentos deverão constar as principais atividades realizadas durante 
o período.  

3.17.2.7.B. Relatórios Consolidados 

Ao final da implantação será elaborado um relatório consolidado do 

subprograma que deverá ser encaminhado à CETESB para acompanhamento e 
avaliação dos procedimentos adotados durante as atividades. É previsto ainda, 
o relatório de encerramento da fase de implantação. 
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3.17.2.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.17.2.8.A. Metas 

O Subprograma de Desmobilização da Mão de Obra tem como metas: 

+ Realizar atividades de capacitação e apoio a 100% dos trabalhadores 
dispensados (fase de desmobilização de mão de obra); 

+ Divulgar na ADA as oportunidades de trabalho na região; 

+ Realizar ações de apoio a 100% dos trabalhadores desmobilizados para 
retorno à região de origem. 

3.17.2.8.B. Indicadores 

São indicadores deste Subprograma: 

+ Proporção de trabalhadores atendidos para fins de auxílio profissional em 
comparação com o número de trabalhadores dispensados; 

+ Número de trabalhadores dispensados que aceitaram retornar às suas 
regiões de origem ou se deslocaram em busca de contratação em obras 
em outras regiões através deste programa. 

O Quadro 3-58 a seguir apresenta os objetivos, metas e indicadores 

estabelecidos para este Subprograma.  

Quadro 3-58 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivo Metas Indicadores 

Desenvolver ações de 

orientação para reinserção 

profissional dos 

trabalhadores no mercado 

de trabalho, em obras ou 

atividades similares. 

Realizar atividades de 

capacitação e apoio a 100% dos 

trabalhadores dispensados (fase 

de desmobilização de mão de 

obra) 

Proporção de trabalhadores 

atendidos para fins de auxílio 

profissional em comparação 

com o número de 

trabalhadores dispensados. Divulgar na ADA as 

oportunidades de trabalho na 

região. 

Desenvolver ações e 

mecanismos de apoio e 

aconselhamento para 

recolocação profissional. 

Realizar atividades de 

capacitação e apoio a 100% dos 

trabalhadores dispensados (fase 

de desmobilização de mão de 

obra) 

Proporção de trabalhadores 

atendidos para fins de auxílio 

profissional em comparação 

com o número de 

trabalhadores dispensados. Divulgar na ADA as 

oportunidades de trabalho na 

região. 

Apoiar os trabalhadores 

dispensados da obra nas 

suas necessidades para 

retorno às suas regiões de 

origem. 

Realizar ações de apoio aos 

trabalhadores desmobilizados 

para retorno à região de origem 

Número de trabalhadores 

dispensados que aceitaram 

retornar às suas regiões de 

origem ou se deslocaram em 

busca de contratação em 

obras em outras regiões 

através deste programa. 
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3.17.2.9. Resultados Esperados 

Com a implementação das ações previstas neste Subprograma, espera-se 
ampliar as oportunidades de reinserção profissional dos trabalhadores 

dispensados após o término da obra. 

3.17.2.10. Cronograma  

O Quadro 3-59 apresenta o cronograma das ações previstas no presente 

subprograma. 
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Quadro 3-59 – Cronograma das ações previstas no Subprograma de Desmobilização de Mão de Obra na Fase de Implantação 

 

Elaboração: Tetra Mais, 2020.  

 

Plan.

Meses

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação de Oportunidades de trabalho 

na região

Auxílio Profissional

Apoio para retorno à região de origem/ 

contratação em outro canteiro de obra

Relatórios internos de acompanhamento

Relatórios Consolidados

Relatório de encerramento da fase de 

implantação

Atividades / Ações do Programa

Fase de Implantação

Meses
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3.17.2.11. Recursos Necessários  

3.17.2.11.A. Equipe Prevista 

O Quadro 3-60 relaciona a equipe prevista para a realização do subprograma.  

Quadro 3-60 – Equipe Prevista 

Número de Profissionais Formação Responsabilidade 

1 – Coordenador 

Formação nas áreas de 

humanas, com destaque para 

comunicação social e ciências 

sociais. 

Realizar o planejamento e 

acompanhar semanalmente 

os resultados por meio de 

avaliação e monitoramento 

dos resultados. 

Elaborar relatórios com 

indicadores dos resultados. 

1 – Psicólogo ou assistente 

social 

Psicólogo ou assistente 

social. 

Realizar o acompanhamento 

profissional. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020.  

3.17.2.11.B. Materiais Necessários 

O Quadro 3-61 relaciona os materiais necessários para a implantação do 
programa. 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 
previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 
necessidades constatadas em campo. 

As atividades de capacitação serão realizadas por instituições conveniadas ou 
contratadas e o material estará associado a esta realização. Quanto aos recursos 

financeiros necessários, sua estimativa somente será possível após a definição 
da grade de cursos e da definição da demanda local. 

Quadro 3-61 – Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material Quantidade 

Notebook 1 

Elaboração: Tetra Mais, 2020.  

3.17.2.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Subprograma de Desmobilização da Mão 

de Obra é o empreendedor, com a realização de parcerias. 

3.17.2.13. Referências Bibliográficas 

Tetra Mais. Relatório Ambiental Preliminar (RAP) da Usina Termoelétrica 
Lençóis Paulista. São Paulo, 2019. 
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3.18. Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

3.18.1. Justificativa 

O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais – PDFL foi elaborado 
com base no Relatório Ambiental Preliminar – RAP (Usina Termelétrica Lençóis 

Paulista/TETRA MAIS, 2019), na Licença Prévia (LP) nº 2708/2019, emitida pela 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e no Parecer Técnico 
nº 323/19/IE, de 05/09/2019, também emitido pela CETESB, que apresenta a 

análise técnica do RAP.  

A implementação deste programa deverá contribuir para potencializar os 

impactos positivos associados à implantação do empreendimento na região, 
destacando-se a geração de renda local/regional.  

Na fase de implantação do empreendimento, considerando-se a lista de insumos 

que serão demandados e de serviços que serão contratados, o empreendedor 
fará uma lista de seus potenciais fornecedores no município de Lençóis Paulista, 

AID do empreendimento. As demandas que tendem a surgir na fase de 
implantação do empreendimento e que podem ser absorvidas localmente, se 
referem aos serviços relacionados à continuação e detalhamento da engenharia 

em diversas modalidades e especificidades, na construção civil, serviços de 
jardinagem, guarda e segurança patrimonial, transporte, bem como serviços 

“indiretos” para fornecimento de alimentação e hospedagem (hotéis, 
restaurantes, mercados). 

Com esta perspectiva, o PDFL visa contribuir para a internalização dos benefícios 

advindos da instalação da UTE no município de Lençóis Paulista, sendo os 
fornecedores locais acionados, via contratação, para fornecimento e 

atendimento das demandas associadas às obras.  

O Programa prevê o apoio na qualificação e regularização de fornecedores 
locais/regionais, capacitando-os a prestar serviços não somente à UTE Cidade 

do Livro, como a outras empresas da região. 

Deste modo, tem fundamental importância no contexto de implantação deste 

empreendimento, aliando os interesses locais, principalmente relativos à 
dinamização e diversificação da economia, com os interesses do empreendedor, 
de ganhos logísticos e de melhores custos provenientes do contato com 

empresas locais, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento da 
economia local.  

3.18.2. Objetivos 

3.18.2.1. Objetivos Gerais 

O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL) tem como 
principal objetivo potencializar a contratação de fornecedores locais e contribuir 
para a dinamização econômica do município de Lençóis Paulista, potencializando 

os efeitos da geração de empregos e dinamização da economia local a partir de 
ações de apoio e desenvolvimento de fornecedores locais. 

Com esta perspectiva, serão desenvolvidas ações que possam contribuir para a 
capacitação das redes locais de fornecedores de serviços e de insumos a serem 
demandados na fase de obras da UTE Cidade do Livro, fortalecendo as redes 
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locais de serviços e comércio condizentes com as futuras demandas, 

relacionadas, direta e indiretamente, ao empreendimento. 

3.18.2.2. Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do Programa: 

+ Mapear e diagnosticar a situação de fornecedores locais/regionais com 
avaliação das potenciais ações de apoio, capacitação e orientação para 
viabilizar sua contratação;  

+ Divulgar os serviços necessários para viabilizar o cadastramento de 
fornecedores locais interessados em participar da Rede de Fornecedores 

Locais; 

+ Realização de cadastro dos fornecedores; 

+ Realização de parcerias com entidades de representação de classe 
(estaduais e locais), Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista, 
órgãos governamentais e com as instituições de capacitação profissional e 

de ensino, como o SEBRAE e as instituições do Sistema “S” (SESI, SENAC 
e SENAI); 

+ Apoiar a capacitação, adequação e regularização de fornecedores locais 
contribuindo para a diminuição da informalidade na economia local e 

potencializando o efetivo de contratação de empresas locais/regionais. 

3.18.3. Requisitos Legais e Normativos 

Não se aplicam requisitos legais (leis e resoluções) a este Programa. 

3.18.4. Público Alvo e Área de Abrangência 

O público-alvo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais é 

composto por: 

+ Poder Público local e estadual; 

+ Empresas instaladas na região; 

+ Entidades representativas das empresas; 

+ Sociedade civil organizada (em especial comerciantes e produtores); 

+ Empreendedores com potencial para atendimento das demandas do 
empreendimento (serviços relacionados à construção civil, alimentação, 

transporte, vestimenta, rede de hotéis e restaurantes entre outros). 

3.18.5. Metodologia e Ações 

As ações do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais – PDFL 
estarão focadas na capacitação, fortalecimento e desenvolvimento das redes 
locais de serviços e comércio relacionadas, direta e indiretamente, ao 

empreendimento.  

As ações do programa deverão contemplar apoio na qualificação desses grupos 

por meio de palestras e auxílio na regularização de sua situação legal. 

O PDFL contribuirá, portanto, na melhoria das habilidades e legalidade 
existentes nos fornecedores de modo que possam atender aos requisitos legais 

e técnicos da UTE Lençóis Paulista e das empresas contratadas e 
subcontratadas.  
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Nos itens subsequentes são descritas as ações previstas, os métodos, 

abrangência e periodicidade. 

3.18.5.1. Levantamento e identificação dos serviços terceirizados 

A. Método 

Com o intuito de identificar os potenciais parceiros e serviços contratados para 
o desenvolvimento das atividades da UTE Cidade do Livro, o empreendedor 

deverá identificar os produtos e serviços que serão demandados localmente, 
como por exemplo, serviço de jardinagem, guarda e segurança patrimonial, 

alimentação, logística, manutenção, fornecedores de equipamentos, entre 
outros. 

Adicionalmente, será necessário definir os padrões de qualidade e os critérios 

de elegibilidade (formalização, práticas de gestão e de produção, práticas 
socioambientais etc.) a serem cumpridos pelos potenciais parceiros. 

B. Área 

O levantamento será realizado em reunião com a equipe de engenharia do 
empreendimento. 

C. Periodicidade 

Esta atividade deverá ocorrer no mínimo um mês antes do início das obras. 

3.18.5.2. Mapeamento dos potenciais fornecedores locais e realização de 
seu cadastro 

A. Método  

Na fase de implantação do empreendimento, considerando-se a lista de insumos 
que serão demandados e de serviços que serão contratados, o empreendedor 

fará uma lista de seus potenciais fornecedores no município de Lençóis Paulista, 
AID do empreendimento. 

Nesta atividade, deverão ser identificados quais os fornecedores/segmentos de 
atividade econômica existentes no município de Lençóis Paulista e Região de 
Governo de Bauru, estão aptos a atender a demanda de produtos e serviços 

necessários ao empreendimento. 

O mapeamento dos fornecedores locais deverá considerar todos os serviços 

passíveis de contratação, como: serviços de limpeza e jardinagem; serviços de 
vigilância; manutenção de veículos; serviços especializados de manutenção de 
peças e equipamento; assistência técnica; bem como outros serviços que exijam 

contratação durante o período de obras do empreendimento.  

Deverá ser realizada uma reunião na prefeitura de Lençóis Paulista para 

identificação/confirmação das empresas cadastradas no município.  

Na sequência, será realizado um cadastro dos fornecedores locais, em uma 
planilha de Excel, consolidando uma ampla rede de contatos.  
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B. Área 

O mapeamento será realizado para o município de Lençóis Paulista e região do 
entorno (municípios da Região de Governo de Bauru). 

C. Periodicidade 

Esta atividade deverá ocorrer antes do início da contratação de mão-de-obra e 
serviços para atuação na obra do empreendimento. 

3.18.5.3. Divulgação do PDFL e dos serviços necessários 

A. Método  

Serão realizadas atividades específicas no sentido de divulgar o programa e 
sensibilizar os empresários locais que possam se tornar fornecedores do 
empreendimento, bem como aqueles alvos de ações de capacitação.  

Esta atividade acontecerá em conjunto com o Programa de Comunicação Social, 
sendo divulgadas informações e prazos nos Boletins Informativos, site 

institucional e redes sociais, nas reuniões de comunicação e reuniões da 
Comissão de Acompanhamento do Empreendimento (CAE). 

B. Área 

A divulgação será realizada na ADA e AID da UTE Cidade do Livro, no município 
de Lençóis Paulista. 

C. Periodicidade 

As atividades de divulgação ocorrerão sempre que surgirem necessidade de 
contratação de algum serviço e divulgação das atividades do PDFL.  

3.18.5.4. Realização de parcerias 

A. Método  

Deverão ser realizadas parcerias com as entidades de representação de classe 
(estaduais e locais), Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista, 

órgãos governamentais e com as instituições de capacitação profissional e de 
ensino, como o SEBRAE e as instituições do Sistema “S” (SESI, SENAC e SENAI) 
para a realização de cursos, palestras e demais ações de apoio aos fornecedores 

locais.  

B. Área 

As parcerias serão realizadas no município de Lençóis Paulista. 
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C. Periodicidade 

As parcerias deverão ser efetivadas no segundo mês da fase de implantação do 
empreendimento. 

3.18.5.5. Identificação das ações necessárias para apoio na regularização 
e qualificação do fornecedor local 

A. Método  

Após o mapeamento das demandas do empreendimento, da realização de 
parcerias, do cadastramento e entendimento da situação legal dos fornecedores 

locais, da divulgação e sensibilização sobre o Programa, serão planejados e 
executados cursos de capacitação e treinamento mais aderentes à realidade 
local, com o objetivo final de viabilizar as contratações.  

Os cursos/capacitações deverão disponibilizar conteúdo adequado às 
necessidades das empresas locais e buscar capacitar o maior número possível 

de empreendedores locais, de modo a torna-los aptos a atender à demanda 
prevista vinculada à implantação da UTE Cidade do Livro.  

Os selecionados para o curso deverão receber convites com no mínimo 15 dias 

de antecedência.  

Com o intuito de facilitar e comprovar a ação, os eventos deverão ser 

registrados, e uma lista de presença deverá ser preenchida.  

B. Área 

As capacitações e treinamentos deverão acontecer em um local público, de fácil 

acesso da população no município de Lençóis Paulista. 

C. Periodicidade 

Os cursos, palestras e capacitações deverão ocorrer após a realização das 
parcerias, a partir do 3º mês das obras. 

3.18.6. Interface com Outros Programas 

Os programas relacionados ao Programa de Desenvolvimento de Fornecedores 
Locais são: 

+ Programa de Comunicação Social 

+ Programa de Gestão de Mão-de-Obra 

3.18.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.18.7.1. Relatórios Internos 

O acompanhamento do presente programa será realizado por meio de relatórios 

técnicos mensais que deverão ser elaborados visando o acompanhamento da 
equipe de Gestão Ambiental da UTE Cidade do Livro. Nesses documentos 

deverão constar as principais atividades realizadas durante o período.  
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3.18.7.2. Relatórios Consolidados 

Ao final de cada ano da implantação será elaborado um relatório consolidado do 
programa que deverá ser encaminhada à CETESB para acompanhamento e 

avaliação dos procedimentos adotados durante as atividades. Ao todo serão 
elaborados três (03) relatórios consolidados. É previsto ainda, o relatório de 
encerramento da fase de implantação. 

3.18.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.18.8.1. Metas 

+ Ampliar o percentual de compras realizadas localmente, estimulando a
rede de comércio e serviços da área de influência do empreendimento;

+ Ampliar o número de fornecedores e prestadores de serviços locais
formalizados (que possam fornecer notas fiscais e documentação das
empresas);

+ Garantir a divulgação do Programa nas ferramentas de comunicação
previstas no Programa de Comunicação Social – PCS;

+ Apoiar na qualificação e regularização de fornecedores locais/regionais,
capacitando-os a prestar serviços não somente na UTE Cidade do Livro,
como em outras empresas da região.

3.18.8.2. Indicadores 

+ Número de fornecedores locais mapeados e cadastrados;

+ Número de fornecedores locais envolvidos nas ações de apoio e cursos de
qualificação oferecidos;

+ Número de boletins informativos com menção ao Programa, número de
posts e atas das reuniões de Comunicação e da CAE com informações sobre

o Programa;

+ Número de fornecedores locais com contratos firmados com a UTE Cidade
do Livro localizados no município de Lençóis Paulista (AID);

+ Número de palestras/cursos de capacitação realizadas junto aos

fornecedores locais;
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Quadro 3-62 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Potencializar a contratação de fornecedores 

locais e contribuir efetivamente para a 

dinamização econômica do município de Lençóis 

Paulista. 

Ampliar o percentual de compras realizadas 

localmente, estimulando a rede de comércio e 

serviços da área de influência do 

empreendimento 

Número de fornecedores locais envolvidos nas 

ações de apoio e cursos de qualificação 

oferecidos. 

Mapear e diagnosticar a situação de 

fornecedores locais/regionais com avaliação das 

potenciais ações de apoio, capacitação e 

orientação para viabilizar sua contratação 

Realizar o cadastro dos fornecedores locais. 
Número de fornecedores locais mapeados e 

cadastrados. 

Divulgar os serviços necessários para viabilizar o 

cadastramento de fornecedores locais 

interessados em participar da Rede de 

Fornecedores Locais 

Garantir a divulgação do Programa nas 

ferramentas de comunicação previstas no 

Programa de Comunicação Social – PCS. 

Número de boletins informativos com menção 

ao Programa, número de posts e atas das 

reuniões de Comunicação e da CAE com 

informações sobre o Programa. 

Realização de parcerias com entidades de 

representação de classe (estaduais e locais), 

Associação Comercial e Industrial de Lençóis 

Paulista, órgãos governamentais e com as 

instituições de capacitação profissional e de 

ensino, como o SEBRAE e as instituições do 

Sistema “S” (SESI, SENAC e SENAI). 

Apoiar na qualificação e regularização de 

fornecedores locais/regionais, capacitando-os a 

prestar serviços capacitando-os a prestar 

serviços não somente na UTE Cidade do Livro 

como em outras empresas da região. 

Número de palestras/cursos de capacitação 

realizadas junto aos fornecedores locais. 

Apoiar a capacitação, adequação e regularização 

de fornecedores locais contribuindo para a 

diminuição da informalidade na economia local e 

potencializando o efetivo de contratação de 

empresas locais/regionais. 

Ampliar o número de fornecedores e prestadores 

de serviços locais formalizados (que possam 

fornecer notas fiscais e documentação das 

empresas). 

Apoiar na qualificação e regularização de 

fornecedores locais/regionais, capacitando-os a 

prestar serviços em outras empresas da região. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 
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3.18.9. Resultados Esperados 

Com a implementação das ações previstas no presente programa, espera-se 
ampliar o número de contratações de fornecedores locais/regionais e sua 

qualificação para a implantação da UTE Cidade do Livro, contribuindo 
efetivamente para o desenvolvimento da economia local.  

3.18.10. Cronograma  

O Quadro 3-63 apresenta o cronograma das ações previstas no presente 
programa. 
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Quadro 3-63 – Cronograma das ações previstas no PDFL na fase de implantação do empreendimento 

 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

 

Plan.

Meses

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Levantamento e identificação dos serviços 

terceirizados

Mapeamento dos potenciais fornecedores 

locais e realização de seu cadastro

Divulgação do PDFL e dos serviços 

necessários

Realização de parcerias

Identificação das ações necessárias para 

apoio na regularização e qualificação do 

fornecedor local

Relatórios internos de acompanhamento

Relatórios Consolidados

Relatório de encerramento da fase de 

implantação

Atividades / Ações do Programa

Fase de Implantação

Meses
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3.18.11. Recursos Necessários 

3.18.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 3-64 relaciona a equipe prevista para a realização do programa. 

Quadro 3-64 – Equipe Prevista 

Número de Profissionais Formação Responsabilidade 

1 – Analista Pleno 

Formação nas áreas de 

humanas, com destaque para 

economia, geografia e 

ciências sociais. 

Reuniões em órgãos públicos 

e parceiros, 

acompanhamento das 

capacitações e das ações de 

comunicação (PCS) 

divulgadas sobre o programa. 

Elaboração dos relatórios 

técnicos. 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.18.11.2. Materiais Necessários 

O Quadro 3-65 relaciona os materiais necessários para a implantação do 
programa 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 
previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 
necessidades constatadas em campo. 

Quadro 3-65 – Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material Quantidade 

Notebook 1 

Elaboração: Tetra Mais, 2020. 

3.18.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores Locais (PDFL) é o empreendedor, com a realização de parcerias. 

3.18.13. Referências Bibliográficas 

Tetra Mais. Relatório Ambiental Preliminar (RAP) da Usina Termelétrica 

Lençóis Paulista. São Paulo, 2019. 
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3.10. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 

3.10.1. Justificativa 

Segundo Art. 2, inciso IV da Instrução Normativa ICMBio Nº 11/2014, área 
degradada é definida como impossibilitada de retornar por uma trajetória 
natural a um ecossistema que se assemelhe a um estado conhecido antes ou 
para outro estado que poderia ser esperado. 

A UTE Cidade do Livro ocupará 14,365 ha, além da adutora, que será uma 
tubulação subterrânea para captação de água no rio Lençóis, com 0,63 km de 
extensão, e largura de 1,50 m correspondente à faixa de servidão, mais a área 
de 0,0332 ha, ocupada pela bomba de captação de água, o que perfaz 
aproximadamente 0,13 ha. Deste total, a supressão de vegetação ocorrerá em 
0,0341 ha, sendo o restante ocupado por cultura agrícola. 

Áreas de empréstimo e de depósito de material excedente estão previstas, 
porém sem definição ainda de localização. Quanto ao canteiro de obras, este 
será posteriormente incorporado à área industrial. 

Assim, nesta etapa de detalhamento de projeto, tem-se apenas a delimitação 
da localização do canteiro e estruturas da planta que resultarão em área 
impermeabilizada industrial. O objeto de atenção para recuperação refere-se, 
portanto, à área da futura adutora que resultará, ao final das obras, em terreno 
com solo exposto, para o qual são necessárias ações para evitar processos 
erosivos e carreamento de solo para os cursos d´água adjacentes. Além disso, 
é importante reinserir este trecho na paisagem, mantendo-o, ao mesmo tempo, 
sem cobertura vegetal arbórea, tendo em vista a manutenção da estrutura da 
adutora.  

A necessidade de recuperação é reforçada no item 1.4 de exigências 
apresentadas na Licença Prévia (LP), emitida em 05/09/2019 pela CETESB, bem 
como prevista na legislação. O presente programa justifica-se, portanto, pela 
necessidade de recuperar tal área que, de outra forma, permaneceria em 
contínuo processo de degradação. 

3.10.2. Objetivos 

3.10.2.1. Objetivos Gerais 

+ Promover a integração da área degradada à paisagem do entorno,
estabelecendo medidas necessárias à recuperação e recomposição da

superfície, do solo e da cobertura vegetal, propiciando o uso futuro de
acordo com o pretendido.

Considerando cada área objeto de recuperação, suas características atuais, 
condições de entorno e o uso futuro pretendido, estabelecem-se projetos 
específicos, com objetivos específicos, métodos de recuperação e 

procedimentos adequados a cada uma das áreas, conforme apresentado a 
seguir. 
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3.10.2.2. Objetivos Específicos 

3.10.2.2.A. Adutora e Bomba de Captação 

+ Recomposição do substrato e recobrimento vegetal;

+ Preservação da acessibilidade à área para manutenção;

+ Integração à paisagem do entorno.

3.10.2.2.B. Áreas de Empréstimo e de Disposição de Material Excedente 

O detalhamento das ações de recuperação deverá ocorrer após a definição da 
localização de tais áreas, considerando-se os seguintes pressupostos: 

+ Estabilização dos terrenos, melhoria da estrutura e fertilidade do
substrato;

+ Recobrimento com cobertura vegetal adequada, de acordo com o uso
pretendido: vegetação arbórea nativa, gramíneas para pastagem ou
plantas cultivadas;

+ Integração à paisagem do entorno.

3.10.3. Requisitos Legais e Normativos 

Os principais requisitos a serem atendidos para a implementação deste 
Programa estão definidos nos regulamentos apresentados a seguir. 

+ Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 – Institui a Política Nacional do
Meio Ambiente, e criou o SISNAMA Sistema Nacional de Meio Ambiente

alinhando as três esferas de governo para a gestão ambiental. Criou o
CONAMA com paridade entre a sociedade civil e o governo. Impôs a

responsabilidade objetiva ao degradador. Elegeu como seus instrumentos,
entre outros, o licenciamento e a avaliação de impactos de atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras.

+ Instrução Normativa ICMBIO nº 11, de 11 de dezembro de 2014 –
estabelece procedimentos para elaboração, análise, aprovação e
acompanhamento da execução de Projeto de Recuperação de Área
Degradada ou Perturbada - PRAD, para fins de cumprimento da legislação

ambiental.

+ Resolução SMA nº 32, de 03/04/2014 – estabelece as orientações,
diretrizes e critérios sobre restauração ecológica no Estado de São Paulo,
e dá providências correlatas.

+ Resolução SMA nº 146, de 08 de novembro de 2017 – institui o Mapa
de Biomas do Estado de São Paulo, e dá outras providências.

3.10.4. Público Alvo e/ou Área de Abrangência 

O programa aqui proposto está relacionado à Área Diretamente Afetada (ADA) 
do empreendimento, sendo objeto de ações deste PRAD as áreas da adutora e 
da bomba de captação, totalizando 0,1282 ha, que permanecerão com solo 
exposto ao final das obras. A recuperação das áreas das demais estruturas que 
necessitarão de PRAD, quais sejam, áreas de empréstimo e de depósito de 
materiais, ainda não definidas, são tratadas de maneira conceitual neste 
documento. 
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O público-alvo é composto pelos profissionais responsáveis pela recuperação 
das áreas degradadas do empreendimento, que deverão utilizar este documento 
para orientar suas atividades, e os superficiários dos terrenos onde estejam 
localizadas as áreas de empréstimos e/ou ADMEs nas quais serão implantadas 
as ações de recuperação. 

3.10.5. Metodologia e Ações 

Apresenta-se neste item as técnicas propostas para cada área, de acordo com 
os objetivos específicos delineados, considerando usos futuros. 

3.10.5.1. Definição/confirmação do uso futuro pretendido 

No caso da adutora, sua função já está definida, sendo necessário manter fácil 
acesso para serviços de manutenção. Já no caso das demais áreas, se em 
terreno de terceiros, é necessário estabelecer, previamente com o proprietário 
da área, o uso pretendido após finalizada a obra. Parte das ações de 
recuperação, notadamente os plantios, estará, portanto, subordinada a esta 
decisão. 

3.10.5.2. Seleção de espécies e Aquisição de Mudas 

3.10.5.2.A. Adutora e Bomba de Captação 

Para melhor resultado no processo de recomposição da cobertura vegetal, as 
espécies rasteiras a serem utilizadas devem apresentar algumas características 
fundamentais, tais como: crescimento rápido, sistema radicular bem 
desenvolvido, boa deposição de matéria orgânica do solo e rusticidade 
(SANTOS, 1991, citado por FREITAS, op.cit.). 

Como a intenção é manter apenas estrato herbáceo, deverão ser utilizadas 
espécies forrageiras, preferencialmente nativas, descartando-se o uso espécies 
exóticas invasoras como capim-gordura (Melinis minutiflora) e braquiárias 
(Brachiaria spp.), evitando problemas com as áreas de cultivo de cana-de-
açúcar e também com as formações ripárias das margens do rio Lençóis. 

Poderão ser utilizadas gramíneas para o recobrimento do solo, sendo na grama 
batatais (Paspalum notatum) bastante adequada devido à sua resistência e 
rusticidade, tolerando estiagens e pleno sol. Apenas no trecho próximo à 
vegetação pioneira nas margens do rio Lençóis considera-se mais adequado o 
uso de grama são carlos (Axonopus compressus), mais resistente à meia 
sombra, embora a batatais também possa ser utilizada, já que não tolera 
apenas sombreamento total. 

Para a seleção final das espécies poderão ser consultados viveiros da região 
tendo em vista a disponibilidade para o plantio. Uma lista preliminar de viveiros 
de produção de gramas é apresentada a seguir: 

+ Grameira Paisagem

Televendas: 15 3373-1102 

Televendas: 15 3273-1102 

Celular Vivo: 15 99709-7080 
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+ Gramas Itapetininga

http://gramasitapetininga.com.br/index.html 

+ LR Gramas

+ Nacional Gramas

https://nacionalgramas.com.br/ 

3.10.5.2.B. Áreas de Empréstimo e de Disposição de Material 

Para áreas de taludes podem ser utilizadas gramíneas em placas, como a grama 
esmeralda ou batatais, ou hidro-semeadura com mix de sementes. Neste caso, 
sugere-se uma mistura de gramíneas e leguminosas. 

Recomenda-se uso de coquetel de sementes apresentado no Quadro 1-1que 
inclui espécies de rápida cobertura, empregadas em atividades de contenção de 
erosão, se possível associado a espécies regionais. 

Quadro 1-1 - Composição do coquetel de sementes para semeadura em taludes 

e áreas expostas 

Família Espécie Nome Popular 

Fabaceae Arachis pintoii Grama Amendoim 

Fabaceae Stylosanthes guianensis Estilosante 

Fabaceae Centrosema pubescens Centrosema 

Poaceae Zoysia japonica Grama esmeralda 

Espécies arbustivas 
Espécies nativas dependendo 

da disponibilidade  
-- 

Caso se opte por recompor total ou parcialmente estas áreas com espécies 
arbóreas, espécies nativas pioneiras deverão ser utilizadas, em conjunto com 

secundárias iniciais e tardias. 

3.10.5.3. Preparação do solo 

3.10.5.3.A. Adutora e Bomba de Captação 

É importante, no processo de abertura das valas para implantação da adutora, 
reservar o solo superficial para posterior recobrimento e reconstituição da 
camada fértil.  

Preferencialmente deverá ser realizada análise de solo e correção conforme 
especificações decorrentes dos resultados.  

Se necessária adição de calcário dolomítico para o suprimento das deficiências 
de cálcio e magnésio do solo, este deve ser aplicado na mesma profundidade 
em que foi feita a análise do solo, entre 60 a 90 dias antes da semeadura, tempo 
necessário para reagir. Para quantidades acima de 3,0 t/ha, recomenda-se a 
aplicação em duas etapas, sendo metade antes da aração e a outra metade 
após a primeira gradagem. 

http://gramasitapetininga.com.br/index.html
https://nacionalgramas.com.br/
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Como a maior parte do terreno onde será implantada a adutora foi cultivada, é 
provável que apresente alguma compactação, que irá prejudicar o crescimento 
das plantas. Se for o caso, faz-se uma subsolagem profunda para romper 
impedimentos físicos existentes. Em seguida, faz-se o destorroamento do solo, 
com uma grade niveladora, cuidando para que não haja destorroamento 
excessivo. 

A aplicação a lanço de fertilizantes deve ser feita antes da primeira gradagem 
niveladora, ou entre a primeira e a segunda, para uma boa incorporação do 
fertilizante. As quantidades devem ser definidas em função da análise do solo, 
assim como a necessidade de uso de fosfato. Meirelles; Mochiutti (1999)1 
recomendam adubação com superfosfato simples no momento do plantio, 
cloreto de potássio/ha fracionado em duas aplicações (no plantio e 30 dias após 
a germinação) e ureia fracionado em 3 aplicações (30 dias após a germinação, 
meio e final do período chuvoso).  

É importante que o terreno esteja limpo, sem qualquer tipo de obstrução entre 
a grama e o solo para que não haja bloqueio de oxigênio. Assim, é necessário 
observar para que não haja entulhos ou plantas que eventualmente podem ter 
se instalados por ali. 

3.10.5.3.B. Áreas de Empréstimo e de Disposição de Material 

Inicialmente deverá ser realizada conformação topográfica, considerando 
estabilidade dos taludes, controle de erosão e drenagem, bem como adequação 
paisagística, o que inclui suavização dos taludes, mantendo geometria que 
possibilite sua estabilidade, com inclinações que não ultrapassem 450. Os 
sistemas de drenagem deverão ser implantados para condução das águas 
pluviais direcionando as águas para linhas de drenagem existentes, tendo o 
cuidado de implantar redutores de energia na base dos taludes de maneira a 
evitar processos erosivos. 

3.10.5.4. Plantio 

3.10.5.4.A. Adutora e Bomba de Captação 

A melhor época de plantio é quando as chuvas passam a ocorrer com maior 
frequência, entre outubro e fevereiro/ março. Quanto aos procedimentos de 
aplainar o terreno, espalhar solo e proceder a calagem e fertilização conforme 
descrito, estes devem ser feitos no mínimo um mês antes do plantio. 

Existem diversos formatos de grama sendo comercializados, sendo mais 
comuns em forma de placas medindo 0,40 cm (largura) x 0,625 (comprimento) 
ou em rolos medindo 0,40 cm (largura) x 1,25 (comprimento)2. 

O descarregamento das placas ou rolos deve ser o mais próximo possível da 
área de plantio, para evitar excesso de manuseio das plantas. A permanência 
nestes locais não deve ultrapassar 15 dias, mas o ideal é plantar imediatamente, 
garantindo melhor pegamento da grama. 

1 MEIRELLES, P.R.S.; MOCHIUTTI, S. Formação de pastagens com capim marandú (Brachiaria 
brizantha cv marandu) nos Cerrados do Amapá. EMBRAPA Amapá. Recomendações Técnicas.  

2 https://centraldagrama.com/dicas/como-plantar-grama

https://centraldagrama.com/dicas/como-plantar-grama
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Deve-se alinhar as placas utilizando linha de pesca ou barbante, plantando a 
grama de maneira a manter lateralmente 5 cm de fresta entre uma placa e 
outra. 

Realizar cobertura fina de 1 cm de terra para garantir reserva de nutrição e 
potencializando o processo de pega. 

3.10.5.4.B. Áreas de Empréstimo e de Disposição de Material 

Para a utilização das gramíneas, o procedimento será similar, entretanto, deve-
se plantar a grama com o posicionamento conforme Figura 1-1 sempre de baixo 
para cima, seguindo sempre pela primeira fileira para que não desalinhe. Para 
fixar as placas, deve-se colocar uma estaca no centro de cada placa, alternado 
em cada duas fileiras.  

Após o plantio, deve-se proceder à irrigação imediatamente e nos dias 
subsequentes, notadamente nos períodos de estiagem.  

Figura 1-1 - Disposição das placas de grama esmeralda. 

Fonte: http://dicas-jardinagem-paisagismo.spaceblog.com.br/329682/Plantio-de-grama-em-

placas-em-taludes/ 

Se a opção for hidrossemeadura, as sementes deverão ser preferencialmente 
utilizadas na proporção aproximada de 260 kg/ha, procurando sempre utilizar 

pelo menos uma espécie de gramínea (Poaceae) e três espécies de leguminosas 
(Fabaceae) ou, ainda, aplicar outras espécies regionais. Grama amendoim, 
centrosema e estilosantes são nativas do Brasil e proporcionam rápido 

recobrimento, sendo a última adequada para solos com baixa fertilidade 
(BASSO, 2008; PEREIRA, 2015). Algumas espécies arbustivas nativas poderão 

ser incorporadas, quando disponíveis. 

Deverá ser previsto o melhoramento do solo sempre que forem detectadas 
deficiências na fertilidade, estabelecendo os critérios para correção da acidez, 

para a adubação primária, e para o manejo, sendo obrigatório o 
acompanhamento sistemático da evolução da cobertura vegetal desde a 

implantação até a total consolidação. 

Finalmente, se a opção for uso de espécies arbóreas, deverão ser utilizadas 
espécies nativas características da região, em plantios em quincôncio, 

espaçamento 2 m x 3 m, com 1.6667 mudas por hectare. Técnicas 
complementares de nucleação poderão ser consideradas (RODRIGUES et al., 

2009). 
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3.10.5.5. Irrigação 

A irrigação deverá ser abundante após o plantio. Para cada 100 metros 
quadrados de grama plantados, recomenda-se que já se inicie a irrigação, de 
preferência duas vezes ao dia, durante a amanhã antes das 09:00 horas e no 
final da tarde após as 17:00. 

Posteriormente, deve ser regular, caso as mudas apresentem sintomas de 
déficit hídrico. Para este fim, poderá ser instalado sistema de irrigação por meio 
de mangueiras acopladas a bombonas com água, notadamente no caso de 
plantios em época de estiagem, ou uso de caminhões pipa, preferencialmente 
com água de reuso. 

3.10.5.6. Manutenção 

1.10.5.6.A. Adutora e Bomba de Captação 

O replantio deverá ser realizado no caso de trechos sem pegamento das placas. 

A irrigação deverá ser regular nos períodos de estiagem conforme descrito no 
item anterior. É recomendável a realização de cobertura com terra preta uma 
vez por ano, no início da primavera. Se necessária adubação, recomenda-se 

realizá-la no verão, pois este é o período em que o gramado vai responder 
melhor a esta operação. 

A Grama batatais exige podas frequentes e a sua altura ideal é de 5 cm. 

Controle de formigas pode ser realizado por meio de inspeções frequentes da 
área para identificação de formigueiros. Portas-isca e grão-verde podem ser 

utilizados nos períodos secos para combate de formigas cortadeiras e saúvas, 
enquanto na época chuvosa é recomendável o polvilhamento das entradas dos 

formigueiros. 

1.10.5.6.B. Áreas de Empréstimo e de Disposição de Materiais 

Caso haja plantio de mudas de espécies nativas, devem ser realizadas vistorias 
periódicas no primeiro ano após o plantio, a cada três meses, para verificação 
da adaptação das espécies e desenvolvimento das mudas, estimativa da 

quantidade de falhas e indicação de espécies adequadas para a reposição das 
falhas, efetuando-se o replantio. 

A manutenção posterior deverá ser realizada três vezes ao ano (sendo duas no 
verão e uma no inverno), ou tantas vezes quanto se considerar necessário, 
dependendo das condições que as mudas apresentarem, durante quatro anos. 

Recomenda-se o coroamento (limpeza das covas ao redor das mudas) até que 
atinjam porte suficiente para superar a competição com as plantas que as 

cercam. Quando necessário deverá ser efetuado o combate a pragas e doenças. 

Além disto, deverão ser realizadas podas de limpeza, eliminando ramos 
“ladrões”, quebrados, secos e/ou doentes, para o bom desenvolvimento das 

mudas; 

No caso de se observar a ocorrência de carência de nitrogênio, deverá ser 

realizada a adubação nitrogenada em cobertura, empregando sulfato de amônia 
ou ureia, na base de 100 g/cova, que deverá ser aplicado em dia chuvoso (com 
solo molhado). A observação do estado nutricional da planta, através da 



8 

sintomatologia, poderá nortear adubações para correção das deficiências que 

porventura ocorrerem. 

A irrigação deve ser abundante após o plantio e regular nos períodos de 

estiagem. 

3.10.6. Interface com Outros Programas 

Os programas relacionados ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
são: 

+ Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, uma vez que os
resultados de turbidez e eventuais outros parâmetros podem ser indicativo

de processos erosivos na área plantada;

+ Programa de Educação Ambiental, possibilitando atividades relativas a
recuperação de áreas degradadas;

+ Programa de Comunicação, importante para levar informações aos
proprietários do entorno e à população sobre a necessidade de manutenção
desta faixa desprovida de cobertura vegetal arbórea, mas com bom

recobrimento superficial;

+ Programa de Controle da Supressão da Vegetação, que deverá ocorrer
dentro do limite da faixa de intervenção da adutora.

3.10.7. Acompanhamento e Avaliação 

3.10.7.1. Relatórios Internos 

O acompanhamento do presente programa será realizado por meio de relatórios 
técnicos mensais que deverão ser elaborados visando o acompanhamento da 
equipe de Gestão Ambiental da UTE Cidade do Livro. Nesses documentos 
deverão constar as principais atividades realizadas durante o período, como: 
seleção e aquisição de espécies, técnicas de preparação do solo e insumos 
utilizados, período de plantio, taxa de mortalidade e reposição /replantio (taxa 
de pegamento), periodicidade de irrigação e técnicas de manutenção 
necessárias, presença de falhas e de processos erosivos, turbidez das águas do 
rio Lençóis no trecho da adutora (montante e jusante). 

3.10.7.2. Relatórios Consolidados 

Ao final dos seis meses previstos para as atividades de implantação será 
elaborado o relatório consolidado do programa que deverá ser encaminhado à 
CETESB para acompanhamento e avaliação dos procedimentos adotados 
durante as atividades. 
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3.10.8. Metas e Indicadores Ambientais 

3.10.8.1. Adutora 

3.10.8.1.A. Metas 

+ Solo com 100% de recobrimento em seis meses após o início das
atividades do programa

+ Recobrimento com plantas herbáceas em 100% do terreno 
permanentemente

+ Terreno 100% livre de processos erosivos

3.10.8.1.B. Indicadores 

+ Taxa de pegamento das plantas

+ Percentual de recobrimento com gramíneas

+ Presença/ausência de processos erosivos e; turbidez das águas do rio
Lençóis no ponto da adutora

Quadro 1-2 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Recomposição do 

substrato e recobrimento 

vegetal; 

Solo com 100% de 

recobrimento em seis 

meses após o início das 

atividades do programa 

Taxa de pegamento das 

plantas 

Preservação da 

acessibilidade à área 

para manutenção; 

Recobrimento com plantas 

herbáceas em 100% do 

terreno permanentemente 

Percentual de recobrimento 

com gramíneas 

Integração à paisagem 

do entorno. 

Terreno 100% livre de 

processos erosivos 

Proporção da área afetada 

por processos erosivos; 

turbidez das águas do rio 

Lençóis no ponto da adutora 

3.10.8.2. Áreas de Empréstimo e de Disposição de Materiais 

3.10.8.2.A. Metas 

+ Terreno 100% estabilizado e preparado em seis meses após o início das
atividades do programa

+ 100 % da área recuperada com cobertura vegetal adequada, de acordo
com o uso pretendido

+ Terreno 100% livre de processos erosivos

3.10.8.2.B. Indicadores 

+ Presença/ausência de processos erosivos, taxa de pegamento das mudas

+ Razão área alvo de recuperação/área com cobertura vegetal adequada, de
acordo com o uso pretendido

+ Presença/ausência de processos erosivos e presença / ausência de
escorregamentos em taludes
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Quadro 1-3 – Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Estabilização dos terrenos, 

melhoria da estrutura e 

fertilidade do substrato 

Terreno 100% 

estabilizado e preparado 

em seis meses após o 

início das atividades do 

programa 

Presença/ausência de 

processos erosivos; taxa 

de pegamento das mudas 

Recobrimento com cobertura 

vegetal adequada, de acordo 

com o uso pretendido: 

vegetação arbórea nativa, 

gramíneas para pastagem ou 

plantas cultivadas 

100 % da área 

recuperada com cobertura 

vegetal adequada, de 

acordo com o uso 

pretendido  

Razão área alvo de 

recuperação/área com 

cobertura vegetal 

adequada, de acordo com 

o uso pretendido

Integração à paisagem do 

entorno. 

Terreno 100% livre de 

processos erosivos 

Presença/ ausência de 

escorregamentos em 

taludes 

3.10.9. Resultados Esperados 

3.10.9.1. Adutora 

Com a implantação das ações previstas no presente programa, espera-se que 
a faixa onde se encontra implantada a adutora esteja totalmente recoberta 
com vegetação herbácea, sem presença de solo exposto que possa 
propiciar processos erosivos e carreamento de material particulado para o rio 
Lençóis.  

       3.10.9.2. Áreas de Empréstimo e de Disposição de Materiais 

Espera-se que as áreas estejam estabilizadas, em processos erosivos 
ou desmoronamentos, com recobrimento vegetal conforme 
definido conceitualmente no presente documento.  

3.10.10. Cronograma 

Apresenta-se o cronograma das ações a serem desenvolvidas no terreno 
da adutora apenas, dada a ausência de informações em relação às demais 
áreas. 

Os Quadro 1-4 e Quadro 1-5 apresentam os cronogramas das ações previstas 
no presente programa, nas fases de implantação e operação. 
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Quadro 1-4 – Cronograma fase de implantação 

Atividades / Ações do 

Programa 

Etapa de Instalação 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Definição/confirmação do 

uso futuro pretendido 

Seleção de espécies e 

Aquisição de mudas 

Preparação do solo 

Plantio 

Irrigação 

Manutenção 

Relatórios técnicos 

Relatório consolidado. 
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Quadro 1-5 – Cronograma fase de operação 

Atividades / Ações do Programa 

Etapa de Operação 

Ano 1 (meses) 

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

Definição/confirmação do uso futuro pretendido 

Seleção de espécies e Aquisição de mudas 

Preparação do solo 

Plantio 

Irrigação 

Manutenção 

Relatórios técnicos 
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3.10.11. Recursos Necessários 

3.10.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 1-6 relaciona a equipe prevista para a realização do programa. O 
quantitativo previsto é considerado para uma frente de plantio de herbáceas. 
Desta forma, caso haja frentes de supressão simultâneas, a equipe relacionada 
deverá ser revista e adequada. 

Quadro 1-6 – Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

01 
Agrônomo/biólogo/engenheiro 

florestal 

Coordenação do 

programa e 

responsabilidade técnica 

01 Técnico agrícola Coordenação 

05 Auxiliares de campo Plantio e manutenção 

3.10.11.2. Materiais Necessários 

O Quadro 1-7 relaciona os materiais necessários para a implantação do 
programa. 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 
previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 
necessidades constatadas em campo. 

Quadro 1-7 – Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material Quantidade 

Trator com subsolador e grade aradora 01 

Fio de pesca, pás, marretas, 10 de cada 

Grama batatais 800 m2 * 

Grama são carlos 500 m2 * 

Bombonas e mangueira para irrigação 

Caminhão pipa (eventual) 

Insumos agrícolas a definir 

*aproximado

3.10.12. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD) é o empreendedor. 
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ANEXO II - Programa de Apoio à 
Regularização Ambiental (PARA)



1. Programa de Apoio à Regularização Ambiental (PARA) 

1.1. Justificativa 

Como estratégia para abastecimento da planta industrial, foram realizadas 
prospecções em um raio de até 150 km visando mapear propriedades da 

região para fornecimento de biomassa, tendo-se identificado 52 propriedades 
como potenciais parceiras. 

Além disso, foram identificadas propriedades com plantios de cana-de-açúcar 

na região de Lençóis Paulista, em um raio de 120 km, bem como usinas 
processadoras que geram bagaço. 

Finalmente, como biomassa alternativa na região, tem-se os subprodutos de 
serrarias de médio e grande porte presentes na região, tendo-se identificado 
as empresas potenciais. Essas possíveis fontes alternativas somente serão 

consideradas no futuro, desde que não apresentem contaminantes de 
quaisquer espécies, principalmente por componentes químicos. 

A partir dessa prospecção serão definidos, oportunamente, os parceiros para 
fornecimento de biomassa. 

Com o intuito de validar a sustentabilidade do empreendimento e em 

consonância com os valores do empreendedor, um dos critérios de seleção 
será a conformidade com a legislação ambiental da propriedade ou a 

disposição em aderir ao programa de regularização ambiental (PRA).  

Nesse sentido, a empresa deverá desenvolver com estes parceiros ações 
voltadas para a responsabilidade com o meio ambiente através do Programa 

de Apoio à Regularização Ambiental do imóveis rurais parceiros, 
compreendendo atividades voltadas a atender ao disposto na legislação 

ambiental, notadamente no que se refere à manutenção e recuperação de 
Áreas de Preservação Permanente (APP), da Reserva Legal, ou à 
compensação da Reserva Legal, quando couber. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

+ Contribuir para o desenvolvimento da cultura de boas práticas 
socioambientais no setor silvicultural, por meio da regularização 

ambiental das propriedades parceiras. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

+ Apoiar os fornecedores que zelam pela regularização ambiental de suas 
propriedades, em cumprimento do disposto no Capítulo XIII da Lei no 

12.651, de 2012. 

+ Apoiar a elaboração do Cadastro Ambiental Rural – CAR e seu registro 
no Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo – 
SICAR-SP, no caso de propriedades sem este cadastro. 
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1.3. Requisitos Legais e Normativos 

Os principais requisitos a serem atendidos para a implementação deste 
Programa estão definidos nos regulamentos apresentados a seguir: 

+ Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 – Institui a Política Nacional 
do Meio Ambiente, e criou o SISNAMA Sistema Nacional de Meio 
Ambiente alinhando as três esferas de governo para a gestão ambiental. 
Criou o CONAMA com paridade entre a sociedade civil e o governo. Impôs 

a responsabilidade objetiva ao degradador. Elegeu como seus 
instrumentos, entre outros, o licenciamento e a avaliação de impactos 

de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

+ Lei no 12.652/2012 – Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e 
dá outras providências. Estabelece, entre outas questões, largura 
mínima de APP para os cursos d’água. 

+ Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012 – Dispõe sobre o 
Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, 
estabelece normas de caráter geral aos Programas de Regularização 
Ambiental, de que trata a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá 

outras providências. 

+ Decreto nº 8.235, de 5 de maio de 2014 – Estabelece normas gerais 
complementares aos Programas de Regularização Ambiental dos Estados 
e do Distrito Federal, de que trata o Decreto nº 7.830, de 17 de outubro 

de 2012, institui o Programa Mais Ambiente Brasil, e dá outras 
providências. 

+ Lei nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015 de São Paulo – Dispõe 
sobre o Programa de Regularização Ambiental – PRA das propriedades e 
imóveis rurais, criado pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 
e sobre a aplicação da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de 

dezembro de 2011, no âmbito do Estado de São Paulo. 

 

1.4. Público Alvo e/ou Área de Abrangência 

O programa aqui proposto está relacionado aos proprietários de imóveis 
rurais fornecedores de biomassa ao empreendimento, situados 

aproximadamente em um raio de 150 km da UTE Cidade do Livro.  

O público-alvo é composto pelos profissionais responsáveis pela implantação 

deste programa, que deverão utilizar este documento para orientar suas 
atividades, e os proprietários dos imóveis parceiros. 

 

1.5. Metodologia e Ações 

1.5.1. Inserção de cláusula em contrato  

Constará nos contratos de compras de insumo, cláusula específica referente 
à regularidade ambiental ou adesão ao Programa de Regularização 

Ambiental, especificamente no que se refere à regularização ambiental com 
vistas ao cumprimento do disposto no Capítulo XIII da Lei no 12.651, de 

2012. 
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1.5.2. Cadastro de propriedades parceiras ou potenciais parceiras 

e identificação de passivos 

Serão solicitados e analisados os dados de cada propriedade parceira 

constantes no SICAR-AP, verificando-se as áreas de preservação permanente 
(APPs) e Reservas legais (RLs) declaradas no CAR.  

Caso nada conste no SICAR, automaticamente a propriedade passa a ser 
integrante do Programa de Apoio à Regularização Ambiental. 

1.5.3. Elaboração de CAR  

Será dado apoio técnico às propriedades para a elaboração do CAR, para sua 
retificação ou complementação, notadamente no que se refere à quarta aba 

do Cadastro, referente ao mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo, 
identificação de APPs e seleção de áreas para RL. 

O cadastro será realizado pela internet através do site 
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/sicar/cadastre-se-2/, 
seguindo o Manual de Orientações para a Inscrição no Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural (SiCAR-SP) e Adequação Ambiental de imóveis rurais do 
Estado de São Paulo (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2019). 

Buscar-se-á completar o CAR de maneira a finalizar o cadastro, gerando-se 
um número SICAR-SP para que os dados possam ser posteriormente 

enviados para o banco de dados do SICAR Federal, para integração dos dados 
espaciais e alfanuméricos/cadastrais e geração do “número de registro no 
CAR”. 

1.5.4. Instituição de Reserva Legal 

Caso a área proposta no interior do imóvel não atinja os 20% computando as 

áreas de vegetação nativa do imóvel, o proprietário ou gestor do imóvel será 
apoiado tecnicamente pelo Programa de Apoio à Regularização Ambiental 
para identificar opções de áreas no interior do imóvel sem vegetação para 

efetuar a restauração ou, ainda, compensar a área faltante em outro imóvel. 

1.5.5. Elaboração e Implantação de Projetos de Recuperação de 

Áreas Degradadas ou Alteradas 

No âmbito do Programa de Apoio à Regularização Ambiental, o empreendedor 

dará apoio técnico para ações de recuperação de cobertura vegetal em APPs 
e RL, por meio de orientações técnicas para recuperação de áreas 

degradadas, propondo diferentes técnicas de recuperação, como plantio total, 
nucleação, abandono de área, dependendo das condições de cada área, 
sempre utilizando espécies nativas características da região e disponíveis em 

viveiros. 
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1.6. Interface com Outros Programas 

Os programas relacionados ao Programa de Apoio à Regularização Ambiental 
são: 

+ Educação Ambiental, podendo-se utilizar oportunidade para incluir ações 
de EA nas propriedades parceiras que aderirem ao programa, bem como 
utilizar o tema nas atividades de EA; 

+ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, utilizando a 
experiência da equipe de implantação do programa para apoiar os 

proprietários na elaboração e implantação do PRA; 

+ Programa de Plantio Compensatório, utilizando a experiência da equipe 
de implantação do programa para apoiar os proprietários na elaboração 
e implantação do PRA. 

 

1.7. Acompanhamento e Avaliação 

1.7.1. Relatórios Internos 

O acompanhamento do presente programa será realizado por meio de 

relatórios técnicos mensais que deverão ser elaborados visando o 
acompanhamento da equipe de Gestão Ambiental da UTE Cidade do Livro. 
Nesses documentos deverão constar as principais atividades realizadas 

durante o período, como: cadastro de propriedades parceiras, elaboração de 
CAR, elaboração de PRADs. 

1.7.2. Relatórios Consolidados 

Ao final dos 24 meses previstos para as atividades será elaborado o relatório 

consolidado do programa que deverá ser encaminhada a CETESB para 
acompanhamento e avaliação dos procedimentos adotados durante as 
atividades.  

 

1.8. Metas e Indicadores Ambientais 

1.8.1. Metas 

+ 100% das propriedades parceiras com CAR finalizado. 

1.8.2. Indicadores 

+ Número de propriedades com CAR’s finalizados X total de propriedades 
parceiras. 
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Quadro 1-1 Objetivo, Metas e Indicadores 

Objetivos Metas Indicadores 

Apoiar os fornecedores que zelam 

pela regularização ambiental de suas 

propriedades, em cumprimento do 

disposto no Capítulo XIII da Lei no 

12.651, de 2012. 

100% das 

propriedades 

parceiras com CAR 

finalizado 

Número de CARs 

finalizados X total 

de propriedades 

parceiras 

Apoiar a elaboração do Cadastro 

Ambiental Rural – CAR e seu registro 

no Sistema de Cadastro Ambiental 

Rural do Estado de São Paulo – 

SICAR-SP, no caso de propriedades 

sem este cadastro. 

 

1.9. Resultados Esperados 

Com a implantação das ações previstas no presente programa, espera-se 

obter a regularização ambiental das propriedades fornecedoras de insumos, 
aumentando a cobertura vegetal e a conectividade da paisagem e 
contribuindo, desta forma para a manutenção da diversidade biológica da 

região. 

 

1.10. Cronograma  

O Quadro 1-2 apresenta o cronograma das ações previstas no programa. 
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Atividades / Ações do 

Programa 

Planejamento Etapa de Instalação Etapa de Operação 

Meses Meses Ano 1 (meses) 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 

Inserção de cláusula em 

contrato 
                            

Cadastro de 

propriedades parceiras 

ou potenciais parceiras  

                            

Elaboração de CAR                             

Instituição de Reserva 

Legal                             

Elaboração e 

Implantação de Projetos 

de Recuperação de Áreas 

Degradadas ou Alteradas                             

Relatório de 

encerramento da fase de 

implantação                             
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1.11. Recursos Necessários  

1.11.1. Equipe Prevista 

O Quadro 1-3 relaciona a equipe prevista para a realização do programa.  

Quadro 1-3 Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

01 
Gestão 

Ambiental/Biólogo/Geógrafo 
Coordenação Geral 

02 
Geógrafo/Agrônomo/Gestor 

Ambiental/Biólogo 
Apoio Técnico 

 

1.11.2. Materiais Necessários 

O Quadro 1-4 relaciona os materiais necessários para a implantação do 

programa 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 

previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 
necessidades constatadas em campo. 

Quadro 1-4 Materiais necessários para a implantação do Programa 

Material  Quantidade 

Computador 1. 02 

Veículo 01 

1.11.3. Responsáveis 

O responsável pela implementação do Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores Locais (PDFL) é o empreendedor, em parceria com os 

fornecedores. 

 

1.12. Referências Bibliográficas 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de Orientações para a 
Inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR-SP) e Adequação 

Ambiental de imóveis rurais do Estado de São Paulo. São Paulo, 2019. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de Orientações para cadastro 

no SARE Projetos que requerem inscrição no SICAR-SP. São Paulo, 2018. 
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